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A CONSTRUÇÃO DO CONCEITO
DE PROMOÇÃO DA SAÚDE

• Missão da OMS à China (1973 -1974);

• Relatório Lalonde (1974) - “Uma Nova Perspectiva na Saúde dos Canadenses” 
que incorporava o conceito de determinantes de saúde:



CONCEITO DE DETERMINANTES DE SAÚDE 

Cadeia de variáveis que podem, numa orientação positiva, atuar como

fatores de proteção ou a partir de sua interação negativa com o homem,

converter-se em fatores de risco.



Relatório Lalonde (1974) :

- estilo de vida (modo de viver)
- ambiente  
- biologia humana 
- assistência à saúde (serviços de saúde)

DETERMINANTES DE SAÚDE 



DE QUE DEPENDE A SAÚDE?
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FATORES ASSOCIADOS ÀS PRINCIPAIS 
CAUSAS DE MORTE - EUA - 1980

FATORES (contribuição estimada %)

CAUSAS DE MORTE Estilo de vida Ambiente Biologia Serviços  de saúde

Doenças do coração 54 9 25 12

Câncer 37 24 29 10

Acidentes com veículos a motor 69 18 01 12

Outros acidentes 51 31 04 14

Acidentes vasculares cerebrais 50 22 21 07

Homicídios 63 35 02 0

Suicídio 60 35 02 03

Cirrose hepática 70 09 18 03

Gripe / Pneumonia 23 20 30 18

Diabetes 34 0 60 06

Todas as 10 causas juntas 51,1 20,3 20,1 8,5
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Para promover saúde (...) é absolutamente necessário se conhecer

e agir sobre seus principais determinantes (...) os determinantes da

saúde estão visceralmente ligados às condições concretas de vida,

e adquirem extrema materialidade no nível local (Ferreira & Buss,

2002).

Ferreira JR & Buss PM 2002. O que o desenvolvimento local tem a ver com a promoção da saúde? pp. 15-38. In L Zancan, R
Bodstein & WB Marcondes (orgs.). Promoção da saúde como caminho para o Desenvolvimento Local: a experiência em
Manguinhos – RJ. Abrasco, Rio de Janeiro.

DETERMINANTES DA SAÚDE



De outro lado, explorando o que se conhece sobre os

determinantes da saúde verifica-se que inúmeros fatores

transcendem a esfera pessoal/individual para alcançar o

social/coletivo e, portanto, a esfera do Estado e da organização da

sociedade (Ferreira & Buss, 2002).

Ferreira JR & Buss PM 2002. O que o desenvolvimento local tem a ver com a promoção da saúde? pp. 15-38. In L Zancan, R
Bodstein & WB Marcondes (orgs.). Promoção da saúde como caminho para o Desenvolvimento Local: a experiência em
Manguinhos – RJ. Abrasco, Rio de Janeiro.

DETERMINANTES DA SAÚDE



DECLARAÇÃO DE ALMA-ATA  - URSS (1978)

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE CUIDADOS PRIMÁRIOS DE SAÚDE 

• A saúde requer a ação de muitos outros setores sociais e
econômicos, além do próprio setor saúde;

• A promoção da saúde é condição essencial

– desenvolvimento econômico e social

– qualidade da vida e para a paz mundial;

• Direito e dever de participação da população no
planejamento e na execução das ações de saúde;

• Implementação da atenção primária de saúde em todos os
países.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Declaração de Alma-Ata, 1978. Disponível em: 
<http://www.opas.org.br/coletiva/uploadArq/Alma-Ata.pdf> Acesso em: 29 ago 2011. 



CARTA DE OTTAWA, CANADÁ, 1986

1ª CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE PROMOÇÃO DE SAÚDE

PRÉ-REQUISITOS PARA A SAÚDE
• Paz
• Habitação
• Educação 
• Alimentação 
• Renda 
• Ecossistema estável 
• Recursos sustentáveis 
• Justiça social 
• Equidade 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Carta de Ottawa, 1986. Disponível em: 
http://www.opas.org.br/promocao/uploadArq/Ottawa.pdf Acesso em: 28 ago 2011.

http://www.opas.org.br/promocao/uploadArq/Ottawa.pdf


CARTA DE OTTAWA, CANADÁ, 1986

A saúde é o maior recurso para o desenvolvimento social,

econômico e pessoal, assim como uma importante dimensão

da qualidade de vida. Fatores políticos, econômicos, sociais,

culturais, ambientais, comportamentais e biológicos podem

tanto favorecer como prejudicar a saúde. As ações de promoção

da saúde objetivam, através da defesa da saúde, fazer com que

as condições descritas sejam cada vez mais favoráveis.



CARTA DE OTTAWA, CANADÁ, 1986

1ª CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE PROMOÇÃO DE SAÚDE

Promoção da Saúde é o processo de capacitação da

comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade da

vida e saúde, incluindo uma maior participação no

controle desse processo.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Carta de Ottawa, 1986. Disponível em: 
http://www.opas.org.br/promocao/uploadArq/Ottawa.pdf Acesso em: 28 ago 2011.

http://www.opas.org.br/promocao/uploadArq/Ottawa.pdf


PROCESSO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE

Capacitação das comunidades:

• identificar aspirações; 

• satisfazer necessidades; 

• modificar favoravelmente o meio ambiente; 

• Controlar o processo.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Carta de Ottawa, 1986. Disponível em: 
http://www.opas.org.br/promocao/uploadArq/Ottawa.pdf Acesso em: 28 ago 2011.

http://www.opas.org.br/promocao/uploadArq/Ottawa.pdf


AÇÃO COMUNITÁRIA

A promoção da saúde trabalha através de ações comunitárias concretas

e efetivas no desenvolvimento das prioridades, na tomada de decisão,

na definição de estratégias e na sua implementação, visando à melhoria

das condições de saúde. O centro deste processo é o incremento do

poder das comunidades – Empowerment – a posse e o controle dos

seus próprios esforços e destino.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Carta de Ottawa, 1986. Disponível em: 
http://www.opas.org.br/promocao/uploadArq/Ottawa.pdf Acesso em: 28 ago 2011.

http://www.opas.org.br/promocao/uploadArq/Ottawa.pdf


CARTA DE OTTAWA

• Políticas públicas saudáveis

– Ambientes sociais e físicos favoráveis à saúde

– Trabalho 

• Físico

• Psicossocial

• Organização do trabalho

– Lazer

– Meio ambiente

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Carta de Ottawa, 1986. Disponível em: 
http://www.opas.org.br/promocao/uploadArq/Ottawa.pdf Acesso em: 28 ago 2011.

http://www.opas.org.br/promocao/uploadArq/Ottawa.pdf


CARTA DE OTTAWA

• O desenvolvimento de habilidades pessoais 

– informação, educação, treinamento e capacitação

– maior controle sobre a sua própria saúde e o meio 
ambiente.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Carta de Ottawa, 1986. Disponível em: 
http://www.opas.org.br/promocao/uploadArq/Ottawa.pdf Acesso em: 28 ago 2011.

http://www.opas.org.br/promocao/uploadArq/Ottawa.pdf


DESENVOLVENDO HABILIDADES PESSOAIS

• A promoção da saúde apóia o desenvolvimento pessoal e

social através da divulgação de informação, educação para a

saúde e intensificação das habilidades vitais. Com isso,

aumentam as opções disponíveis para que as populações

possam exercer maior controle sobre sua própria saúde e

sobre o meio-ambiente, bem como fazer opções que

conduzam a uma saúde melhor.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Carta de Ottawa, 1986. Disponível em: 
http://www.opas.org.br/promocao/uploadArq/Ottawa.pdf Acesso em: 28 ago 2011.

http://www.opas.org.br/promocao/uploadArq/Ottawa.pdf


DESENVOLVENDO HABILIDADES PESSOAIS

• É essencial capacitar as pessoas para aprender durante toda

a vida, preparando-as para as diversas fases da existência.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Carta de Ottawa, 1986. Disponível em: 
http://www.opas.org.br/promocao/uploadArq/Ottawa.pdf Acesso em: 28 ago 2011.

http://www.opas.org.br/promocao/uploadArq/Ottawa.pdf


CARTA DE OTTAWA

• A responsabilidade pela promoção da saúde nos serviços de

saúde deve ser compartilhada entre indivíduos,

comunidade, grupos, profissionais da saúde, instituições que

prestam serviços de saúde e governos. Todos devem

trabalhar juntos, no sentido de criarem um sistema de saúde

que contribua para a conquista de um elevado nível de saúde.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Carta de Ottawa, 1986. Disponível em: 
http://www.opas.org.br/promocao/uploadArq/Ottawa.pdf Acesso em: 28 ago 2011.

http://www.opas.org.br/promocao/uploadArq/Ottawa.pdf


CARTA DE OTTAWA

• O papel do setor saúde deve mover-se, gradativamente, no

sentido da promoção da saúde, além das suas

responsabilidades de prover serviços clínicos e de urgência.

Deve apoiar as necessidades individuais e comunitárias para

uma vida mais saudável, abrindo canais entre o setor saúde e

os setores sociais, políticos, econômicos e ambientais.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Carta de Ottawa, 1986. Disponível em: 
http://www.opas.org.br/promocao/uploadArq/Ottawa.pdf Acesso em: 28 ago 2011.

http://www.opas.org.br/promocao/uploadArq/Ottawa.pdf


CARTA DE OTTAWA

• A reorientação dos serviços de saúde também requer um

esforço maior de pesquisa em saúde... e levar a uma

mudança de atitude e de organização dos serviços de saúde

para que focalizem as necessidades globais do indivíduo,

como pessoa integral que é.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Carta de Ottawa, 1986. Disponível em: 
http://www.opas.org.br/promocao/uploadArq/Ottawa.pdf Acesso em: 28 ago 2011.

http://www.opas.org.br/promocao/uploadArq/Ottawa.pdf


Outras conferências internacionais de Promoção da Saúde:

• Adelaide (Austrália, 1988);

• Sundsvall (Suécia, 1991);

• Jacarta (Indonésia, 1997);

• México (México, 2000).



A equidade na criação de ambientes favoráveis e 

promotores da saúde em suas dimensões: 

– Física; 

– Social; 

– Espiritual;

– Econômica; 

– Política.



CARTA DE BANGKOK, 2005

6ª CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE PROMOÇÃO DE SAÚDE

A promoção da saúde seja um requisito para boas práticas corporativas:

– investir em ambientes de trabalho seguros e saudáveis;

– ...

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Carta de Bangkok, 2005. Disponível em: http://www.bvsde.ops-
oms.org/bvsdeps/fulltext/cartabangkokpor.pdf Acesso em: 29 ago 2011. 

http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsdeps/fulltext/cartabangkokpor.pdf
http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsdeps/fulltext/cartabangkokpor.pdf
http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsdeps/fulltext/cartabangkokpor.pdf


Declaração de Luxemburgo, 
2005.A promoção da saúde no trabalho pode ser obtida 

pela execução de algumas estratégias:

• melhorar a organização e o ambiente de    

trabalho; 

• promover a participação efetiva e concreta     

dos atores envolvidos; 

• incentivar o desenvolvimento pessoal e 

profissional dos trabalhadores.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Carta de Bangkok, 2005. Disponível em: http://www.bvsde.ops-
oms.org/bvsdeps/fulltext/cartabangkokpor.pdf Acesso em: 29 ago 2011. 

http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsdeps/fulltext/cartabangkokpor.pdf
http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsdeps/fulltext/cartabangkokpor.pdf
http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsdeps/fulltext/cartabangkokpor.pdf


7a Conferência mundial de Promoção da Saúde 
Nairobi (Kenya, 2009)

A urgência da Promoção da Saúde

7a Conferência Mundial de Promoção da Saúde – Nairobi (Kenya, 2009. Disponível em: 

http://www.who.int/healthpromotion/conferences/7gchp/documents/en/index.html

Acessado em 17 abr. 2012.

http://www.who.int/healthpromotion/conferences/7gchp/documents/en/index.html


Alfabetização de saúde e promoção da saúde

"Alfabetização de saúde" é um conceito emergente que

envolve a aproximação dos campos da alfabetização e saúde

das pessoas. Baseia-se na ideia de que a saúde e

alfabetização são recursos essenciais para a vida cotidiana.

Nosso nível de alfabetização afeta diretamente a nossa

capacidade de agir não só na informação em saúde, mas

também para ter mais controle da nossa saúde como

indivíduos, famílias e comunidades.

7a Conferência Mundial de Promoção da Saúde – Nairobi (Kenya, 2009. Disponível em: 

http://www.who.int/healthpromotion/conferences/7gchp/documents/en/index.html

Acessado em 17 abr. 2012.

http://www.who.int/healthpromotion/conferences/7gchp/documents/en/index.html


EMPOWERMENT DA COMUNIDADE

Empowerment da comunidade envolve a comunidade e o

processo de capacitação.

7a Conferência Mundial de Promoção da Saúde – Nairobi (Kenya, 2009. Disponível em: 

http://www.who.int/healthpromotion/conferences/7gchp/documents/en/index.html

Acessado em 17 abr. 2012.

http://www.who.int/healthpromotion/conferences/7gchp/documents/en/index.html


PROMOÇÃO DA SAÚDE NOS SISTEMAS DE SAÚDE

Sistemas de saúde que equilibram a promoção da saúde,

prevenção e cura são mais eficientes.

Sistemas de saúde têm a autoridade e a responsabilidade de

promover a saúde, combater as desigualdades de saúde,

defender as políticas públicas saudáveis e abordar os

determinantes estruturais da saúde.

7a Conferência Mundial de Promoção da Saúde – Nairobi (Kenya, 2009. Disponível em: 

http://www.who.int/healthpromotion/conferences/7gchp/documents/en/index.html

Acessado em 17 abr. 2012.

http://www.who.int/healthpromotion/conferences/7gchp/documents/en/index.html


PROMOÇÃO DA SAÚDE NOS SISTEMAS DE SAÚDE

Principais estratégias

 Empowerment dos indivíduos e da comunidade

 Fortalecimento dos sistemas de saúde

 Construção de parcerias e ação intersetorial

 Reforço  da capacidade para a promoção da saúde

7a Conferência Mundial de Promoção da Saúde – Nairobi (Kenya, 2009. Disponível em: 

http://www.who.int/healthpromotion/conferences/7gchp/documents/en/index.html

Acessado em 17 abr. 2012.

http://www.who.int/healthpromotion/conferences/7gchp/documents/en/index.html


BUSCAR A EQUIDADE EM SAÚDE

Problemas de saúde num sentido amplo têm fronteiras

difusas e os determinantes da saúde estão em geral

fora do âmbito direto do setor da saúde, permitindo a

afirmação de que os problemas dificilmente podem ser

resolvidos por ações exclusivas da saúde ou em

qualquer outro setor.

7a Conferência Mundial de Promoção da Saúde – Nairobi (Kenya, 2009. Disponível em: 

http://www.who.int/healthpromotion/conferences/7gchp/documents/en/index.html

Acessado em 17 abr. 2012.

http://www.who.int/healthpromotion/conferences/7gchp/documents/en/index.html


BUSCAR A EQUIDADE EM SAÚDE

Isso é ainda mais relevante se a saúde visa reduzir

eficazmente as suas desigualdades, o que

necessariamente envolve abordar os determinantes

sociais da saúde.

7a Conferência Mundial de Promoção da Saúde – Nairobi (Kenya, 2009. Disponível em: 

http://www.who.int/healthpromotion/conferences/7gchp/documents/en/index.html

Acessado em 17 abr. 2012.

http://www.who.int/healthpromotion/conferences/7gchp/documents/en/index.html


REFORÇO DAS CAPACIDADES

Discussão da evolução dos sistemas de abordagem da

aprendizagem e ação para alcançar alto desempenho dos

sistemas de promoção de saúde. Reflexão sobre o conceito

chave da capacidade de promoção de saúde e os

diferentes métodos de criação de capacidades.

7a Conferência Mundial de Promoção da Saúde – Nairobi (Kenya, 2009. Disponível em: 

http://www.who.int/healthpromotion/conferences/7gchp/documents/en/index.html

Acessado em 17 abr. 2012.

http://www.who.int/healthpromotion/conferences/7gchp/documents/en/index.html


UMA CARTILHA PARA A INTEGRAÇÃO 
DA PROMOÇÃO DA SAÚDE

Promoção da saúde, "o processo de capacitar as pessoas

para aumentar o controle sobre os determinantes da saúde

e, assim, melhorar a sua saúde", centra-se não apenas no

conhecimento individual e mudança de comportamento,

mas também nas capacidades comunitárias, empowerment

e mudanças políticas.

7a Conferência Mundial de Promoção da Saúde – Nairobi (Kenya, 2009. Disponível em: 

http://www.who.int/healthpromotion/conferences/7gchp/documents/en/index.html

Acessado em 17 abr. 2012.

http://www.who.int/healthpromotion/conferences/7gchp/documents/en/index.html


INTEGRAÇÃO DA PROMOÇÃO DA SAÚDE 
UM GUIA PRÁTICO

Esse guia se concentra em uma série de condições

prioritárias de saúde pública (álcool, tabaco, segurança

alimentar, envelhecimento saudável, entre outros),

ilustrando um espectro diversificado de intervenções de

promoção de saúde.

7a Conferência Mundial de Promoção da Saúde – Nairobi (Kenya, 2009. Disponível em: 

http://www.who.int/healthpromotion/conferences/7gchp/documents/en/index.html

Acessado em 17 abr. 2012.

http://www.who.int/healthpromotion/conferences/7gchp/documents/en/index.html


Brasil, Lei N° 8.088
Brasil. Lei Federal No 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção,

proteção e recuperação da saúde, a organização e funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras
providências. 

• Artigo 3º:

A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes,

entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico,

o meio ambiente, o trabalho, a renda, o transporte, o lazer e o

acesso aos bens e serviços essenciais [...]



POLÍTICA NACIONAL DE 
PROMOÇÃO DA SAÚDE – 2005

Promover a qualidade da vida e reduzir vulnerabilidade

e 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.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política nacional de 
promoção da saúde. 2006. Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/pactovolume7.pdf.> Acesso 

em: 29 ago 2011. 



POLÍTICA NACIONAL DE 
PROMOÇÃO DA SAÚDE – 2005

• Alimentação saudável;

• prática corporal/atividade física;

• prevenção e controle do tabagismo;

• redução da morbimortalidade em decorrência do uso 
abusivo de álcool e outras drogas;

• redução da morbimortalidade por acidentes de trânsito;

• ...

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política nacional de 
promoção da saúde. 2006. Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/pactovolume7.pdf.> Acesso 

em: 29 ago 2011. 



PNSST
(PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 800, DE 3 DE MAIO 2005)

As ações de segurança e saúde do trabalhador exigem uma

atuação multiprofissional, interdisciplinar e intersetorial

capaz de contemplar a complexidade das relações

produção, consumo, ambiente e saúde.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da Saúde. Ministério da Previdência e Assistência Social. Política Nacional 
de Segurança e Saúde do Trabalhador. Disponível em: 

<http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/insumos_portaria_interministerial_800.pdf > Acesso em: 29 ago 2011.

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/insumos_portaria_interministerial_800.pdf


PNSST
(PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 800, DE 3 DE MAIO 2005)

No contexto da PNSST o conceito de trabalhador é bastante

amplo. Estão incluídos “todos os homens e mulheres que

exercem atividades para sustento próprio e/ou de seus

dependentes, qualquer que seja sua forma de inserção no

mercado de trabalho, no setor formal ou informal da

economia”.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da Saúde. Ministério da Previdência e Assistência Social. Política Nacional 
de Segurança e Saúde do Trabalhador. Disponível em: 

<http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/insumos_portaria_interministerial_800.pdf > Acesso em: 29 ago 2011.

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/insumos_portaria_interministerial_800.pdf


PNSST
(PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 800, DE 3 DE MAIO 2005)

Inclui ainda nesse grupo todos os indivíduos que

trabalharam ou trabalham como: empregados

assalariados; trabalhadores domésticos; avulsos; rurais;

autônomos; temporários; servidores públicos;

trabalhadores em cooperativas e empregadores,

particularmente os proprietários de micro e pequenas

unidades de produção e serviços, entre outros.



PNSST
(PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 800, DE 3 DE MAIO 2005)

Também são considerados trabalhadores aqueles que

exercem atividades não remuneradas, participando de

atividades econômicas na unidade domiciliar; o aprendiz ou

estagiário e aqueles temporária ou definitivamente

afastados do mercado de trabalho por doença,

aposentadoria ou desemprego.



PNSST
DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS

I – Ampliação das ações de SST,

visando a inclusão de todos os

trabalhadores brasileiros no

sistema de promoção e proteção

da saúde.

• Elaboração e aprovação de

dispositivos legais que garantam

a extensão dos direitos à

segurança e saúde do

trabalhador para aqueles

segmentos atualmente

excluídos.



PNSST
DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS

II – Harmonização

das normas e

articulação das ações

de promoção,

proteção e reparação

da saúde do

trabalhador.

• Instituir um Plano Nacional de Segurança e

Saúde do Trabalhador, pactuado entre os diversos

órgãos de governo e da sociedade civil, atualizado

periodicamente;

• Normatizar, de forma interministerial, os assuntos

referentes à Segurança e Saúde do Trabalhador,

em matérias que requeiram ações integradas ou

apresentem interfaces entre os diversos órgãos de

governo;

• Adotar regras comuns de Segurança e saúde do

Trabalhador para todos os trabalhadores,

observando o princípio da equidade;

• Articular e integrar as ações de interdição nos

locais de trabalho.



PNSST
DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS

III – Precedência

das ações de

prevenção sobre as

de reparação

• Eliminar as políticas de monetização dos riscos;

• Adequar os critérios de financiamento e concessão da 

aposentadoria especial;

• Estabelecer política tributária que privilegie as empresas 

com menores índices de doenças e acidentes de trabalho 

e que invistam na melhoria das condições de trabalho;

• Criar linhas de financiamento subsidiado para a melhoria 

das condições e ambientes de trabalho, incluindo 

máquinas, equipamentos e processos seguros, em 

especial para as pequenas e médias empresas;

• Incluir requisitos de SST para outorga de financiamentos 

públicos e privados;

• Incluir requisitos de SST nos processos de licitação dos 

órgãos da administração pública direta e indireta;

• Instituir a obrigatoriedade de publicação de balanço de 

SST para as empresas, a exemplo do que já ocorre com 

os dados contábeis.



PNSST
DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS

IV –

Estruturação de

Rede Integrada

de Informações

em Saúde do

Trabalhador

• Padronizar os conceitos e critérios quanto à concepção e 

caracterização de riscos e agravos à segurança e saúde dos 

trabalhadores relacionados aos processos de trabalho;

• Compatibilizar os Sistemas e Bases de Dados, a serem 

partilhados pelos Ministérios do Trabalho, Previdência Social, 

Meio Ambiente e Saúde;

• Compatibilizar os instrumentos de coleta de dados e fluxos de 

informações;

• Instituir a concepção do nexo epidemiológico presumido para 

acidentes e doenças relacionadas ao trabalho;

• Atribuir ao SUS a competência de estabelecer o nexo etiológico 

dos acidentes e doenças relacionados ao trabalho e analisar 

possíveis questionamentos relacionados com o nexo

epidemiológico presumido;

• Incluir nos Sistemas e Bancos de Dados as informações 

contidas nos relatórios de intervenções e análises dos ambientes 

de trabalho, elaborados pelos órgãos de governo envolvidos

nesta Política.



PNSST
DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS

V – Reestruturação 

da Formação em 

Saúde do 

Trabalhador e em 

Segurança no 

Trabalho e 

incentivo à 

capacitação e 

educação 

continuada dos 

trabalhadores 

responsáveis pela 

operacionalização 

da PNSST

• Estabelecer referências curriculares para a formação de 

profissionais em SST, de nível técnico e superior;

• Incluir conhecimentos básicos em SST no currículo do ensino 

fundamental e médio da rede pública e privada, em especial nos 

cursos de formação profissional, assim como cursos para

empreendedores;

• Incluir disciplinas em SST, obedecendo aos interesses desta 

Política, no currículo de ensino superior, em especial nas carreiras 

de profissionais de saúde, engenharia e administração;

• Desenvolver um amplo programa de capacitação dos 

profissionais, para o desenvolvimento das ações em segurança e 

saúde do trabalhador, abrangendo a promoção e vigilância da

saúde, prevenção da doença, assistência e reabilitação, nos 

diversos espaços sociais onde essas ações ocorrem;

• Os trabalhadores e representantes dos movimentos sociais 

responsáveis pelo controle dessas ações também devem estar 

incluídos nos processos de educação continuada;

• Garantir recursos públicos para linhas de financiamento de 

pesquisa em segurança e saúde do trabalhador.



PNSST
DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS

VI – Promoção de

Agenda Integrada

de Estudos e

Pesquisas em

Segurança e saúde

do Trabalhador

• Estimular a produção de estudos e pesquisas na 

área de interesse desta Política;

• Articular instituições de pesquisa e universidades 

para a execução de estudos e pesquisas em SST, 

integrando uma rede de colaboradores para o 

desenvolvimento técnico-científico na

área;

• Garantir recursos públicos para linhas de 

financiamento de pesquisa em segurança e saúde 

do trabalhador.



NORMAS REGULAMENTADORAS - MTE

• NR-7 - PCMSO

• NR-9 - PPRA

• NR-15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES

• NR-17 - ERGONOMIA

• NR-32 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE SAÚDE

• NR -33 – ESPAÇO CONFINADO

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Normas regulamentardoras. Disponível em: 
<http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm> Acesso em: 29 ago 2011. 



EXEMPLOS DE POLÍTICAS DE SAÚDE 
NAS EMPRESAS

A Embraer empreenderá as suas atividades industriais e 

comerciais de maneira ambientalmente sustentável, 

inteiramente segura e promotora da saúde.

POLÍTICAS DE SAÚDE: EMBRAER 



POLÍTICAS DE SAÚDE EMBRAER 
Princípios

A Embraer norteará suas ações voltadas ao meio ambiente,

segurança e saúde no trabalho, segundo os princípios abaixo:

• o reconhecimento que o meio ambiente, a segurança e a

saúde no trabalho, constituem prioridade da Empresa,

refletindo-se em suas atividades, produtos e serviços.



• o aperfeiçoamento contínuo do seu desempenho

ambiental, a segurança e a saúde no trabalho, por meio da

ação combinada de práticas preventivas e ações corretivas,

assim como através da implementação de soluções

inovadoras e eficazes, com este objetivo.

POLÍTICAS DE SAÚDE EMBRAER 
Princípios



• o atendimento a requisitos legais e outros requisitos contidos

em normas ambientais, de saúde, segurança do trabalho e

prevenção contra incêndios e emergências.

• a capacitação contínua das pessoas para o entendimento da

importância de sua atitude e papel a ser desempenhado

quanto à preservação do meio ambiente, à segurança e à

saúde no trabalho.

POLÍTICAS DE SAÚDE EMBRAER 
Princípios



• a integração dos objetivos e metas de meio ambiente,

segurança e saúde no trabalho, aos processos e planos da

Embraer.

• o provimento de ferramentas e canais de comunicação entre

a Embraer e partes interessadas, no que se refere a aspectos

de meio ambiente, segurança e saúde no trabalho.

POLÍTICAS DE SAÚDE EMBRAER 
Princípios



• a prevenção e combate à poluição, e garantir que postos de 

trabalho estejam em conformidade com requisitos de saúde, 

segurança no trabalho e ergonomia.

• a preservação dos recursos naturais, evitando danos ao meio 

ambiente.

POLÍTICAS DE SAÚDE EMBRAER 
Princípios



EMBRAER: DIRETRIZES

A Embraer, através de todos os seus níveis de gestão deve

observar as diretrizes:

• promover a conscientização de todos seus empregados sobre

esta política, o atendimento aos requisitos de meio ambiente,

segurança e saúde no trabalho, assim como a prevenção da

poluição, de incidentes do trabalho e emergências.



EMBRAER: DIRETRIZES

• coordenar as ações para a melhoria contínua do meio

ambiente, segurança e saúde no trabalho, zelando pela sua

permanente adequação aos requisitos das partes

Interessadas.



EMBRAER: DIRETRIZES

• assegurar o atendimento aos requisitos de meio ambiente,

segurança e saúde no trabalho de fornecedores e prestadores

de serviços de preservação de meio ambiente, através da

avaliação e monitoramento contínuo de suas atividades e

processos.



POLÍTICAS DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DA 
PETROBRAS

• Educar, capacitar e comprometer os trabalhadores com

as questões de SMS, envolvendo fornecedores,

comunidades, órgãos competentes, entidades

representativas dos trabalhadores e demais partes

interessadas;

• Estimular o registro e tratamento das questões de SMS

e considerar, nos sistemas de conseqüência e

reconhecimento, o desempenho em SMS;



• Atuar na promoção da saúde, na proteção do ser

humano e do meio ambiente mediante identificação,

controle e monitoramento de riscos, adequando a

segurança de processos às melhores práticas mundiais

e mantendo-se preparada para emergências;

POLÍTICAS DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DA 
PETROBRAS



• Assegurar a sustentabilidade de projetos,

empreendimentos e produtos ao longo do seu ciclo de

vida, considerando os impactos e benefícios nas

dimensões econômica, ambiental e social;

• Considerar a ecoeficiência das operações e produtos,

minimizando os impactos adversos inerentes às

atividades da indústria.

POLÍTICAS DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DA 
PETROBRAS



1. Liderança e Responsabilidade

A Petrobras, ao integrar segurança, meio ambiente

e saúde à sua estratégia empresarial, reafirma o

compromisso de todos seus empregados e contratados

com a busca de excelência nessas áreas.

POLÍTICAS DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DA 
PETROBRAS



2. Conformidade Legal

As atividades da empresa devem estar em

conformidade com a legislação vigente nas áreas de

segurança, meio ambiente e saúde.

POLÍTICAS DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DA 
PETROBRAS



3. Avaliação e Gestão de Riscos

Riscos inerentes às atividades da empresa devem ser

identificados, avaliados e gerenciados de modo a evitar

a ocorrência de acidentes e/ou assegurar a

minimização de seus efeitos.

POLÍTICAS DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DA 
PETROBRAS



4. Novos Empreendimentos

Os novos empreendimentos devem estar em

conformidade com a legislação e incorporar, em todo o

seu ciclo de vida, as melhores práticas de segurança,

meio ambiente e saúde.

POLÍTICAS DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DA 
PETROBRAS



5. Operação e Manutenção

As operações da empresa devem ser executadas de acordo com

procedimentos estabelecidos e utilizando instalações e equipamentos

adequados, inspecionados e em condições de assegurar o

atendimento às exigências de segurança, meio ambiente e saúde.

POLÍTICAS DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DA 
PETROBRAS



6. Gestão de Mudanças

Mudanças, temporárias ou permanentes, devem ser avaliadas

visando a eliminação e/ou minimização de riscos decorrentes de sua

implantação.

POLÍTICAS DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DA 
PETROBRAS



7. Aquisição de Bens e Serviços

O desempenho em segurança, meio ambiente e saúde de

contratados, fornecedores e parceiros deve ser compatível com o do

sistema Petrobras.

POLÍTICAS DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DA 
PETROBRAS



8. Capacitação, Educação e Conscientização

Capacitação, educação e conscientização devem ser continuamente

promovidas de modo a reforçar o comprometimento da força de

trabalho com o desempenho em segurança, meio ambiente e saúde.

POLÍTICAS DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DA 
PETROBRAS



9. Gestão de Informações

Informações e conhecimentos relacionados a segurança, meio

ambiente e saúde devem ser precisos, atualizados e documentados,

de modo a facilitar sua consulta e utilização.

POLÍTICAS DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DA 
PETROBRAS



10. Comunicação

As informações relativas a segurança, meio ambiente e saúde devem

ser comunicadas com clareza, objetividade e rapidez, de modo a

produzir os efeitos desejados.

POLÍTICAS DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DA 
PETROBRAS



11. Contingência

As situações de emergência devem estar previstas e ser enfrentadas

com rapidez e eficácia visando a máxima redução de seus efeitos.

POLÍTICAS DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DA 
PETROBRAS



12. Relacionamento com a Comunidade

A empresa deve zelar pela segurança das comunidades onde atua,

bem como mantê-las informadas sobre impactos e/ou riscos

eventualmente decorrentes de suas atividades.

POLÍTICAS DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DA 
PETROBRAS



13. Análise de Acidentes e Incidentes

Os acidentes e incidentes, decorrentes das atividades da empresa

devem ser analisados, investigados e documentados de modo a evitar

sua repetição e/ou assegurar a minimização de seus efeitos.

POLÍTICAS DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DA 
PETROBRAS



14. Gestão de Produtos

A empresa deve zelar pelos aspectos de segurança, meio ambiente e

saúde de seus produtos desde sua origem até a destinação final, bem

como empenhar-se na constante redução dos impactos que

eventualmente possam causar.

POLÍTICAS DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DA 
PETROBRAS



15. Processo de Melhoria Contínua

A melhoria contínua do desempenho em segurança, meio ambiente e

saúde deve ser promovida em todos os níveis da empresa, de modo a

assegurar seu avanço nessas áreas.

Disponível em: http://www.petrobras.com.br/pt/meio-ambiente-e-sociedade/preservando-meio-
ambiente/downloads/pdf/diretrizes_seguranca.pdf Acessado em 12 abr 2012.

POLÍTICAS DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DA 
PETROBRAS


