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Vivemos em um tempo acelerado. As 24 horas do dia já não são suficientes para tanta 

coisa a fazer. O mundo corporativo se transformou numa roda-viva movida pelas 

engrenagens da globalização da economia e da reestruturação produtiva. Diante dessa 

realidade, não podemos ignorar que os aspectos psicossociais do trabalho funcionam 

como fatores de risco à saúde e ao bem-estar, produzindo doenças psicossomáticas e, em 

especial, provocando impactos cardiovasculares. Emerge uma realidade assustadora. 

Estresse, obesidade, hipertensão arterial, diabetes tipo II, alterações do colesterol e 

triglicérides, síndrome metabólica, uso do fumo e o abuso de bebidas alcoólicas assumem 

uma dimensão em nível de saúde pública. 

Nesse contexto, convivem as pessoas e os profissionais que exercem a liderança, as 

equipes de recursos humanos, segurança, meio ambiente e saúde ocupacional. Todos são 

responsáveis pela conciliação da produtividade com a promoção da saúde e qualidade de 

vida das pessoas. 

A resposta que podemos dar é a Promoção da Saúde. Ela é assim conceituada pela 

Organização Mundial de Saúde: o processo de capacitação da comunidade para atuar na 

melhoria da qualidade da vida e saúde. Inclui uma maior participação no controle desse 

processo e estabelece que, para atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e 

social, os indivíduos e grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer necessidades 

e modificar favoravelmente o meio ambiente. O trabalho deve ser fonte de saúde para as 

pessoas e a organização social do trabalho deve contribuir para a constituição de uma 

sociedade mais saudável. 

A Promoção da Saúde no Trabalho se sustenta em dois pilares. O primeiro visa à 

construção de ambientes adaptados às necessidades de ser humano. Trata-se do 

compromisso com a melhoria contínua das condições de saúde no trabalho, envolvendo 

a efetiva participação dos trabalhadores em todas as fases do processo produtivo. Inclui a 

intervenção sobre os fatores de risco ambientais, econômicos, organizacionais, 

psicossociais, biológicos, de natureza individual e do meio ambiente geral, que colocam 

a saúde em risco. Incorpora os saberes e valores dos processos de gestão, saúde, 

segurança, meio ambiente, ergonomia e da higiene ocupacional, contribuindo para a 

transformação organizacional e promovendo uma resposta positiva na saúde e qualidade 

da vida dos trabalhadores. 

O segundo pilar da Promoção da Saúde é a qualidade pessoal – o estilo de vida saudável. 

Trata-se da escolha de um conjunto de ações habituais que refletem as atitudes, os valores 

e as oportunidades na vida das pessoas e favorecem o bem-estar e a saúde. São bons 

exemplos a adoção de um estilo de vida ativo e uma alimentação saudável, o 

estabelecimento de relações interpessoais assertivas e a capacidade de encarar o presente 

e o futuro de uma forma positiva. 
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