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11Introdução

Atualmente, estão cada vez mais superadas as ações em saúde 
que visam unicamente cumprir as normas legais, as que são 
isoladas e pontuais não apresentam nenhuma conexão com as 

estratégias e políticas das organizações. Em geral, não são sustentáveis, 
são descartadas com as mudanças ou restrições financeiras e não trazem 
os resultados esperados.

Além disso, está bem clara a inconsistência da realização de ativi-
dades que visam unicamente o controle de fatores de risco para doenças 
ou acidentes e não propiciam aos participantes uma melhoria na sua con-
dição de bem-estar, em suas várias dimensões. Certamente, o resultado é 
o baixo engajamento, a falta de sentimento de pertencimento do progra-
ma em relação ao conjunto dos trabalhadores. 

Neste contexto, o capítulo escrito por Dee Edington, Alyssa B. 
Schultz e Jennifer S. Pitts sugere, de maneira brilhante, que as empresas 
focam, em geral, unicamente no “o que” e no“como” em relação aos 
programas. Ou sejam, realizam feiras de saúde, oferecem aplicativos, ses-
sões de coaching, SIPATs, palestras, academias de ginástica, etc. Mas, 
frequentemente não se perguntam o “por que”. Ou seja, qual a razão que 
a organização investe em programas de saúde e bem-estar e quais são os 
anseios e desejos dos empregados. Propõem, como caminho para o suces-
so, a visão compartilhada numa sinergia ganha-ganha. Estes autores lan-
çaram um livro (“Shared Values, Shared Results – Positive organizational 
health as a win-win philosophy) que apresenta um modelo inovador de 
avaliação, que vai além do retorno financeiro e busca o valor do cuidado 
(VOC) como uma métrica do sentido e propósito em que os programas 
são implementados nas organizações.
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Reconhece-se que o local de trabalho é um espaço importante 
para os programas de proteção da saúde, promoção da saúde e preven-
ção de doenças. Enquanto os empregadores têm a responsabilidade de 
fornecer um local de trabalho seguro e livre de riscos, eles também têm 
grandes oportunidades para promover a saúde individual e um ambiente 
de trabalho saudável. A utilização de programas e políticas eficazes no lo-
cal de trabalho pode reduzir os riscos para a saúde e melhorar a qualidade 
de vida dos trabalhadores. Jason Lang, que lidera as ações em promoção 
de saúde no ambiente de trabalho no Centers of Disease Control (CDC) 
nos Estados Unidos apresenta o modelo lógico para esta construção, para 
empresas de diferentes portes, inclusive com a utilização do instrumento 
CDC Health Scorecard (HSC) que foi traduzido e aculturado no Brasil 
e será utilizado para possibilitar o benchmark entre as empresas e a cons-
trução de um “business case” que justifique os investimentos e a integra-
ção da saúde na estratégia corporativa.

Além disso, se reconhece que a integração das estratégias é funda-
mental para ampliar o escopo de ação na busca de resultados mais robus-
tos no que tange à promoção da saúde e qualidade de vida no trabalho. 
Esta abordagem integrada deve ter uma coordenação estratégica e ope-
racional de políticas, programas e práticas que visem simultaneamente 
prevenir lesões e doenças relacionadas ao trabalho e melhorar a saúde e 
bem-estar geral da força de trabalho. Essas políticas e programas devem 
proteger a saúde dos trabalhadores, reduzindo ou eliminando o potencial 
de exposição a riscos de trabalho (proteção à saúde), promovendo tam-
bém a saúde dos trabalhadores. João Silvestre-Júnior apresenta a estraté-
gia “Total Worker Health” proposta pela organização federal americana 
National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) com a 
análise sobre a sua adoção em nosso meio, com as considerações sobre as 
característica do trabalho e regulação/legislação vigentes. 

No entanto, mesmos os modelos lógicos mais bem estruturados e 
cientificamente embasados esbarram em um ponto básico. A adoção de 
comportamentos e estilos de vida saudáveis depende da escolha pessoal 
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das pessoas. E, neste contexto, o atual cenário de obesidade, inativida-
de física, alimentação inadequada, uso abusivo do álcool exige soluções 
arrojadas e inovadoras, pois muitas das ações atuais carecem de maior 
engajamento dos participantes. Sara Johnson, que tem estudado a mu-
dança de comportamento, particularmente com o uso da teoria trans-
comportamental há vários anos, sugere a criação de estratégias para pro-
mover a saúde e a produtividade de suas organizações a pensar de forma 
ampla - desafiar-se a pensar em esferas de bem-estar, fases de preparação 
e em todos os níveis da organização para maximizar suas chances de su-
cesso. Assim,o sucesso dependeria da oferta de programas abrangentes 
de bem-estar combinados com a prontidão do indivíduo para mudar que 
são apoiados por gestores agindo como agentes de mudança em uma cul-
tura de apoio ao bem-estar. 

Há muitos anos os muitos empregadores adotam programas de 
promoção da saúde no ambiente de trabalho para lidar com o aumento 
do custo dos cuidados de saúde, os acidentes no trabalho, as faltas por 
doença, a incapacidade e a perda de produtividade.. Um dos principais 
argumentos para fazer isso foi baseado em evidências científicas de que 
a promoção da saúde no ambiente de trabalho pode gerar um retorno 
sobre o investimento (ROI) positivo. No entanto, Ron Goetzel e Enid 
Roemer, dois dos principais pesquisadores em avaliação de saúde em 
todo o mundo sugerem que, hoje em dia os empregadores estão cada 
vez mais cientes de que a economia de custos é apenas um dos muitos 
benefícios que podem colher de um programa de promoção da saúde no 
ambiente de trabalho. Em particular, dado que os programas evoluíram 
ao longo das últimas décadas de programas exclusivamente centrados 
no individual e frequentemente em partes isoladas para programas mais 
abrangentes que são construídos sobre uma cultura de saúde e integram 
componentes de saúde e segurança, os empregadores estão percebendo o 
valor sobre o investimento (VOI) levando a um maior comprometimen-
to com a organização (por exemplo, maior retenção de talento) e melhor 
desempenho geral dos negócios.



Finalmente, as pessoas utilizam no dia-a-dia o sistema de saúde. 
Procuram os médicos, hospitais, laboratórios e centros diagnósticos. A 
utilização adequada deste sistema é fundamental para a sua sustentabi-
lidade e a preocupação com as escolhas do paciente é um começo para 
a ampliação de seu espaço e com a melhor e mais justa utilização dos 
recursos destinados à população. Utilizar demais, de menos ou de for-
ma errada são problemas com os quais se convive universalmente e há 
muito tempo. Ana Maria Malik e Martha Oliveira sugerem que a solução 
para eles passa pela participação de todos os atores envolvidos, entre os 
quais os cidadãos/pacientes certamente não serão os menos importantes. 
Propõem um modelo adaptado de projetos internacionais, liderado pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) com a participação de 
várias entidades de âmbito nacional que visa informar e empoderar as 
pessoas na sua relação com o sistema de saúde.

Boa leitura. Saúde!

Alberto José Niituma Ogata
Organizador
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PREFÁCIO

O título deste capítulo foi escolhido para discutir três (de mui-
tas) áreas críticas necessárias para o sucesso das iniciativas de 
promoção da saúde nas organizações e no conjunto dos tra-

balhadores. Essas mesmas discussões também poderiam ser aplicadas às 
comunidades e outros lugares onde essas iniciativas são desejadas. As 
três áreas foram identificadas após 30 anos de pesquisa e experiências de 
implementação. Agora é óbvio que aqueles entre nós que atuam neste 
campo sabem muito sobre o valor da saúde e do bem-estar. Este nível 
avançado de conhecimento nem sempre é compartilhado por líderes e 
indivíduos em empresas, portanto, podemos não estar falando a mesma 
língua. Para complicar as coisas, os líderes das organizações podem não 
entender completamente a linguagem dos funcionários e vice-versa.

Essas diferenças representam algumas das principais causas da bai-
xa participação e engajamento em programas de bem-estar, o que leva a 
baixos resultados quando aferidos por medições na população geral. O 
objetivo deste capítulo é discutir essas áreas críticas, para ajudar profis-
sionais de promoção da saúde a obterem e permanecerem no caminho 
certo com o público-alvo e para facilitar líderes e funcionários a chega-
rem a um denominador comum, levando a altos níveis de participação e 
engajamento.
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locAl De trABAlho iDeAl

Em um local de trabalho ideal, todos aparecem para o trabalho, 
independentemente de sua posição ou local de trabalho, na hora certa 
e com bastante energia, entusiasmo, criatividade, otimismo, resiliência 
e vitalidade; eles são funcionários de alto desempenho durante todo o 
período de trabalho; e, quando terminam, saem com um sentido de pro-
pósito renovado e apreço e respeito pelos colegas de trabalho e pela or-
ganização! Eles então aplicam esse mesmo alto nível de significância e 
propósito para sua vida doméstica e para a sua comunidade! Finalmente, 
eles aparecem no dia seguinte com energia renovada e entusiasmo!

A descrição acima pode ser considerada uma situação de trabalho 
ideal onde o local de trabalho e a força de trabalho atuam de forma sinér-
gica para produzir uma organização de alto desempenho que competirá 
em mercados cada vez mais competitivos locais e mundiais no futuro. 
Atualmente, apenas algumas organizações criam e sustentam esse tipo 
de local de trabalho. Na verdade, muitas organizações são criadas para 
criar um local de trabalho aonde os funcionários chegam com as mesmas 
características energéticas, mas deixam o local de trabalho com um “tan-
que vazio” de energia, mesmo que sejam bem pagos.

A diferença entre estas duas situações de trabalho levanta várias 
questões. Por que queremos criar um local de trabalho que promova a 
saúde organizacional positiva? O que nossa organização e funcionários 
podem fazer para criar uma saúde organizacional positiva? Como nossa 
organização e funcionários podem criar um ambiente de trabalho que 
espera e apoia o alto desempenho dos funcionários? Como empregadores 
esclarecidos podem dar energia de volta para os empregados e permitir 
que esta característica de trabalho de alto teor energético seja renovável 
e sustentável? Esta energia renovável e sustentável cria um ambiente de 
trabalho que alimenta um alto desempenho e apoia o objetivo de negó-
cios da empresa.

O que foi descrito acima acontece com uma estratégia planejada 
e integrada, iniciada no nível de liderança sênior e perfeitamente imple-
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mentada pelas operações ou lideranças locais. Uma visão esclarecida do 
nível superior (sênior) ganha vida neste ambiente organizacional posi-
tivo. Esta liderança, juntamente com a motivação pessoal positiva do 
funcionário é o coração da empresa campeã e cria um ambiente, clima 
e cultura de saúde organizacional positiva, promovendo um ótimo lugar 
para se trabalhar.

sAúDe orgAnizAcionAl PositivA: AMBiente

A parte estrutural do ambiente organizacional inclui locais de tra-
balho eficientes e efetivos, salários justos, planos de benefícios integrados 
e bem planejados, recursos de promoção da saúde facilmente acessíveis, 
treinamento de resiliência e atenção plena (“mindfulness”), treinamento 
de auto liderança, de empatia e escolhas saudáveis dentro do local de 
trabalho.

A cultura e o clima, que são parte do ambiente, começam no topo 
e permeiam toda a organização, incluindo estratégias de comunicação 
eficazes, modelos positivos a serem seguidos, apoio por parte de colegas, 
apoio de supervisor, respeito mútuo e confiança, normas, expectativas 
positivas, criatividade e entusiasmo.

Uma vez que todos na organização compreendem o propósito, vi-
são e missão, eles percebem a intenção dos fatores do ambiente laboral e 
veem e confiam no apoio individual e organizacional. O impacto total no 
ambiente no local de trabalho atinge um ponto onde a energia individual 
e corporativa é renovável e sustentável, e está totalmente integrada com 
o sucesso empresarial da organização.

Por que queremos criar uma saúde organizacional positiva? Qual 
é o valor da saúde e do bem-estar no local de trabalho? O que preci-
samos fazer para entender e comunicar o valor da saúde, bem-estar e 
alto desempenho? Como alcançamos esses resultados no local de traba-
lho e em outros lugares? Como o valor dos programas de saúde e bem-
-estar se encaixa na iniciativa? Todos nós sabemos que as respostas a 
essas questões relativamente simples são situacionais, dependendo do 
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contexto da questão. No entanto, é altamente improvável que muitos 
executivos e outros funcionários conheçam ou levem em consideração o 
impacto do ambiente laboral sobre a organização ou sobre os indivíduos 
na organização.

Devemos presumir que cada profissional de promoção da saúde 
envolvido no fornecimento de produtos ou serviços de promoção da 
saúde no local de trabalho e à força de trabalho é bem treinado no “O 
QUE” e “COMO” das ações em saúde e bem-estar. Cada pessoa, em um 
momento ou outro, se confrontou com sua resposta pessoal às perguntas 
acima. Obviamente, não há nenhuma definição exata que se encaixa em 
todas as diversas situações. Em nossa vida pessoal, enfrentamos o porquê, 
o quê e como perguntas. Em nossa vida profissional temos a oportunida-
de de envolver a nossa organização e os funcionários no porquê antes de 
tentar envolvê-los no o quê e no como da promoção da saúde no local 
de trabalho.

Conhecer a crença no valor destes e outros serviços profissionais 
irá adicionar ou subtrair a sua credibilidade e a confiança que os outros 
têm para com você. Se você quer trabalhar em harmonia dentro de uma 
organização, o entendimento mais importante é o pensar de líderes se-
niores e outros em diferentes níveis, incluindo colegas de trabalho encar-
regados da organização.

resPonDA à Questão Do “PorQuê”: 
DesenvolvenDo uM ProPósito 
coMPArtilhADo

Nossa sugestão é abordar as questões acima no mais alto nível o 
quanto antes na criação e discussão do valor das iniciativas de saúde, 
bem-estar e alto desempenho. Pouco se faz para o sucesso a longo prazo 
se você persegue o que e como de programas da saúde e de qualidade de 
vida para uma organização se você não estiver de acordo com os valores 
e as crenças centrais (o porquê) das pessoas na organização.
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Investir tempo e energia para obter um “porquê”compartilhado 
abre espaço para um caminho mais fácil no sentido de projetar inicia-
tivas e resultados consistentes com as crenças da organização como um 
todo. Além disso, o engajamento de funcionários a longo prazo é mui-
to mais provável se os líderes e outros funcionários estão envolvidos no 
“porquê” do processo desde o início. Líderes e funcionários, em todos 
os níveis, precisam estar envolvidos em verificar as opiniões em toda a 
organização. Este processo de validação é conduzido pela utilização de 
pensamento e desenho sistêmicos, o que poderia resultar em revisões 
necessárias para as afirmações anteriores, mas irá facilitar resultados du-
radouros. Ao investir no “porquê” (valores compartilhados e resultados 
compartilhados), o cenário é definido para obter compreensão comparti-
lhada do propósito, visão e missão para a iniciativa e, assim, esclarecer o 
caminho para o sucesso.

 Não é tanto a inspiração que define o líder, é a transpiração necessá-
ria para se chegar ao pequeno (ou maior) “porquê”.

– Marty Linsky
 Universidade de Harvard

Os programas de saúde e qualidade de vida estão cheios do que 
(o que vamos fazer) e como (como vamos fazê-lo), mas normalmente 
vazios no porquê (por que estamos fazendo isso). Um dos motivos pelo 
qual o engajamento do programa é tão baixo é que não é dada suficiente 
atenção para explicar porque é importante. Se você quer trabalhar em 
harmonia dentro de uma organização conhecer a sua crença (porquê) do 
valor da saúde e bem-estar aumenta a sua credibilidade e a confiança que 
os outros têm em você como líder e como parte da organização.

o vAlor Do PorQuê PArA os eMPregADos

Como um todo, presumimos que os funcionários entenderam por 
que o bem-estar específico e o bem-estar geral eram bons para eles quan-
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do, de fato, muitos executivos e outros funcionários podem não estar 
plenamente conscientes deste valor total. Em nossa pressa para apresen-
tar programas de promoção da saúde, nós inadvertidamente pulamos o 
porquê. Como resultado de termos perdido o porquê, acabamos com uma 
fraca participação e um envolvimento ainda menor e menos resultados 
positivos. A iniciativa se concentrou em recompensas individuais para a 
mudança de comportamento individual com um foco limitado a frações 
da saúde, em vez de a recompensa total de compartilhar valores no lo-
cal de trabalho, resultando em vitórias compartilhadas. Para aumentar a 
participação, muitos na área foram diretamente para incentivos financei-
ros no intuito de promover o quê e como. Esses resultados levaram a área 
a um conceito simples prematuro e equivocado, que enfatizou a saúde 
como uma simples questão de mudança de comportamento, de forma 
que os empregadores pudessem comprar a participação e a saúde através 
de incentivos financeiros.

Para comunicar de maneira eficaz, o porquê deve ser facilmente e 
simplesmente explicado. Simplicidade é importante, mas não apenas pelo 
bem da simplicidade. A simplicidade é impactante quando desenvolvida 
após a discussão mútua da complexidade da situação. Descobrimos que a 
simplicidade surge após a reflexão da liderança e de todos os envolvidos 
chegando a um nível de completa compreensão e simplicidade. O grau de 
correspondência ou não-correspondência do porquê impacta a participa-
ção e o engajamento nas iniciativas positivas de saúde organizacional. A 
compreensão mútua entre o empregado e o supervisor influencia a deci-
são de saúde e envolvimento do indivíduo. Seria de esperar um resultado 
positivo para facilitar um resultado positivo e uma não-correspondência, 
um resultado menos positivo ou mesmo um resultado negativo.

Quando o porquê é completamente controlado entre a empresa 
e os funcionários, e é comunicado a todos, os resultados são emprega-
dos energéticos e produtivos, funcionários valorizados, rotatividade de 
funcionários reduzida e funcionários orgulhosos de trabalhar em uma 
empresa de escolha e que se preocupa com a seus funcionários e funcio-
nários que cuidam do sucesso da empresa.
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o vAlor Do porquê PArA A eMPresA

Em empresas muito pequenas, o proprietário ou CEO comunica 
ao indivíduo e à empresa o porquê muito claramente a também todos os 
indivíduos. Em organizações médias e grandes e em todas as organizações 
de várias camadas, a explicação e comunicação do porquê é complexa. 
A mensagem pode mudar devido às várias camadas de interpretação e à 
variação das equipes de trabalho e locais. Além disso, a mensagem pode 
ser ignorada por um supervisor em favor das crenças pessoais do mesmo 
ou da pressão de entregas imediatas.

Normalmente, o nível de maior impacto para se começar a men-
sagem do porquê está no topo (líderes de nível sênior). Infelizmente, nas 
organizações mais complexas, com múltiplos níveis de responsabilidade 
e em múltiplas áreas de atuação, o impacto de valores concorrentes in-
fluencia a tomada de decisões e introduz complexidade, ou mesmo impe-
de que a mensagem seja transmitida ou, pelo menos, obscurece a mensa-
gem de uma forma ou de outra.

O processo de se comunicar o “porquê” de desenvolver o bem-estar 
específico e bem-estar geral no local de trabalho resulta em uma força de 
trabalho energizada e leal, um local de trabalho e mão de obra saudáveis, 
retenção dos funcionários de alto desempenho e uma organização bem-
-sucedida e sustentável. No entanto, à medida que experimentamos a 
realidade do negócio, seja dentro de uma organização de pequeno, mé-
dio ou grande porte, reconhecemos os difíceis desafios enfrentados pela 
comunicação vigorosa desse conceito vital. Em muitas organizações te-
mos indivíduos experientes, líderes ou diretores da iniciativa de saúde 
organizacional positiva apontando para o supervisor de linha de frente 
como uma barreira à participação. Em algumas situações, pode ser que o 
supervisor esteja aplicando o seu próprio porquê e perguntando por que 
os indivíduos de um grupo de trabalho precisam de tempo e energia para 
participar de programas de bem-estar específico e geral. Em outras si-
tuações, pode ser o caso de o supervisor apenas passar as instruções de 
seu diretor ou gerente. Uma discussão completa de como as atividades 
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de bem-estar específico e bem-estar geral de maneira organizada e os 
valores integrados de bem-estar dentro de uma organização poderiam 
ajudar a resolver essa incerteza de ambos os lados. Um diálogo destinado 
a esclarecer quaisquer fontes de acordo e discordância representaria, em 
si mesmo, valores de bem-estar específico e geral colocados em ação.

Muitas vezes não está claro se a mensagem está correta ou aonde a 
mensagem foi alterada. Em algum nível dentro da organização, a decisão 
é tomada em relação ao “por que o bem-estar específico ou o bem-estar 
geral é ou não uma iniciativa importante para a empresa?” Para se al-
cançar a simplicidade seguida de uma discussão sobre a complexidade e 
consequências, uma mensagem consistente vinda do nível originário até 
o pessoal da linha de frente define as consequências do porquê para todos.

o vAlor De uM porquê coMPArtilhADo

As relações trabalho-gestão são tipicamente tensas quando o por-
quê não é examinado e desenvolvido em conjunto e quando valores e 
resultados compartilhados não são verdadeiramente compartilhados. 
Distrações tais como questionamentos acerca de motivos para se fazer 
algo e sobre níveis de confiança são diferentes sugadores de energia trazi-
dos à tona enquanto se compartilha o porquê antecipadamente, ao passo 
que também abordar os valores e resultados para beneficiar ambos os la-
dos ajuda a evitar discussões tendenciosas. O valor do porquê é aumenta-
do substancialmente como resultado do consentimento mútuo e resulta 
em maior participação e engajamento em políticas, programas e visão da 
empresa devido à participação igual na formulação deste “porquê”.

Ao se considerar a saúde organizacional positiva, as diferenças 
entre trabalho e gestão não são tão polarizadas. A organização precisa 
e quer empregados saudáveis e produtivos, um ótimo lugar para se tra-
balhar e sustentabilidade. O funcionário individual precisa e quer ser 
produtivo, um empregado valioso, grato pelo bem-estar específico e geral 
e estar trabalhando em uma empresa de sua escolha.
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Esses valores e resultados compartilhados formados no âmbito do 
“Porquê Compartilhado” levam ao sucesso e sustentabilidade contínuos 
do empregador e à satisfação, engajamento e retenção de funcionários.

DesPertAr

Grande parte dos dados da produção publicada nesta área sugere 
que os empregadores e empregados estão cada vez mais utilizando incen-
tivos financeiros como o estímulo para aumentar a participação no pro-
grama de promoção da saúde. A participação é essencial, mas também 
observamos que os incentivos financeiros têm um impacto mínimo sobre 
o envolvimento e resultados positivos a longo prazo. Temos a oportuni-
dade de despertar os indivíduos para seu verdadeiro potencial humano 
e despertar as empresas para seu verdadeiro potencial organizacional. 
Precisamos despertar as empresas e os profissionais de promoção da saú-
de para o porquê o desenvolvimento do potencial humano e organizacio-
nal, através de iniciativas de bem-estar específico e geral, impulsionará 
a saúde individual e organizacional, o engajamento e a sustentabilidade.

Uma razão bem definida (“Por que devemos fazer isso?”) determina o 
impacto das iniciativas de bem-estar geral e específico. O porquê representa 
a fundação do que a empresa e seus funcionários acreditam e são expres-
sos em fatores como, por exemplo, se importar e outras crenças essenciais.

Primeiro, acreditamos que o porquê representa o “verdadeiro norte” 
da empresa. Muitas empresas têm valores claramente escritos, propósito, 
missão e visão, e as políticas necessárias, práticas, ambiente e cultura ne-
cessários para tal implementação. As empresas podem ter declarações e 
políticas publicadas, no entanto eles podem perder uma peça igualmente 
e talvez mais importante na implementação; ter decisões diárias e ações 
consistentes e de apoio das declarações escritas. Infelizmente, existem 
muitos exemplos bem conhecidos de empresas aonde decisões e ações 
operacionais diárias não dão suporte às declarações escritas ou respeitam 
os valores dos funcionários. Valorizar a saúde e saber o porquê significa 
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acreditar e mostrá-la como sendo importante para o ambiente geral do 
local de trabalho.

Em segundo lugar, acreditamos que o porquê também representa 
o “verdadeiro norte” para os funcionários individuais. Tal como acon-
tece com a empresa, as decisões diárias e as ações dos funcionários que 
são compatíveis com sua visão pessoal e estão em sincronia com a or-
ganização lhes dão um nível robusto de bem-estar específico e geral. 
Infelizmente, também há exemplos bem conhecidos de funcionários que 
não seguiram ou apoiaram os valores dos funcionários ou da organização. 
No entanto, com apoio organizacional e ambiental no local de trabalho, 
a valorização da saúde e bem-estar em sentido amplo torna-se mais forte, 
o que leva à terceira crença.

Em terceiro lugar, acreditamos que o porquê presume que as empre-
sas são bem sucedidas quando todos os indivíduos são bem sucedidos e 
que os indivíduos são bem sucedidos quando a empresa é bem sucedida. 
Bem-estar geral e específico de alto nível e são essenciais para indivíduos 
e empresas saudáveis e de alto desempenho. O porquê exige que informar 
e desenvolver pessoas seja um objetivo organizacional central e não ape-
nas uma série de programas não relacionados.

“A força da equipe é cada membro individual.  
A força de cada membro é a equipe.”

– Phil Jackson
 Ex-treinador da NBA

Quando o porquê da empresa está em harmonia com o porquê dos 
indivíduos e a empresa e seus funcionários mantêm valores compartilha-
dos e sentem os resultados compartilhados, eles alcançaram a “Filosofia 
Ganha-Ganha” compatível com a sustentabilidade. Somente nesta fase 
vemos um local de trabalho que comunica o que importa para a empresa 
e para os funcionários, construindo a base de uma forte saúde organiza-
cional positiva.
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vAlores coMPArtilhADos -  
resultADos coMPArtilhADos

Os Valores Compartilhados - Resultados Compartilhados baseiam-
-se na crença de que:

“Os empregadores ganham quando os funcionários ganham e os empre-
gados quando os empregadores ganham”

Valores compartilhados, resultados compartilhados e sustenta-
bilidade ocorrem quando os funcionários e a gerência se engajam em 
uma filosofia organizacional ganha-ganha, em que todos ganham. Em 
contrapartida, sem saber, a filosofia ganha-perde tem sido a norma nos 
últimos 25 anos ou mais, resultando em vitórias de curto prazo para a 
empresa e para os fornecedores de programas de promoção de saúde, mas 
eventualmente traz um resultado de longo prazo perde-perde levando a 
uma menor probabilidade de sustentabilidade para todas as partes.

No modelo de valores compartilhados abordamos os seguintes 
pontos cruciais:

1. definir indivíduos e empresas “despertos” para as oportunida-
des criadas no processo de desenvolvimento do potencial hu-
mano e organizacional total;

2. definir a saúde organizacional positiva e compreender a impor-
tância da aprendizagem a partir dos casos isolados individuais 
e organizacionais positivos e do contexto;

3. descobrir como os valores compartilhados, resultados compar-
tilhados e visão impulsionam uma visão compartilhada e, por-
tanto, uma missão compartilhada;

4. desenvolver uma filosofia e estratégias compartilhadas para 
funcionários e empresas;
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5. usar sistemas e pensamento sistêmicos para criar a solução cer-
ta e engajamento para cada empresa individualmente e qual-
quer subconjunto de funcionários dentro da empresa;

6. desenvolver iniciativas e programas para atender aos funcioná-
rios e empresas onde estão e ajudá-los a avançar no sentido de 
onde querem estar;

7. criar empresas que reconheçam os pontos fortes das pessoas e 
da própria empresa para promover uma motivação pessoal e 
organizacional positiva;

8. definir as medidas que interessam, as medidas que envolvem e 
os métodos que melhoram a perspectiva para os funcionários e 
para qualquer subconjunto de funcionários dentro da empresa; e

9. criar comunicações que motivem e reforcem claramente o por-
quê, o quê e como da iniciativa.

No modelo de valores compartilhados, descrevemos uma estraté-
gia abrangente para desenvolver uma saúde organizacional positiva com-
binando o bem-estar atual e as práticas emergentes com o pensamento 
sistêmico contemporâneo (até aonde expandir a iniciativa: individual, 
equipes de trabalho, empresa, família e amigos, comunidade etc.) E uso 
do “design thinking” (diversos membros para discussões, tomada de de-
cisão, conjunto de soluções e equipes de implementação) motivação pes-
soal e organizacional positiva sinérgica e colaborativa.

 Em todos os aspectos, destacamos o que a empresa pode fazer e 
o que o indivíduo pode fazer, avançando para uma saúde organizacional 
positiva e uma empresa focada no ganha-ganha. Estas abordagens únicas 
posicionam o bem-estar específico, o bem-estar genérico, o ambiente, o 
clima e a cultura para continuar a expandir-se e ir além das estratégias 
e táticas atuais, mantendo o compromisso com a mudança de compor-
tamento e a auto-liderança na gestão de doenças, redução de riscos e 
manutenção de baixo risco.
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PráticAs seguintes AléM DAs  
Melhores PráticAs

O falecido C.K. Prahalad, um dos líderes empresariais mais in-
fluentes do mundo, usou um conceito que atribuiu a Peter Drucker de 
que muitas vezes a inovação e os avanços nos negócios ocorrem “vendo 
o que não é visível para os outros”. Este conselho é semelhante ao con-
selho de Wayne Gretzky, astro do hóquei no gelo: “Vá para onde o disco 
estará.” Prahalad defende a descoberta de oportunidades e a invenção 
das “próximas práticas”.

As boas práticas são importantes se quisermos estar a par da con-
corrência e nos movimentarmos dentro dos limites inerentes às melhores 
práticas. As melhores práticas não promovem inovação e melhoria con-
tínua, exceto no seu limite de atuação. Se os objetivos do seu negócio 
forem relativamente estáticos, os resultados de seus esforços são atin-
gidos em 100% e nada muda no ambiente comercial ou social, então as 
melhores práticas podem ser os objetivos certos para você enquanto você 
se esforça para alcançá-los.

Embora as melhores práticas pareçam conseguir uma melhoria 
contínua na criação de locais de trabalho e mão-de-obra saudáveis e de 
alto desempenho, as melhores práticas atuais não são o caminho para 
a inovação e para o sucesso futuro. O principal componente que está 
faltando para aqueles que baseiam sua estratégia em melhores práticas 
é que eles perdem de vista oportunidades que estão além do que podem 
ver. Eles também descobrem que quando finalmente conseguem melho-
res práticas, como descrito por Spencer Johnson em “Quem mexeu no 
meu queijo”.

As melhores práticas atuais nos campos de saúde e bem-estar são 
construídas a partir de uma série de intervenções individuais que se su-
põe que como um passe de mágica irão gerar uma população saudável e 
de alto desempenho. O grau de sucesso neste campo ao longo dos últimos 
50 anos é passageiro, na melhor das hipóteses, embora muitos indivíduos 
tenham feito mudanças de estilo de vida que salvam vidas e outros agora 
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vivam com uma qualidade de vida muito maior. Quando se usa a métrica 
de população como medida de sucesso, no entanto, encontramos muito 
poucos sucessos.

Como solução, Prahalad e Drucker defenderam a integração de es-
tratégias individuais dentro de um pensamento sistêmico. Em essência, o 
pensamento sistêmico examina as ligações e interações entre os compo-
nentes (incluindo indivíduos) que compõem todo o sistema (empresa). 
Esta transformação cria uma abordagem poderosa onde tudo na empresa 
tem seu foco em um objetivo comum: uma organização saudável e de 
alto desempenho. Nesta abordagem, o local de trabalho saudável e a 
força de trabalho tornam-se um com uma organização saudável e de alto 
desempenho.

O pensamento sistêmico é o que levou à criação da abordagem 
transformacional defendida no livro de 2009 “Zero Trends: Health as a 
serious Economic Strategy”. O sistema que conduz a uma organização 
saudável e de alto desempenho começa com a visão de liderança sênior 
conectada à missão da empresa e, em seguida, passando para a liderança 
de operações no intuito de criar o ambiente que começa a levar a uma 
cultura que permite que essa visão ganhe vida própria. As operações con-
tinuam a gerir as expectativas e a criar mensagens consistentes em cada 
ponto de contato e a disponibilizar recursos para que cada funcionário 
cresça para desenvolver totalmente seu potencial, incluindo também 
membros da família.

 “...você não pode colocar uma pessoa que passou por uma mudança 
recente de volta ao mesmo ambiente de onde ela veio e esperar que essa 
mudança permaneça...”

Alguém na empresa fornece várias formas de reconhecimento para 
ações positivas e mantém um processo de garantia de qualidade para 
medir, avaliar e fornecer suporte de decisão para cada ponto do sistema.
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A natureza de um sistema é que a saída de uma parte do sistema 
é a entrada para a próxima parte do sistema. Além disso, cada parte do 
sistema impacta cada uma das outras partes. Cada parte do sistema deve 
trabalhar em conjunto para mover o sistema ao longo da jornada para 
uma organização saudável e de alto desempenho.

São as “próximas práticas” que devemos buscar.

o “cuiDAr” coMo uM vAlor coMPArtilhADo

“Cuidar” é um componente integral da saúde organizacional positi-
va como uma Filosofia Ganha-Ganha em que todos ganham. Indivíduos 
e grupos de pessoas com ideias semelhantes entendem e cuidam dos va-
lores e situações de outros indivíduos e outros grupos. Em um ambiente e 
cultura organizacionais isso inclui líderes seniores, gerentes, supervisores 
e todos os outros funcionários. O “Cuidar” é demonstrado todos os dias, 
através de como se expressa e se aceita cuidar dentro de nossas relações 
pessoais e profissionais. Para aqueles de nós nos campos de saúde e bem-
-estar, essa comunicação acerca do valor do “cuidar” ocorre de maneira 
cotidiana.

coMo chegAMos Ao vAlor Do “cuiDAr”?

Um dos principais resultados que propomos é o Valor do Cuidado 
(VOC). Esta medida pode ser estimada em termos financeiros e, tal-
vez, mais importante, na nossa opinião, preferimos o VOC em termos 
de dados qualitativos demonstrados sobre valores e atividades humanas 
e organizacionais. Como uma primeira etapa, sugerimos o uso de duas 
questões onde o cuidado pode ser observado através da percepção dos 
gerentes de nível sênior e médio e de todos os outros funcionários no 
quesito “quem se importa” e “como o cuidado é demonstrado?” Esta ob-
servação qualitativa requer uma avaliação de uma resposta global da em-
presa (gestão) e dos funcionários.
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A. Perguntas para funcionários que não estão em áreas 
gerenciais:

Você sente que os líderes seniores ou outros líderes demonstram 
cuidados em um nível individual de gestão sobre você? Sim ou não?

Se sim, como eles demonstram seu cuidado? Veja alguns exemplos 
abaixo:

• oferecer oportunidades de desenvolvimento pessoal e 
profissional

• fornecer e celebrar oportunidades de trabalho significativas
• compartilhar resultados significativos com os funcionários.
• desenvolver valores, objetivos, missão e visão compartilhados 

com os funcionários
• conduzir entrevistas de entrada e saída de funcionários, e dá 

ênfase em retenção dos funcionários
• proporcionar a promoção a partir dos profissionais da organiza-

ção e ajudar com caminhos definidos de carreira
• proporcionar autonomia no local de trabalho do empregado
• proporcionar conforto físico, mental e social ao funcionário

B. Perguntas para a liderança sênior e demais funcionários na 
área de gestão:

Você sente que os funcionários se preocupam com a empresa? Sim 
ou não?

Se sim, como eles demonstram se importar? Veja alguns exemplos 
abaixo:

• fornecer sugestões para oportunidades de melhoria no 
desempenho

• fornecer sugestões para melhorar as estratégias e táticas de 
trabalho 

• fornecer critérios para reconhecer a liderança superior de su-
pervisores, gerentes, diretores e líderes de nível sênior.
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• apoiar ativamente indicadores de saúde, segurança e qualidade
• desenvolver oportunidades de orientadores entre os 

funcionários
• desenvolver oportunidades de premiação e reconhecimento

C. Se uma das respostas da gerência ou do empregado à primei-
ra pergunta for NÃO, reformule a segunda pergunta em adequação 
com o caso em questão.

Ninguém se importa com o quanto você sabe, até que eles saibam o quan-
to você se importa.

– Theodore Roosevelt

O Valor do Cuidado (VOC) total tem um papel fundamental no 
nosso modelo de Saúde Organizacional Positiva. Isto pode ser observado 
respeitando pelo menos os cinco exemplos seguintes:

1. A maioria das boas relações de trabalho começam com boas 
relações pessoais. Isto é um fato, desde se os indivíduos estão 
no mesmo nível dentro da empresa ou em níveis diferentes.

2. Existem vários bons lugares para se começar e manter uma 
empresa “que cuida”, como o período de ingresso, tutoria ativa, 
e coaching durante a carreira do funcionário.

3. Um ambiente de cuidado pode ser demonstrado pela organiza-
ção, incentivando na oportunidade de construção de um rela-
cionamento supervisor/empregado 

4. Os funcionários e a gerência compartilham seu respectivo con-
texto, necessidades e desejos.

5. Relações humanas positivas podem ser construídas promoven-
do a gestão e o envolvimento dos funcionários no trabalho ou 
em atividades comunitárias.
• Dias de serviço comunitário e sem fins lucrativos para to-

dos os funcionários se engajarem
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• Atividades familiares além de piqueniques e festas na 
empresa.

• Reconhecer o modelo de cooperação e colaboração empre-
gador-empregado no trabalho e como voluntários comuni-
tários e sem fins lucrativos

• Promover as opiniões dos funcionários e da gerência nas 
reuniões e atividades da prefeitura da comunidade.

A filosofia Ganha-Ganha normalmente começa no nível superior 
tal qual uma filosofia empresarial ou política como uma parte do ambien-
te organizacional, clima ou cultura.

Filosofia Ganha-Ganha

Não podemos resolver nossos problemas com o mesmo nível de pensa-
mento que os criamos

– Albert Einstein

MeDir o Que iMPortA

Na maioria das vezes, as medidas de resultado das iniciativas de 
saúde e bem-estar focaram-se em algumas das medidas mais difíceis de 
sucesso: participação sustentada, mudança comportamental, absente-
ísmo e mudanças ambientais e culturais. Além disso, nós nos concen-
tramos no benefício financeiro para a organização em comparação com 
quanto foi investido, retorno sobre o investimento (ROI) em termos fi-
nanceiros; Valor sobre o Investimento (VOI) total; redução dos gastos 
em cuidados de saúde, ausência e dias de incapacidade e tempo perdido 
no local de trabalho (Prevenção de Custo).

As típicas medidas de resultados organizacionais citadas acima es-
tavam na categoria de atraso de indicadores financeiros, enquanto igno-
rávamos os indicadores do dia a dia. Em resumo, nós nos concentramos 
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no que acreditávamos que as organizações e os funcionários precisavam 
ao invés do contexto de ouvir sua situação e, mais importante, o que eles 
precisam e querem. Esse fator final, por si só, teria sido suficiente para 
prever um sucesso inferior ao esperado. Esquecemos que a maioria dos 
caminhos começa com o propósito, os valores compartilhados, a visão, a 
missão; estratégia de trabalho inicial compartilhada e um processo com-
partilhado para determinar resultados apropriados. Nem todas as em-
presas ou empregados têm expressado ou reconhecido tomar cuidado na 
medida exata em que eles mesmos classificam como sendo o ideal para 
uma verdadeira empresa que cuida.

cultivAr eMPresAs venceDorAs ou 
PerMAnecer nA PeriferiA

Ou o esforço na criação de locais de trabalho saudáveis e de alto 
desempenho e força de trabalho será levado para a estratégia central de 
negócio das empresas, ou esta área será irrelevante e permanecerá na 
periferia do sucesso comercial apenas fornecendo uma série de progra-
mas apenas focados em casos isolados e que tocam somente uma porcen-
tagem muito pequena da população. O que é necessário é uma ênfase 
na formação, elevando as atividades tradicionais de promoção de saúde, 
bem-estar específico e geral a um nível mais alto para se alcançar os 
resultados de negócios, saúde e desempenho no intuito de se criar uma 
empresa vencedora.

coMo será soBreviver, ProsPerAr e 
florescer no futuro?

Nos últimos 35 anos, o modelo de mudança de comporta-
mento para o bem-estar demonstrou que a filosofia Ganha-Ganha é 
necessária, mas não é o suficiente para se chegar a resultados vantajosos 
e sustentáveis para todos. Recentemente, os programas de bem-estar 
geral expandiram-se, adicionando novas estratégias e táticas, tais como: 
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programas positivos de qualidade de vida (não focados somente em 
fatores de risco ou doenças), programas de bem-estar geral, programas 
de psicologia positiva, programas de prevenção da síndrome metabóli-
ca e motivação pessoal e organizacional mais colaborativa e sinérgica. 
Igualmente importante, a saúde individual e organizacional positiva 
foi integrada, juntamente com os programas acima, em uma estratégia 
abrangente. Programas de qualidade de vida foram expandido para “Ir 
Além” na gestão de doenças e fatores de risco e retornar à saúde original 
holística, mantendo o compromisso de mudança de comportamento para 
a redução de doenças e riscos e manutenção de baixo risco.

“Ir Além” se refere a como nós e o campo de bem-estar total esta-
mos descobrindo um nível de energia mais elevado encontrado na per-
sonalidade e organização positiva- “além da curva” (aqueles indivíduos 
e organizações que são os melhores dos melhores). As ferramentas estão 
agora disponíveis para ajudar indivíduos e organizações a realizar seu po-
tencial humano e organizacional.

 
A definição de insanidade é fazer a mesma coisa várias vezes seguidas e 
e esperar resultados diferentes

– Albert Einstein

A qualidade de vida está evoluindo naturalmente de um Modelo 
de Mudança Comportamental para um modelo que funde os programas 
mencionados anteriormente para criar a Saúde Individual e Populacional 
sob um Modelo de Valores Compartilhados-Resultados Compartilhados. 
Esse modelo emergente exige que os funcionários e a administração se 
associem à tomada de decisões colaborativas e delimitem o que importa. 
Os funcionários e a empresa se envolvem quando têm algo a dizer na 
concepção e implementação de programas que os envolvem. Quando os 
funcionários (a) acreditam que a organização se preocupa com eles e (b) 
eles veem que isso é demonstrado diariamente, e quando a empresa (ge-
rência) (a) acredita que os funcionários sentem que estão trabalhando na 
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melhor empresa possível e (b) Os funcionários demonstram essa crença 
no dia a dia, aí então teremos alcançado a base da Filosofia Ganha-Ganha. 
Em outras palavras, o Modelo de Valores Compartilhados-Resultados 
Compartilhados funde os interesses de gerenciamento na receita e no 
lucro com os interesses dos funcionários na partilha e no cuidado com a 
empresa.

A Filosofia Ganha-Ganha é fundamentalmente o resultado da 
Saúde Organizacional Positiva, juntamente com os valores compartilha-
dos e resultados compartilhados de receita, participação nos lucros e cui-
dado com a própria empresa de ambos os gerentes e funcionários. As táti-
cas são impulsionadas pelas forças e necessidades únicas de cada empresa 
ou subpopulação de funcionários ou mesmo de equipes de trabalho.

À medida em que o mundo procura por novos modelos de saúde, 
economia, política e de liderança, Valores Compartilhados, Cuidado, e 
uma estratégia ganha-ganha emergiram como partes críticas da solução. 
Quando os funcionários sentem que a empresa é o melhor lugar possível 
para eles trabalharem; os líderes seniores sentem que os funcionários são 
o recurso mais importante da organização e há um sentido de cuidado 
geral na empresa, temos os ingredientes de uma filosofia ganha-ganha.

o futuro: 2017 A 2040

Os avanços no quesito doença/bem-estar que fizemos nos últimos 
50 anos (1965-2015) estabeleceram as bases para a crescente taxa de 
avanços que serão necessários se quisermos atender às necessidades da 
população durante os próximos 25 anos. A conexão inicial entre os ris-
cos à saúde, bem-estar geral, bem-estar específico, sobrevivência, fun-
cionamento cognitivo, qualidade de vida e felicidade globais tem sido 
proposta, mas permanece a necessidade de um maior conhecimento da 
esmagadora complexidade das conexões. Os desafios exigirão um pensa-
mento mais ascendente, complexo e interativo do que nunca.
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Em termos de empresas bem-sucedidas, acreditamos que os avan-
ços no desenvolvimento de Saúde Organizacional Positiva terão um gran-
de impacto sobre a forma como a empresa desenvolve a saúde individual 
positiva, incluindo bem-estar específico e bem-estar geral. Acreditamos 
que o trabalho em termos de saúde individual e organizacional irá se fun-
dir em uma estratégia integrada como uma vitória tanto para o indivíduo 
como também para a empresa. 

O primeiro passo no processo de implementação de saúde orga-
nizacional positiva inclui despertar indivíduos e empresas para o poten-
cial humano e organizacional e para os resultados humanos e financeiros 
mutuamente benéficos. Outros passos adicionais são obter um acordo 
sobre a criação de valores compartilhados, propósito, missão, visão e re-
sultados esperados. Desenvolver e implementar técnicas de pensamento 
sistêmico e do design centrado no ser humano facilitarão o envolvimento 
e engajamento de pontos de vista dos funcionários de toda a força de 
trabalho. O desenvolvimento de relações individuais positivas e de uma 
empresa que se importa e cuida, incentivará o engajamento, a lealdade e 
o comprometimento, resultando em alto desempenho e retenção.
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A construção de um “business case” 
para os programas de saúde no 
ambiente de trabalho.

O local de trabalho é um espaço importante para os programas de 
proteção da saúde, promoção da saúde e prevenção de doenças. 
Enquanto os empregadores têm a responsabilidade de fornecer 

um local de trabalho seguro e livre de riscos, eles também têm grandes 
oportunidades para promover a saúde individual e um ambiente de tra-
balho saudável. A utilização de programas e políticas eficazes no local de 
trabalho pode reduzir os riscos para a saúde e melhorar a qualidade de 
vida dos trabalhadores.

Manter uma força de trabalho mais saudável pode diminuir os cus-
tos diretos, como os custos em assistência médica e com o absenteísmo. 
Isso também impactará positivamente muitos custos indiretos, como o 
absenteísmo e a produtividade dos trabalhadores. 1, 2

Para melhorar a saúde de seus empregados, as empresas podem 
criar uma cultura de bem-estar que é centrada no empregado; fornecer 
ambientes de apoio aonde a segurança é assegurada e a saúde pode flo-
rescer; fornecer acesso e oportunidades para seus empregadores se en-
volverem em uma variedade de programas de saúde no local de trabalho.

Programas de saúde no local de trabalho podem levar a mudanças 
no âmbito individual (ou seja, do empregado) e da organização. No as-
pecto individual, os programas de saúde no local de trabalho têm o po-
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tencial de influenciar a saúde de um empregado, tais como os seus hábi-
tos em relação à saúde; riscos de doenças e o estado de saúde atual. Para 
as organizações, os programas de saúde no local de trabalho têm o po-
tencial de impactar áreas como custos assistenciais, absentismo, produti-
vidade, recrutamento / retenção, cultura e disposição dos funcionários. 
Os empregadores, os trabalhadores, as suas famílias e as comunidades se 
beneficiam da prevenção de doenças e lesões e de uma saúde sustentável.

Por que a promoção da saúde no local 
de trabalho é importante?

Cada empresa tem sua própria cultura e necessidades únicas de 
uma perspectiva da gestão de saúde. “Gestão de saúde” se refere à gestão 
de escolhas de saúde e decisões que influenciam a saúde global e na qua-
lidade de vida. Fazer um modelo de negócios para a implementação de 
um programa de saúde no local de trabalho não é uma proposta de ape-
nas uma variável. Portanto, abaixo estão três argumentos diferentes que 
fornecem suporte para um programa de saúde do local de trabalho na 
perspectiva do empregador: o argumento “gerenciamento de custos de 
saúde”, o argumento “produtividade” e o argumento “ótimo lugar para 
se trabalhar”.

Ao estabelecer o modelo de negócios, independentemente do que 
um argumento ou uma combinação de argumentos dialogue com sua 
organização, todos eles se alinham com uma razão mais abrangente para 
a implementação de um programa de saúde no local de trabalho - sus-
tentabilidade empresarial - a capacidade de uma organização não somen-
te de sobreviver, mas de prosperar dentro de um ambiente de negócios 
competitivo.
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o ArguMento soBre os custos eM 
AssistênciA MéDicA

Todos os dias, há algo noticiado sobre o alto custo dos cuidados 
com a saúde e as implicações dos custos em assistência médica para as 
empresas e a sociedade em geral. Um argumento chave para um progra-
ma de saúde no local de trabalho é que ele é um “benefício estratégico” 
que combate à escalada dos custos dos cuidados com a saúde. Alguns 
especialistas concordam que os custos crescentes são insustentáveis e re-
presentam uma séria ameaça à saúde e à segurança de uma nação com 
uma porcentagem significativa desse custo mantido pelas empresas e 
seus funcionários.

Um investimento na saúde do empregado pode reduzir os custos 
de cuidados de saúde e a sinistralidade nos planos de saúde. De fato, os 
funcionários com mais fatores de risco, incluindo excesso de peso, taba-
gismo e diabetes, custam mais e pagam mais pelos cuidados de saúde do 
que aqueles com menos fatores de risco.3,4

As doenças crônicas - como doenças cardíacas, acidentes vascu-
lares cerebrais, câncer, obesidade e diabetes - estão entre as mais preva-
lentes, caras e evitáveis de todos os problemas de saúde. Doenças crôni-
cas afetam negativamente as vidas dos indivíduos, o sistema de saúde e 
produtividade no local de trabalho. A utilização de programas e políticas 
eficazes de saúde no local de trabalho pode reduzir os riscos para a saúde 
e melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. Como resultado, mui-
tos empregadores estão se voltando para programas de saúde no local 
de trabalho para ajudar os funcionários a reduzir o risco de desenvolver 
doenças crônicas. Um programa de saúde no local de trabalho verdadei-
ramente abrangente consiste em um conjunto coordenado de atividades, 
políticas, benefícios e apoios ambientais que visam tanto as práticas or-
ganizacionais (empregador) quanto as práticas individuais (empregado). 
Além disso, os programas de saúde no local de trabalho podem ser adap-
tados às necessidades de uma empresa específica, local de trabalho ou 
setor. Por exemplo, uma vez que muitos empregadores têm uma longa 
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história e experiência com a implementação de práticas de segurança 
no local de trabalho, programas de saúde no local de trabalho podem ser 
integrados com programas de saúde e segurança ocupacional.

Um programa de saúde no local de trabalho tem o potencial para 
manter os funcionários saudáveis na categoria de “baixo risco”, promo-
vendo a manutenção da saúde, enquanto também mira os funcionários 
nas categorias de alto risco, diminuindo os custos gerais com plano de 
saúde. Uma revisão sistemática de 56 estudos publicados de programas 
de saúde no local de trabalho mostrou que os programas bem implemen-
tados de saúde no local de trabalho podem levar a 25% de redução de 
custos cada em absenteísmo, custos assistenciais e trabalhistas e gestão 
de custos de sinistros de incapacidade. 5

Outros prêmios de seguro, tais como seguro de vida também são 
menores quando um indivíduo tem menores riscos à saúde. E, pratican-
do um estilo de vida saudável e recebendo serviços clínicos preventivos 
recomendados, um funcionário, individualmente, pode reduzir o número 
de deslocamentos necessários para ir ver o médico por causa de uma 
doença e os pagamentos relacionados que vêm com essas visitas ao con-
sultório, como obter uma vacina para evitar uma gripe.

o ArguMento DA ProDutiviDADe

Um segundo argumento para os programas de saúde no local de tra-
balho é a relação entre o estado de saúde e as medidas relacionadas com a 
produtividade, tais como o absenteísmo, a incapacidade, a remuneração 
dos trabalhadores, o volume de negócios e o presenteísmo. Programas de 
saúde no local de trabalho podem aumentar a produtividade.

No geral, empregados mais saudáveis são mais produtivos.

• Os funcionários mais saudáveis são menos propensos a ficarem 
doentes ou se afastarem devido à doença
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• As empresas que apoiam a saúde no local de trabalho têm uma 
porcentagem maior de funcionários no local de trabalho todos 
os dias

• Porque a saúde do empregado frequentemente se direciona em 
um comportamento melhor da saúde, o que impacta o empre-
gado e sua família (como refeições nutritivas feitas em casa ou 
atividade física aumentada com a família), os empregados po-
dem, por exemplo, perder menos dias de trabalho para cuidar 
de eventuais doentes em sua família.

• Do mesmo modo, os programas de saúde no local de trabalho 
podem reduzir o presenteísmo - na medida em que os sinto-
mas, condições e doenças da saúde afetam negativamente a 
produtividade do trabalho das pessoas que optam por perma-
necer no trabalho.

A economia de custos de fornecer um programa de saúde no local 
de trabalho pode ser medida contra absenteísmo entre os funcionários, 
horas extras reduzidas para cobrir funcionários ausentes e custos para 
treinar funcionários substitutos.

Muitos especialistas argumentam que se os custos médicos diretos 
não fossem da responsabilidade dos empregadores, então as questões re-
lacionadas à produtividade seriam o foco principal dos programas de saú-
de no local de trabalho. Os empregadores precisam olhar para o fardo do 
custo total de uma saúde precária no geral. Os custos médicos diretos são 
aproximadamente um terço do custo total, sendo as medidas relaciona-
das à produtividade, incluindo deficiência de curto prazo, incapacidade 
de longo prazo, absenteísmo e presenteísmo - os custos indiretos muitas 
vezes ignorados - a maior parte do custo. “Presenteísmo” - estar fisica-
mente no trabalho, mas não estar envolvido no trabalho por causa de 
uma questão de saúde e / ou pessoal - representa a maior carga de custo 
devido à produtividade perdida ou baixa. 6,7
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o ArguMento De uM ótiMo lugAr PArA se 
trABAlhAr

O último argumento é o do “ótimo lugar para trabalhar”. Muitos 
empregadores bem-sucedidos veem seus programas de saúde no local de 
trabalho como parte de sua estratégia total de gestão do capital humano. 
Uma estratégia de gestão de capital humano é uma estratégia que busca 
aumentar o valor de um ativo crucial: o capital humano - os funcionários 
do local de trabalho e os conhecimentos, experiência e habilidades que 
eles trazem consigo para atingir metas para o empregador. Uma estratégia 
eficaz de gerenciamento de capital humano protege, apóia e capacita o 
recurso número um dos empregadores - seus funcionários. Os emprega-
dores bem sucedidos acreditam que criar um ambiente de apoio traz o 
melhor das pessoas, e, por sua vez, atrai os melhores talentos.

Uma empresa que se preocupa com a saúde e bem-estar de seus 
funcionários também pode ter uma vantagem competitiva.

• Programas de saúde no local de trabalho que são variados e ino-
vadores podem ser uma ferramenta de marketing bem-sucedida ao recru-
tar novos funcionários

• Os programas de saúde no local de trabalho que são criados com 
as necessidades, riscos e interesses dos funcionários podem melhorar a 
retenção de trabalhadores atuais e criar fidelidade de funcionários de 
longo prazo para a organização.

• Para os empresários, os programas de saúde e segurança no local 
de trabalho enviam uma mensagem de que eles se preocupam com os 
empregados e são sérios em salvaguardar ou melhorar a sua saúde.

• Programas de saúde no local de trabalho também fornecem 
benefícios indiretos para o funcionário. Capacitar indivíduos para par-
ticipar de programas de saúde no trabalho lhes dá a oportunidade de 
incorporar comportamentos saudáveis em sua rotina diária, apesar das 
agendas ocupadas e das demandas do trabalho / família.

A criação de uma cultura da saúde, em que a promoção da saúde 
é uma parte importante do ambiente de trabalho normal, abordará os 
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problemas de saúde dos empregadores para os seus empregados e aumen-
tará a sua competitividade ao envolver os trabalhadores e apresentar a 
empresa como um local atrativo para se trabalhar.

Por outro lado, o ânimo dos funcionários pode ser negativamente 
impactado, se os programas de saúde no local de trabalho são projetados 
e implementados sem respeito às necessidades e interesses dos funcioná-
rios, participação dos funcionários no processo de desenvolvimento ou 
respeito pela privacidade individual. Tal situação pode comprometer a 
confiança entre o empregador e o empregado e risco de reduzir a moral e 
reputação da organização. 8-11

Construindo um programa eficaz de 
saúde no local de trabalho: o modelo 
proposto pelo CDC

o Que são ProgrAMAs De sAúDe no AMBiente 
De trABAlho?

Os programas de saúde no ambiente de trabalho se referem a um 
conjunto coordenado e abrangente de estratégias que incluem progra-
mas, políticas, benefícios, apoio para a mudança ambiental e conexão 
com a comunidade envolvida, concebidos para satisfazer as necessidades 
de saúde e segurança de todos os trabalhadores.

Exemplos de componentes e estratégias do programa de saúde no 
local de trabalho incluem:

• Aulas de educação em saúde.
• Acesso a instalações de atividades físicas locais.
• Políticas da empresa que promovem comportamentos saudá-

veis, como uma política de ambiente livre de tabaco.
• Cobertura do plano de saúde do funcionário para exames pre-

ventivos adequados.
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• Um ambiente de trabalho saudável criado através de ações 
como tornar os alimentos saudáveis disponíveis e acessíveis 
através de máquinas de venda automática ou lanchonetes.

• Um ambiente de trabalho livre de riscos reconhecidos de saú-
de e segurança com um meio para identificar e abordar novos 
problemas à medida que surgem.

Como os empregadores podem promover a saúde no local de 
trabalho?

criAr uMA culturA De sAúDe

Os locais de trabalho são comunidades bem definidas que se con-
sistem de pessoas com um propósito e cultura comuns. Um programa 
eficaz de saúde no local de trabalho exigirá que os empregadores:

• Criem uma cultura de saúde centrada no empregado.
• Forneçam ambientes de suporte onde a segurança é assegurada 

e a saúde possa emergir.
• Aumentar o acesso e as oportunidades para os funcionários 

participarem em uma variedade de programas de saúde no lo-
cal de trabalho.

Construir uma cultura de saúde envolve todos os níveis de uma 
organização e estabelece o programa de saúde no local de trabalho como 
uma parte rotineira das operações de negócios que está alinhada com os 
objetivos gerais do negócio.

uso De ABorDAgens inDiviDuAis e AMBientAis

Quando os empregadores pensam sobre maneiras de melhorar a 
saúde de seus funcionários, muitos logo propõem primeiro ações indivi-
duais como parar de fumar ou ser mais fisicamente ativo. No entanto, 
uma perspectiva mais ampla é necessária - uma que combina programas 
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de mudança de comportamento para os funcionários com estratégias 
destinadas a influenciar o ambiente de trabalho de uma maneira global. 
Ao mudar as normas do local de trabalho e adotar políticas que apoiam 
comportamentos saudáveis, os empregadores podem alcançar mais fun-
cionários e facilitar a mudança de hábitos.

A construção de um programa de 
saúde no local de trabalho deve 
envolver uma abordagem coordenada, 
sistemática e abrangente

Uma abordagem coordenada da promoção da saúde no local de 
trabalho resulta em um conjunto planejado, organizado e abrangente 
de programas, políticas, benefícios e apoios ambientais concebidos para 
satisfazer as necessidades de saúde e segurança de todos os trabalhado-
res. Uma abordagem abrangente procura implementar intervenções que 
abordem múltiplos fatores de risco e condições de saúde simultaneamen-
te e reconhece que as intervenções e estratégias escolhidas influenciam 
vários níveis da organização, incluindo o funcionário individual e a orga-
nização como um todo.

Os programas de promoção da saúde no local de trabalho têm 
maior probabilidade de serem bem sucedidos se a segurança e saúde ocu-
pacional forem consideradas na sua concepção e execução. De fato, um 
conjunto crescente de evidências indica que intervenções baseadas no 
local de trabalho que têm abordagens coordenadas, planejadas ou inte-
gradas para reduzir ameaças à saúde para os trabalhadores dentro e fora 
do trabalho são mais eficazes do que os programas tradicionais isolados. 
A integração ou coordenação da segurança e saúde no trabalho com a 
promoção da saúde pode aumentar a participação e a eficácia do progra-
ma e pode também beneficiar o contexto mais amplo da organização do 
trabalho e do ambiente. 1,2,12,13
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O processo sistemático de construção de um programa de promo-
ção da saúde no local de trabalho enfatiza quatro etapas principais: 14

Etapa 1 - Avaliação de Saúde no Local 
de Trabalho

Um programa bem-sucedido de saúde no local de trabalho é aque-
le voltado para a equipe específica de funcionários, adequando-se ao 
local de trabalho, necessidades dos funcionários e objetivos de saúde 
pessoal e organizacional. Esta informação pode ser adquirida através da 
primeira etapa do processo - uma avaliação de saúde no local de traba-
lho. Uma avaliação deve ter como objetivo capturar um leque de muitos 
fatores que influenciam a saúde dos funcionários, incluindo fatores de 
nível individual, tais como escolhas de estilo de vida, ambiente de traba-
lho (por exemplo, condições físicas de trabalho e apoio social) e fatores 
organizacionais como cultura e práticas. Esta avaliação pode ocorrer de 
forma informal através de conversas, um convite para opiniões (como 
um quadro de avisos, caixa de opinião, e-mail solicitando ideias), ou mais 
formalmente usando instrumentos como um questionário de saúde dos 
funcionários ou clima organizacional. Tanto as questões atuais de saúde 
como os interesses dos funcionários devem ser considerados ao priorizar 
intervenções de programas e políticas, bem como avaliar e fazer melho-
rias no programa de saúde no local de trabalho de maneira contínua. 
Envolver os funcionários desde o início reforçará a responsabilidade e 
o compromisso compartilhados do funcionário e da organização com a 
saúde dos funcionários e o sucesso geral do programa de saúde no local 
de trabalho.

Desenvolver um programa abrangente de saúde no local de tra-
balho do empregado ou fazer melhorias em um já existente requer uma 
compreensão do que afeta a saúde dos funcionários no local de trabalho.
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o Que é AvAliAção De sAúDe no locAl De 
trABAlho?

• Uma avaliação da saúde no local de trabalho é um processo 
que recolhe informações sobre os fatores que dão suporte e 
/ ou prejudicam a saúde dos trabalhadores num determinado 
local de trabalho e identificam oportunidades potenciais para 
melhorá-los ou resolvê-los

• Uma avaliação de saúde no local de trabalho ajuda a identifi-
car a imagem atual da saúde em uma empresa, bem como ma-
neiras de melhorá-lo, o que potencialmente pode aumentar a 
produtividade, diminuir o absentismo e controlar os custos de 
cuidados de saúde para os funcionários e a organização como 
um todo.

• É um primeiro passo necessário antes que os objetivos sejam 
desenvolvidos, os recursos alocados, as estratégias adotadas e 
as intervenções implementadas, os funcionários participem e 
os resultados sejam aferidos.

fAtores Que influenciAM A sAúDe no locAl 
De trABAlho15,16

Muitos fatores influenciam a saúde no local de trabalho e podem 
ser impactados por mudanças de apoio nos seguintes níveis de influência:

• Individual - elementos da saúde de um funcionário, como seus 
comportamentos de saúde, fatores de risco para a saúde, como 
pressão alta e estado de saúde atual

• Interpessoal - elementos da rede social de um empregado, in-
cluindo relacionamentos com gerentes, colegas de trabalho e 
familiares que prestam apoio; suporte como mentores ou mo-
delos a serem seguidos

• Organizacional - elementos da estrutura, cultura, práticas e 
políticas do local de trabalho, tais como benefícios, programas 
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de promoção da saúde, organização do trabalho e apoio de li-
derança e gestão para iniciativas de saúde e segurança no local 
de trabalho

• Ambiental - elementos do local de trabalho físico, tais como 
instalações e configurações onde os funcionários trabalham, 
bem como acesso e oportunidades de promoção da saúde for-
necidos pela comunidade circundante onde os funcionários 
vivem.

coMo conDuzir A AvAliAção De sAúDe no 
locAl De trABAlho

Uma avaliação de saúde no local de trabalho envolve o conhe-
cimento do local de trabalho e da saúde de seus funcionários. A saúde 
dos funcionários é determinada por um conjunto complexo de interações 
entre o indivíduo e seus ambientes sociais, culturais e físicos e pode ser 
influenciada de muitas maneiras. É importante avaliar a saúde dos fun-
cionários a partir de uma série de perspectivas usando múltiplas fontes 
de dados para obter uma imagem mais completa dos determinantes da 
saúde. Por exemplo, a revisão dos custos dos cuidados de saúde irá forne-
cer informações sobre quais as condições de saúde são os maiores contri-
buintes para o total, mas não fornecem informações sobre quais fatores 
contribuem para essas condições.

Os tipos de fontes de dados que estarão disponíveis dependerão do 
local de trabalho. Alguns dados estão prontamente disponíveis, outros 
dados podem ter de ser solicitados a terceiros e alguns podem não estar 
disponíveis atualmente exigindo uma decisão de coletá-los ou não. Os 
tipos de fontes de dados usados para coletar informações em uma avalia-
ção de saúde no local de trabalho podem incluir:

• Visitas ao local - são observações pessoais do local de trabalho 
e incluem entrevistas com gerentes e funcionários para discutir 
atitudes e crenças de saúde; rever programas e políticas de pro-
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moção da saúde e avaliar o ambiente de trabalho para riscos à 
saúde.

• Pesquisas com os empregados - exemplos de pesquisas com os 
empregados incluem avaliações de riscos para a saúde; pesqui-
sas de satisfação e interesse dos funcionários; questionários so-
bre a segurança e inspeções de rotina

• Pesquisas organizacionais - utilizando instrumentos como o 
CDC Worksite Health ScoreCard para avaliar a medida em 
que o empregador implementou intervenções ou estratégias 
de promoção da saúde baseadas em dados científicos nos seus 
locais de trabalho.

• Benefícios de saúde - o tipo de cobertura e serviços que os 
funcionários recebem do plano de saúde; acesso a programas 
de promoção da saúde

• Cuidados de saúde e benefícios farmacêuticos - são uma fonte 
para identificar as condições de saúde comuns e procedimen-
tos para os quais os funcionários estão buscando cuidados de 
saúde e seus custos

• Outras fontes de dados - exemplos incluem tempo e participa-
ção nos programas; satisfação, resultados e outras informações 
dos programas.

Outras fontes de dados também podem fornecer informações que 
serão úteis para projetar e avaliar um programa de saúde no local de tra-
balho. Essas fontes de dados incluem dados sobre a prevalência de lesões, 
causas e afastamentos de trabalhadores; absentismo; uso de programas 
de saúde existentes ou instalações de locais para a prática e atividades 
esportivas e condicionamento físico.
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Etapa 2 - Planejando o Programa

Em seguida, uma fase cuidadosa de planejamento deve preceder 
qualquer implementação de programas, políticas, benefícios ou apoio 
ambiental em saúde no local de trabalho. O programa global requer uma 
estrutura básica de governança ou infraestrutura para administrar e ge-
renciar as atividades de promoção da saúde que podem ser iniciadas du-
rante a fase de planejamento e também reconhece o tamanho e o escopo 
de cada etapa podem ser influenciados por fatores como o tamanho da 
empresa, setor ou localização geográfica.

A estrutura de governança corporativa fornece a direção estratégi-
ca, liderança e organização necessárias para operacionalizar os elementos 
do programa. As estratégias organizacionais fornecem a infraestrutura 
para garantir que os objetivos do programa sejam alcançados, os riscos 
para a saúde dos funcionários sejam adequadamente gerenciados e os re-
cursos da empresa sejam utilizados com responsabilidade. As estratégias 
organizacionais incluem:

• Liderança dos mais experientes para servir de modelo e 
capitanear

• Identificar um coordenador, conselho ou comitê de saúde do 
local de trabalho para supervisionar o programa.

• Desenvolver um plano de melhoria da saúde no local de tra-
balho com recursos suficientes para articular e executar metas 
e estratégias

• Comunicação clara e consistente com todos os funcionários
• Estabelecer um sistema de informação de saúde no local de 

trabalho para recolher e utilizar dados para planejamento e 
avaliação

É importante lembrar que um programa bem-sucedido não 
incorpora necessariamente todas as estratégias potenciais de saúde no 
local de trabalho. Um programa verdadeiramente bem-sucedido é aquele 
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cujos componentes são cuidadosamente selecionados, implementados de 
forma eficiente e adequados ao contingente de funcionários. 

Pode ser mais prudente se concentrar em uma ou duas políticas / 
programas no início e aproveitar os primeiros sucessos, em vez de imple-
mentar de forma inadequada várias intervenções no início. Programas de 
saúde no local de trabalho também não têm que custar montantes signi-
ficativos de dinheiro. Muitas intervenções eficazes, tais como mudanças 
de políticas relacionadas à saúde são de baixo custo, o que é especialmen-
te importante para os pequenos e médios empregadores que podem não 
ter muitos recursos para se dedicar à saúde dos funcionários.

O planejamento do programa deve ser estratégico, incluindo téc-
nicas abrangentes de longo prazo para atingir as metas do programa, bem 
como táticas, envolvendo as ações ou etapas específicas necessárias para 
implementar e avaliar os esforços do programa.

O plano geral do programa deve incluir:

• Ligação sistemática de múltiplas fontes de dados
• Garantir a confidencialidade dos dados de informação dos 

funcionários
• Construir e alavancar as atividades existentes com o objetivo 

de sustentar programas ao longo do tempo
• Grupos diversos de indivíduos ou organizações
• Múltiplas oportunidades e métodos para que todos os funcio-

nários possam aprender e participar das atividades do programa
• Manter a flexibilidade conforme necessário

DesenvolvenDo uM PlAno De MelhoriA DA 
sAúDe no locAl De trABAlho

Desenvolver um plano de melhoria da saúde no local de trabalho 
é um dos passos mais importantes na construção de um programa abran-
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gente de saúde no local de trabalho. O plano, orientado pelo processo de 
avaliação e coleta de dados, assegura que as estratégias de intervenção 
corretas sejam escolhidas para questões de saúde prioritárias. Além dis-
so, serve como um roteiro para tomar medidas sobre essas intervenções. 
Os seguintes aspectos são componentes-chave do plano de melhoria de 
saúde do local de trabalho:

• Desenvolver metas e objetivos específicos e mensuráveis para 
atender a necessidades ou prioridades de saúde

• Determinar o conjunto básico de estratégias de intervenção 
destinadas a alterar o ambiente de trabalho e o comportamento 
individual para melhorar a saúde. Isto deve incluir uma mistu-
ra de programas, políticas, apoios ambientais destinados à ati-
vidade física, nutrição e controle do consumo de tabaco, bem 
como outros problemas de saúde considerados prioritários.

• Identificar as etapas de ação detalhadas e cronograma para im-
plementação, incluindo datas e funcionários encarregados das 
tarefas.

• Determinar quais estratégias de comunicação serão usadas 
para cada estratégia de intervenção

• Determinar o plano de avaliação para cada estratégia de inter-
venção, objetivo e o programa de abrangência geral.

• Elaborar um orçamento discriminado para o plano de trabalho

Etapa 3 - Implementando o programa

A maioria dos empregadores, quando pensam em melhorar a saúde 
do trabalhador, projetam ações que as pessoas podem tomar. Perder peso, 
parar de fumar e exercitar mais são todos exemplos de ações individuais 
que podem resultar em uma melhor saúde. É importante perceber, no en-
tanto, que melhorar a saúde requer uma perspectiva ampla que também 
inclui os ambientes nos quais as pessoas trabalham, vivem e se divertem. 
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A saúde de uma pessoa é resultado de ações individuais e do con-
texto ou ambiente no qual essas ações são tomadas. Empregadores e fun-
cionários têm muitas oportunidades de influenciar o ambiente de traba-
lho para promover a saúde e prevenir a doença. Alterar o ambiente afeta 
grandes grupos de trabalhadores simultaneamente e torna a adoção de 
comportamentos saudáveis muito mais fácil se houver normas e políticas 
de apoio no local de trabalho. Portanto, é importante que o programa 
global de saúde no local de trabalho contenha uma combinação de es-
tratégias e intervenções individuais e organizacionais para influenciar a 
saúde. As estratégias e intervenções disponíveis dividem-se em quatro 
grandes categorias:

1. Programas relacionados à saúde - oportunidades disponíveis 
para os funcionários no local de trabalho ou através de recursos 
externos para começar, mudar ou manter comportamentos po-
sitivos em saúde.

2. Políticas relacionadas com a saúde - declarações escritas 
formais / informais que visam proteger ou promover a saúde 
dos funcionários. Eles afetam grandes grupos de funcionários 
simultaneamente

3. Benefícios de Saúde - parte de um pacote global de benefícios 
incluindo cobertura de seguro de saúde e outros serviços ou des-
contos em serviços relacionados à saúde

4. Suportes Ambientais - refere-se aos fatores físicos no local de 
trabalho e nas proximidades, que ajudam a proteger e melhorar 
a saúde dos funcionários

A implementação do programa envolve todas as etapas necessárias 
para pôr em prática estratégias e intervenções de promoção da saúde e 
disponibilizá-las aos empregados.
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Algumas considerações sobre a implementação do programa já fo-
ram discutidas no módulo de planejamento, tais como:

• Desenvolvimento de estratégias de comunicação para lideran-
ça e funcionários

• Obtenção de recursos, como equipe, equipamentos ou contra-
tos de fornecedores para fornecer programas e serviços

• Estabelecimento de sistemas de dados e informática para pla-
nejamento e avaliação de programas

Antes de implementar quaisquer intervenções, a estrutura de go-
vernança do programa básico (Etapa 2) e o plano de avaliação (Etapa 4) 
devem ser desenvolvidos.

iMPleMentAr uMA coMBinAção De 
estrAtégiAs e intervenções

É importante que o programa global de saúde no local de trabalho 
contenha uma combinação de estratégias e intervenções individuais e 
organizacionais para influenciar a saúde. Independentemente de quais 
intervenções sejam selecionadas, o programa deve se esforçar para:

• Usar múltiplas intervenções, como combinar intervenções de 
programas e políticas, para uma única questão de saúde. As 
combinações são mais eficazes do que qualquer intervenção 
isolada

• Use intervenções que abordem múltiplos problemas de saúde 
ao mesmo tempo, o que é mais eficaz do que abordar cada pro-
blema individual de saúde separadamente.

Exemplo: Incentivar tanto as referências clínicas de cessação do 
tabagismo individual como as políticas de locais de trabalho livres de ta-
baco terá um impacto maior os funcionários do que o uso de apenas uma 
dessas intervenções.
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Além disso, promulgar programas de atividade física e nutrição 
afetará não apenas obesidade, mas também diabetes tipo 2, pressão alta e 
colesterol alto entre os funcionários da organização.

Pode ser mais prudente concentrar-se em uma ou duas políticas 
e programas no início e aproveitar os primeiros sucessos, em vez de im-
plementar várias intervenções com recursos insuficientes. Além disso, 
existem muitas intervenções eficazes, tais como mudanças nas políticas 
relacionadas à saúde, que são de baixo custo, o que é especialmente im-
portante para pequenas e médias empresas que podem não ter recursos 
extensos para se dedicar à saúde dos funcionários.

Etapa 4 - Determinar o impacto através 
de avaliações

Por fim, os locais de trabalho devem planejar a avaliação dos pro-
gramas, políticas, benefícios ou apoios ambientais implementados. É im-
portante avaliar até que ponto o programa de saúde no local de trabalho 
pode ser mantido ao longo do tempo, como é recebido pelos emprega-
dos e pela gerência e seu retorno sobre o investimento (ROI). Embora a 
avaliação de programas seja amplamente reconhecida como uma função 
central da saúde pública, as diferenças na definição de “boas práticas de 
avaliação” levam muitas vezes a avaliações demoradas e dispendiosas e, 
sobretudo, produzem resultados que não são utilizados para a melhoria 
do programa. A avaliação deve concentrar-se em questões que sejam 
relevantes, salutares e úteis para aqueles que utilizarão os resultados e 
que o processo de avaliação se alimente num ciclo contínuo de melhoria 
da qualidade para melhorar e reforçar as atividades existentes; identificar 
lacunas potenciais nas ofertas atuais e descrever a eficiência e eficácia 
dos recursos investidos.

Da mesma forma que os dados de avaliação são críticos para o 
planejamento e implementação de programas baseados em evidências, a 
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avaliação também prova que as intervenções de saúde no local de traba-
lho têm sido eficazes e construído um incentivo comercial para continuá-
-los. Idealmente, os planos de avaliação devem ser desenvolvidos como 
parte do processo de planejamento e antes de iniciar as atividades de 
intervenção.

o Que é AvAliAção De ProgrAMA?

A definição e abordagem da avaliação de programas aqui descritas 
baseiam-se no Quadro para Avaliação de Programas em Saúde Pública 
dos Centers of Disease Control (CDC). 17 Tal como referido no quadro, 
a avaliação eficaz do programa examina sistematicamente a implemen-
tação e os resultados das estratégias e intervenções com o objetivo de 
utilizar os resultados para melhorar essas ações. Como tal, é importante 
que a abordagem de avaliação seja útil, viável, ética e precisa. O quadro 
orienta os profissionais através de uma série de passos que se destinam a 
assegurar que as suas avaliações de programas cumpram estes padrões e 
que são mais passíveis de produzir resultados que serão utilizados para a 
melhoria do programa.

O quadro é resumido na figura 2. Inclui seis etapas e quatro pa-
drões para uma avaliação eficaz do programa.

Além de produzir projetos de avaliação práticos e úteis, o quadro 
encoraja uma abordagem que visa integrar a avaliação ao planejamento 
de programas e operações de programas de rotina. As etapas iniciais de 
envolver as partes interessadas e descrever o programa produzem visões 
mais específicas para planejadores e implementadores, bem como avalia-
dores. Ao envolver diversos atores do programa, como líderes empresa-
riais, gerentes e funcionários, e não apenas especialistas em avaliação, o 
projeto de avaliação pode ser uma força motriz para planejar estratégias 
de saúde, melhorar os programas existentes e demonstrar os resultados 
dos investimentos em recursos.
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A AvAliAção AJuDA A Definir o vAlor Do 
ProgrAMA

O nível de investimento da empresa em programas de saúde no 
local de trabalho dependerá do valor percebido desses programas. As 
decisões sobre o valor de um programa de saúde no local de trabalho 
podem variar de empresa para empresa ou mesmo por interessados e res-
ponsáveis dentro de uma única empresa. É por isso que a estrutura inclui 
o engajamento das partes interessadas como o primeiro passo - identifi-
car precocemente as diferentes preferências e necessidades que as partes 
interessadas vão trazer para avaliar o valor e o sucesso de um programa. 

O valor consiste em três dimensões: mérito (se o programa foi um 
programa de qualidade), valor (custo-eficácia, os benefícios excederam 

Figura 2 Estrutura do CDC para avaliação de programas
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os custos) e significado (fez algo importante). Um programa pode ter 
êxito em todas essas dimensões ou apenas algumas. Um programa pode 
ter mérito, mas ser julgado como tendo um custo-benefício ruim, talvez 
porque ele está levando a um resultado que não é muito importante para 
os responsáveis pela implementação deste.

DefininDo o ProgrAMA e forMAtAnDo A 
AvAliAção

Nas primeiras etapas do quadro, é importante definir o programa 
com suficiente detalhamento para que os responsáveis pela avaliação 
possam envolver os principais interessados, identificar as suas preferên-
cias e necessidades e utilizar essa informação para decidir que partes do 
programa devem ser avaliadas para determinar se a atividade vale a pena 
ser continuada ou melhorar. Uma série de perguntas faz parte dessas 
tarefas:

• O que é o “programa”? (Quais são as principais atividades do 
programa e quais são os principais resultados que ele deseja 
alcançar?)

• Qual é o maior “ambiente” do programa? (Que recursos es-
tão disponíveis para conduzir as atividades? Que elementos 
do contexto ou situação maior podem ajudar ou dificultar o 
sucesso do programa?)

• Que aspectos do programa serão considerados pelos responsá-
veis pelas decisões (por exemplo, gerentes, diretores) ao avaliar 
o desempenho do programa? (Por exemplo, Implementação 
de qualidade das atividades? Conseguir resultados? Que 
resultados?)

• Que benchmarks (por exemplo, tipo ou nível de desempenho), 
se houver, devem essas atividades ou resultados alcançar para 
que o programa seja considerado bem-sucedido?
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• Que tipos de evidência sobre o desempenho são mais confiá-
veis para os principais responsáveis pelas tomadas de decisão 
ao fazerem julgamentos sobre como o programa foi realizado?

• Como serão usadas as lições aprendidas com a pesquisa? (Por 
exemplo, para ajudar a melhorar a eficácia do programa na 
próxima rodada? Para tomar uma decisão sobre a continuação 
do programa?)

Avaliar tanto os resultados como o 
rendimento com o tempo

Claramente, estas questões abrangem tanto a implementação do 
programa como a eficácia do programa. Ou pode ser o foco de uma de-
terminada avaliação, mas geralmente aspectos de ambos precisam ser 
abordados. Idealmente, o planejamento da avaliação foi integrado ao 
planejamento da implementação e é uma tarefa simples identificar os 
principais processos (por exemplo, atividades ou resultados) empregados 
pelo programa, bem como os resultados pretendidos no curto e longo 
prazos (que podem ser estabelecidos no plano de implementação como 
objetivos ou metas do programa para os programas planejados).

MeDição De resultADos

Os resultados são eventos ou condições que indicam a eficácia do 
programa. Eles geralmente são exibidos no curto, médio ou longo prazo. 
Medidas de longo prazo, no contexto da promoção da saúde no local 
de trabalho, tipicamente se relacionam com aspectos como reduções na 
doença ou lesão e os custos associados a elas. Estes são muitas vezes se-
melhantes aos objetivos do programa e estes resultados a longo prazo, 
muitas vezes levam anos para observar.
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Em contrapartida, as medidas a curto e médio prazo referem-se 
aos passos intermédios e aos “condutores” necessários para alcançar os 
resultados a longo prazo, tais como reduções individuais nos riscos de 
estilo de vida saudável, como o consumo de tabaco, ou mudanças nos 
processos, política de saúde ou benefício a nível organizacional que apoia 
mudanças de estilo de vida.

Quaisquer que sejam os componentes do programa incluídos na 
avaliação, é importante que sejam mensuráveis e realistas. “Medida” sig-
nifica que a atividade ou resultado foi formulado de uma forma que se 
presta à coleta de dados. “Realista” significa que os resultados são aqueles 
que uma intervenção bem implementada pode ser razoavelmente espera-
da de produzir. Quando os objetivos / resultados não são realistas, muitas 
vezes é porque 1) o programa não foi implementado no local o suficiente 
para produzir o resultado de interesse ou 2) o programa simplesmente 
não é amplo ou intenso o suficiente para produzi-lo.

Por fim, uma vez que os principais resultados foram identificados 
e escritos como mensuráveis e realistas, identificar quando cada um será 
medido (por exemplo, a cada 6 meses, a cada 12 meses, etc), atribuir 
essa responsabilidade de rastreamento a um indivíduo específico e exigir 
relatórios regulares . Alguns resultados podem ser medidos apenas no iní-
cio ou no final do programa, enquanto outros podem ser medidos várias 
vezes, desde que o programa se torna ativo.

Resultados em custos

Produtividade do trabalhador
• Programas de saúde no local de trabalho que melhoram a saú-

de dos funcionários ao reduzir, prevenir ou controlar doenças 
podem afetar a produtividade do trabalhador.
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• Melhorias na saúde física, mental e emocional aumentam a re-
sistência, concentração e foco, levando a uma maior produção 
no trabalho.

• A economia de custos de fornecer um programa de saúde no 
local de trabalho pode ser medida em relação a:

 » Absenteísmo entre funcionários devido a doença ou lesão
 » Redução de horas extras para cobrir funcionários ausentes
 » Custos para treinar funcionários de substituição

Custos com assistência médica
• Um investimento em saúde dos empregados pode reduzir os 

custos com cuidados de saúde, reembolsos de seguro ou custos 
de tributários do afastamento do trabalhador

• Um programa de saúde no local de trabalho tem o potencial de 
manter os funcionários saudáveis em uma categoria de “baixo 
risco”, promovendo a manutenção da saúde e direcionar os 
esforços para os funcionários de alto risco, reduzindo os custos 
gerais de seguros de saúde

• Medidas de avaliação potenciais para os custos de assistência 
médica após uma avaliação de cuidados com a saúde e reivin-
dicações farmacêuticas incluem:

 » Alterações no número e tipo de eventos ao longo do tem-
po (por exemplo, hospitalizações, consultas ambulatoriais 
ou despesas com medicamentos)

 » Alterações na utilização de assistência médica (por exem-
plo, utilização de serviços preventivos de saúde, tais como 
o rastreamento de câncer)

 » Indicadores de qualidade de cuidados médicos (por exem-
plo, porcentagem de trabalhadores com pressão arterial 
elevada que é controlada através de medicação)

 » Mudanças nos custos médicos devido à doença ou 
incapacidade.
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Resultados em saúde
• A participação em atividades de promoção da saúde por meio 

de um programa de saúde no local de trabalho permite que os 
indivíduos desenvolvam habilidades de conhecimento, auto-
cuidado e enfrentamento de certas questões, bem como criam 
uma rede de apoio social entre colegas de trabalho, superviso-
res e familiares. Essas habilidades podem facilitar a adoção de 
comportamentos saudáveis no curto prazo e levar a mudanças 
na saúde física, mental e / ou emocional no longo prazo.

• As medidas de avaliação em potencial podem comparar o esta-
do de saúde dos participantes do programa ao longo do tempo, 
tais como:

 » Metas para atingir os níveis ideais de estado de saúde (por 
exemplo, percentagem de empregados que relatam uma 
boa ou excelente saúde antes e depois de um programa de 
promoção da saúde ou intervenção)

 » Níveis aceitáveis de doença, lesão ou incapacidade (por 
exemplo, porcentagem de funcionários diagnosticados 
com câncer colorretal antes e depois de um programa de 
triagem ou número de funcionários que experimentam 
uma queda no trabalho antes e depois de uma intervenção 
de prevenção de quedas)

 » Prevalência de fatores de risco (por exemplo, porcentagem 
de funcionários com sobrepeso / obesidade antes e depois 
de um programa de controle de peso)

Mudança organizacional
• Criar uma cultura da saúde, onde a promoção da saúde é uma 

parte valiosa do ambiente de trabalho, abordará os problemas 
de saúde dos empregadores para os seus empregados e au-
mentará a sua competitividade ao envolver os trabalhadores e 
apresentar o ambiente laboral como um local atrativo para se 
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trabalhar. Uma cultura de saúde é alcançada quando as estru-
turas, políticas, procedimentos ou práticas da organização são 
alinhados para apoiar ou manter a saúde.

• As medidas potenciais de avaliação que se relacionam com 
este tipo de mudança organizacional incluem documentar o 
processo e os efeitos das mudanças (por exemplo, mudanças 
no moral dos funcionários) feitas à estrutura, políticas, proce-
dimentos ou práticas organizacionais.

Usando o processo de quatro etapas delineado acima, se permi-
tirá que os empregadores desenvolvam os conhecimentos e habilidades 
necessárias para iniciar um programa de saúde no local de trabalho ou 
façam uma melhoria para um já existente.

O protocolo de avaliação (scorecard) 
de saúde no local de trabalho do 
CDC 
(CDC Worksite Health ScoreCard- HSC)

Embora as doenças crônicas estejam entre as mais comuns e dis-
pendiosas de todos os problemas de saúde, a adoção de estilos de vida 
saudáveis pode ajudar a preveni-las. Um programa de bem-estar desti-
nado a manter os funcionários saudáveis é uma estratégia de gestão de 
ativos humanos em longo prazo. 

Para reduzir os custos crescentes dos cuidados de saúde, muitos 
empregadores estão se voltando para programas de saúde no local de 
trabalho para fazer mudanças no ambiente de trabalho, ajudar os empre-
gados a adotar estilos de vida mais saudáveis e, no processo, diminuir o 
risco de desenvolver doenças crônicas dispendiosas.

A abordagem que se mostrou mais eficaz é a de implementar um 
programa abrangente de promoção da saúde com base em evidências 
que inclua programas individuais de redução de risco, juntamente com 
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apoios ambientais para comportamentos saudáveis e seja coordenado e 
integrado com outras atividades de bem-estar. 18-20 No entanto, poucos 
empregadores desenvolvem um programa abrangente de promoção da 
saúde no local de trabalho. 21

O protocolo de avaliação (scorecard) de saúde no local de traba-
lho do CDC (CDC Worksite Health ScoreCard) (https://www.cdc.gov/
workplacehealthpromotion/initiatives/healthscorecard/worksite-score-
card.html) é uma ferramenta de avaliação organizacional desenvolvida 
para enfrentar o desafio de identificar e fornecer um inventário de es-
tratégias e intervenções eficazes de saúde no local de trabalho para os 
empregadores. Ela ajuda os empregadores a avaliarem as intervenções de 
promoção da saúde baseadas em evidências em seus locais de trabalho, 
auxilia na identificação de lacunas em seus programas de promoção da 
saúde e os facilita a priorizar estratégias de alto impacto para promoção 
da saúde a serem consideradas em seus locais de trabalho. 22

O protocolo de avaliação (scorecard) de saúde no local de traba-
lho do CDC (CDC Worksite Health ScoreCard) inclui perguntas sobre 
muitas das estratégias baseadas em evidências e melhores práticas e in-
tervenções que fazem parte de uma abordagem abrangente de saúde no 
local de trabalho que circunscreve as principais condições de saúde que 
influenciam nos custos de saúde e produtividade. Trata-se de uma ferra-
menta ampla e abrangente que toca em uma série de tópicos de saúde 
e fatores de risco, incluindo: controle do tabagismo, nutrição, atividade 
física, controle de peso, controle do estresse, pressão arterial elevada, 
colesterol alto, diabetes e resposta de emergência ao ataque cardíaco e 
acidente vascular cerebral e outras. Suas perguntas consistem em estra-
tégias de intervenção nas áreas de programação, política, projeto de be-
nefício de saúde e apoios ambientais.

O protocolo de avaliação (scorecard) de saúde no local de trabalho 
do CDC (CDC Worksite Health ScoreCard) é um instrumento de ava-
liação organizacional concebido para facilitar três objetivos principais:
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1. Ajudar os empregadores a reduzir o risco de doenças crônicas 
entre seus funcionários e suas famílias por meio de intervenções 
de saúde no local de trabalho baseadas em ciência e práticas 
promissoras

2. Ajudar os empregadores a identificar lacunas em seus programas 
de promoção da saúde e ajudá-los a priorizar estratégias de alto 
impacto para a promoção da saúde em seus locais de trabalho

3. Aumentar o entendimento dos programas, políticas e práticas 
organizacionais que os empregadores de vários tamanhos e se-
tores da indústria implementaram para apoiar comportamentos 
de estilo de vida saudáveis e monitorar as mudanças ao longo do 
tempo

O protocolo de avaliação (scorecard) de saúde no local de trabalho 
do CDC (CDC Worksite Health ScoreCard) é uma ferramenta inicial-
mente desenvolvida em 2008, pelo CDC e um painel de especialistas, 
para ajudar os empregadores a avaliarem, monitorarem e planejarem 
como implementar estratégias de saúde baseadas em evidências no local 
de trabalho.

Foi lançado em 2012 e criado a partir de programas existentes no 
local de trabalho, ferramentas, recursos e literatura e dados de pesquisas 
de intervenções de saúde no local de trabalho. Consiste em perguntas 
confiáveis e válidas e aferiu determinada pontuação para cada pergunta 
com base no nível de evidência científica e da magnitude do impacto 
sobre a saúde para tal estratégia.

O protocolo de avaliação (scorecard) de saúde no local de trabalho 
do CDC (CDC Worksite Health ScoreCard) consiste em 125 perguntas 
sim / não divididas em 16 áreas temáticas relacionadas com as principais 
condições de saúde que abarcam os custos de saúde e produtividade. O 
HSC inclui perguntas baseadas em muitas estratégias focadas em evi-
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dências, melhores práticas e intervenções que fazem parte de uma abor-
dagem abrangente de saúde no local de trabalho específica para áreas 
de determinado tópico. Estas estratégias incluem serviços de aconselha-
mento de promoção da saúde, apoios ambientais, políticas, benefícios do 
plano de saúde e outros programas no local de trabalho mostrados para 
serem eficazes na prevenção de doenças crônicas e condições de saúde 
relacionadas.

Áreas por tópico do protocolo de avaliação (scorecard) de saúde no 
local de trabalho do CDC (CDC Worksite Health ScoreCard)

• Suporte Organizacional (18 

perguntas)

• Colesterol Alto (6 perguntas)

• Controle de tabaco (10 perguntas) • Sinais e sintomas de ataque cardí-

aco e acidente vascular cerebral (4 

questões) 

• Nutrição (13 perguntas) • Resposta de Emergência a Ataque 

Cardíaco e Acidente Vascular 

Cerebral (9 questões) 

• Apoio à lactação (6 perguntas) • Diabetes (6 perguntas)

• Atividade Física (9 perguntas) • Saúde e Segurança no Trabalho (10 

questões)

• Gestão do Peso (5 questões) • Doenças Preveníveis por Vacina (6 

perguntas)

• Gestão do Estresse (6 questões) • Recursos Comunitários (3 perguntas; 

não contabilizadas)

• Depressão (7 perguntas) • Pressão Arterial Alta (7 perguntas)

Cada pergunta na ficha de avaliação (scorecard) de saúde no local 
de trabalho do CDC (CDC Worksite Health ScoreCard) representa uma 
intervenção individual no local de trabalho ou estratégia e recebeu uma 
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pontuação ponderada de “1”, “2” ou “3” pontos. Uma pontuação zero é 
dada se o empregador não tem a estratégia atual em seu local de traba-
lho. O valor do ponto reflete o nível de impacto que a estratégia tem nos 
comportamentos ou resultados de saúde pretendidos e a força da evi-
dência científica que apóia esse impacto. Todas as estratégias ScoreCard 
(perguntas) são boas coisas para adicionar a um local de trabalho pro-
gramas de saúde, mas certas estratégias (aquelas pontuadas em “2” ou 
“3” pontos) são mais eficazes ou têm um impacto maior que aqueles com 
“1” ponto pontuação. As questões de intervenção do ScoreCard dentro 
e entre os tópicos de saúde também refletem uma abordagem robusta 
e abrangente para o desenvolvimento do programa de saúde no local 
de trabalho, porque influenciam muitos níveis da organização de tra-
balhadores individuais através de programas de educação, coaching ou 
mudanças de comportamento; Para o ambiente de trabalho físico e so-
cial mais amplo que impactam normas sociais e atitudes organizacionais. 
Muitas das perguntas do ScoreCard representam políticas, benefícios e 
abordagens ambientais que moldam a prática e a cultura organizacio-
nais, e têm o benefício adicional de alcançar grandes porções da força 
de trabalho em comparação com mais mão-de-obra, tempo e recursos 
intensivos abordagens individuais.

Independentemente de quais intervenções sejam selecionadas, o 
programa de saúde no local de trabalho deve se esforçar para:

• Usar múltiplas intervenções, como combinar intervenções de 
programas e políticas, para uma única questão de saúde. As 
combinações são mais eficazes do que qualquer intervenção 
isolada

• Usar intervenções que abordem múltiplos problemas de saúde 
ao mesmo tempo, o que é mais eficaz do que abordar cada pro-
blema individual de saúde separadamente.
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A ficha de avaliação (scorecard) de saúde no local de trabalho do 
CDC (CDC Worksite Health ScoreCard)pode ser usada por qualquer 
pessoa que seja responsável pela promoção da saúde no local de trabalho, 
como gerentes de recursos humanos ou de benefícios de saúde, funcio-
nários de educação em saúde, coordenadores e comitês de bem-estar, 
enfermeiros ocupacionais e diretores médicos. Departamentos ou agên-
cias de saúde locais ou estaduais podem ajudar os empregadores e grupos 
empresariais a usarem esta ferramenta para encontrar formas de criar lo-
cais de trabalho mais saudáveis, criar pontos de referência (benchmarks) 
de melhores práticas e monitorar melhorias nos programas de promoção 
da saúde em seus locais de trabalho ao longo do tempo. Esta informação 
pode ajudar a direcionar recursos e apoiar oportunidades para melhorar 
os programas.

Oferecendo programas de saúde no local de trabalho é um investi-
mento de tempo e dinheiro para os empregadores. Se a sua empresa tem 
um programa formal de bem-estar no local de trabalho com orçamento 
e equipe, ou está apenas começando, a ficha de avaliação (scorecard) de 
saúde no local de trabalho do CDC (CDC Worksite Health ScoreCard) 
pode fornecer um roteiro de estratégias para melhorar a eficácia da orga-
nização na melhoria da saúde dos funcionários.
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As políticas públicas no campo da saúde e segurança no trabalho 
constituem ações que devem ser implantadas pelo Estado para 
garantir que o trabalho possa ser realizado em condições que 

contribuam positivamente para a qualidade de vida e saúde física e men-
tal dos trabalhadores. Tais políticas possuem ponto de interface com as-
pectos econômicos, produtivos, alimentares, tecnológicos, educacionais 
e de justiça. Também estão diretamente relacionadas às políticas do tra-
balho, previdência social e meio ambiente. Além disso, sua articulação 
deve ocorrer com as organizações de trabalhadores e as estruturas orga-
nizadas da sociedade civil, de modo a garantir amplo espaço de discussão. 

No Brasil, o desenvolvimento de uma Política de Estado que possa 
atender, de forma integral, as demandas de Saúde do Trabalhador esti-
mulou a elaboração de uma Política Nacional de Segurança e Saúde do 
Trabalhador (PNSST) cujo objetivo se pauta em:

• Promover e proteger a saúde dos trabalhadores por meio de 
ações de promoção, vigilância e assistência; 

• Explicitar as atribuições do setor saúde no que se refere às 
questões específicas de Saúde do Trabalhador dando visibili-
dade à questão;

• Viabilizar a pactuação intra e intersetorial; e 
• Fomentar a participação e o controle social.

Portanto, no planejamento das ações de Segurança e Saúde no 
Trabalho (SST) deve-se prestar assistência aos agravos, realizar a vigilân-
cia dos ambientes e condições de trabalho (vigilância sanitária), avaliar a 
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situação de saúde dos trabalhadores (vigilância epidemiológica) e levan-
tar a situação ambiental (vigilância ambiental). A partir da produção, 
coleta, sistematização, análise e divulgação das informações de saúde e 
seus aspectos relacionados. 

A identificação de situações ou de fatores de risco para a saúde, 
originada nas ações de vigilância, permite o encaminhamento dos ex-
postos e doentes à assistência adequada. Assim, as ações de Saúde do 
Trabalhador são desencadeadas a partir da identificação de um agravo 
à saúde ou de uma situação de risco, relacionada ou não ao trabalho. A 
indissociabilidade das ações assistenciais e de vigilância em saúde é um 
dos pilares de sustentação de SST. 

Para alcançar tais objetivos, as diretrizes da PNSST preconizam:

• Ampliação das ações de segurança e saúde no trabalho, visan-
do à inclusão de todos os trabalhadores brasileiros no sistema 
de promoção e proteção da saúde; 

• Harmonização das normas e articulação das ações de promo-
ção, proteção e reparação da saúde do trabalhador; 

• Precedência das ações de prevenção sobre as de reparação;
• Estruturação da Rede Integrada de Informações em Saúde do 

Trabalhador;
• Reestruturação da formação em Saúde do Trabalhador e em 

Segurança no Trabalho e incentivo a capacitação e educação 
continuada dos trabalhadores responsáveis pela operacionali-
zação da PNSST; e

• Promoção de agenda integrada de estudos e pesquisas em se-
gurança e saúde do trabalhador.

Cabe reforçar que a busca da promoção da saúde é um forte com-
ponente na PNSST, devendo alcançar todos os trabalhadores – indepen-
dentemente do vínculo trabalhista – e estar articulada em rede, prece-
dendo a reparação do dano.
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No Plano Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho (PLANSAT) 
são determinadas as ações articuladas que devem ser desenvolvidas pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da Saúde, Previdência 
Social e Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina 
do Trabalho – FUNDACENTRO, a fim de desenvolver uma cultura de 
Saúde e Segurança no Trabalho efetiva para os trabalhadores do país. 

Epidemiologia das doenças crônicas 
não transmissíveis no Brasil

Um modelo de atenção integral à saúde dos trabalhadores implica 
em ampliar e qualificar as práticas de promoção, proteção, vigilância, 
assistência e reabilitação de saúde abrangendo tanto os trabalhadores 
sadios, quanto os doentes e acidentados. De modo esquemático, pode-se 
dizer que o perfil de morbimortalidade dos trabalhadores no Brasil, na 
atualidade, caracteriza-se pela coexistência de:

• Doenças comuns ao conjunto da população, que não guardam 
relação de causa com o trabalho, mas que impactam a saúde 
dos trabalhadores;

• Doenças que têm sua frequência, surgimento e/ou gravidade 
modificadas pelo trabalho, denominadas “doenças relaciona-
dos ao trabalho”; e

• Agravos que têm relação com condições de trabalho espe-
cíficas, como os acidentes de trabalho típicos e as “doenças 
profissionais”.

A escassez e inadequação das informações nacionais sobre a real 
situação de saúde geral dos trabalhadores dificultam a definição de priori-
dades para o planejamento e intervenções em saúde. Segundo dados pre-
videnciários relativos ao ano de 2014, foram registrados 559.083 even-
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tos acidentários com emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho 
(CAT). Destes, a maioria foram acidentes típicos (76%) e acometerem 
trabalhadores do sexo masculino (70%). Neste mesmo ano, mais 145.075 
trabalhadores foram classificados como acidentados/doentes devido ao 
trabalho a partir de concessão de benefício acidentário pela Previdência 
Social, sem que tenha havido emissão de CAT. Os três principais grupa-
mentos de quadros clínicos notificados ou caracterizados como acidente 
de trabalho/doenças do trabalho foram as lesões em punhos/mãos, as do-
res nas costas e as lesões em membros inferiores. 

Não há estatística nacional sobre as ausências ao trabalho por do-
ença por prazo inferior a quinze dias, considerados de curto prazo. Em 
relação aos longos afastamentos, ou seja, os agravos que afastam do tra-
balho por prazo superior a quinze dias os dados da Previdência Social po-
dem auxiliar a ter uma dimensão epidemiológica da questão. Isto ocorre 
pois a partir do 16º dia de atestado médico cabe o empregador encami-
nhar o trabalhador adoecido para solicitação do benefício previdenciário 
auxílio-doença. No ano de 2014 foram concedidos mais de 2,6 milhões 
de novos benefícios por incapacidade laborativa. Os quatro principais 
motivos de incapacitação de longa duração foram as lesões por causas 
externas (28%), os distúrbios osteomusculares (19%), os distúrbios gas-
trointestinais (9%) e os transtornos mentais e comportamentais (8%). 
Em relação à aposentadoria por invalidez, no ano de 2014, os distúrbios 
osteomusculares (14%), as doenças do aparelho circulatório (13%) e os 
quadros de câncer (7%) foram os principais diagnósticos de quadros clí-
nicos graves que justificam a exclusão permanente do trabalhador do 
mercado de trabalho por total incapacidade laborativa. 

Doenças do aparelho circulatório, o câncer, os distúrbios oste-
omusculares, as doenças gastrointestinais e os transtornos mentais e 
comportamentais são considerados doenças crônicas não transmissíveis 
(DCNTs). Tais quadros causam impacto sobre a saúde dos trabalhadores 
de tal forma que interferem na capacidade laborativa afetando negativa-
mente a economia, o governo e o setor privado. A cronificação de agra-
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vos clínicos desafia os sistemas e estruturas existentes para a prestação 
de cuidados de saúde, bem-estar e gestão de cuidados, bem como para o 
desenvolvimento econômico.

Sabe-se que a DCNT´s causam 86% de anos de vida saudáveis 
perdidos em países de alta renda, 65% em países de renda média e 35% 
em países de baixa renda devido ao seu impacto na morte prematura 
e incapacidade. Dados do Ministério da Saúde do Brasil mostram que 
21,4% da população tem hipertensão arterial, 6,2% referem diabetes, 
17,9% são obesos e 52,5% tem sobrepeso. 

Tais quadros são problemas de saúde pública e seus fatores de risco 
podem ser classificados em três grupos: os de caráter hereditário, os am-
bientais e socioeconômicos, e os comportamentais. Dentre os três grupos 
a atuação sobre os fatores comportamentais pode ter uma maior efetivi-
dade visto que são preveníveis. Sabe-se que as doenças não transmissí-
veis estão relacionadas com o grau de consumo de tabaco, a inatividade 
física, a dieta nutricional, o excesso de peso e o excesso de consumo de 
álcool. Em relação a tais fatores de risco para DCNTs, 14,2% dos brasilei-
ros referem ingestão alta ou muito alta de sódio, 24% dos adultos referem 
consumo abusivo de álcool nos trinta dias que precederam a pesquisa, 
e 15% usam tabaco. Apenas 22,5% dos brasileiros tem atividade física 
suficiente - 150 minutos ou mais por semana.

Outra questão que alerta para a necessidade de hábitos saudáveis 
e seguros é o fato de estarmos vivendo cada vez mais. Dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que a média de 
vida do brasileiro projetada para o ano de 2030 será de 78,3 anos, o 
que representa um acréscimo de 11,3 anos em relação ao ano de 1991. 
Portanto, há uma chance de manutenção dos trabalhadores por mais 
tempo no mercado de trabalho, e que estes sejam portadores de doenças 
crônicas não transmissíveis que impactem negativamente sua saúde e 
produtividade. 

O desafio de conseguir modificar a exposição aos fatores de risco 
está relacionado com as interações complexas envolvendo pessoas em 
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sistemas socioambientais, dos quais o local de trabalho é apenas uma 
parte. A educação, as fontes alimentares, a habitação, o ambiente cons-
truído, as redes sociais e as famílias, a mídia e outros subsistemas intera-
gem continuamente para influenciar comportamentos saudáveis ou de 
risco. As DCNT's devem estimular os responsáveis pela gestão da saúde 
de trabalhadores a redesenhar estratégias de prevenção de agravos e pro-
moção de cuidados a fim de atuar sobre os determinantes para a redução 
do nível de saúde.

Os programas de segurança e saúde 
no trabalho obrigatórios pela 
legislação trabalhista

As Normas Regulamentadoras (NR) que compõe o capítulo V da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) indicam as diretivas sobre se-
gurança e saúde no trabalho no Brasil. Atualmente tais normativas são 
em número de 36 e regulamentam desde temas genéricos a tópicos espe-
cíficos dos processos de trabalho. As empresas que possuam empregados 
contratados formalmente são obrigadas a seguir essa legislação. 

A formação dos Serviços Especializados em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) é instruída pela Norma 
Regulamentadora 04. Estes serviços têm a finalidade de promover a saú-
de e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho. A equipe 
do SESMT pode ser composta por Médico do Trabalho, Engenheiro de 
Segurança do Trabalho, Técnico de Segurança do Trabalho, Enfermeiro 
do Trabalho e Auxiliar ou Técnico em Enfermagem do Trabalho. O seu 
dimensionamento dependerá do grau do risco à saúde e segurança da ati-
vidade principal e do número total de empregados do estabelecimento. 

Compete aos profissionais integrantes do SESMT: reduzir até elimi-
nar os riscos ocupacionais existentes à saúde do trabalhador; determinar 
medidas de proteção à saúde dos trabalhadores; promover a realização de 
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atividades de conscientização, educação e orientação dos trabalhadores 
e empregadores para a prevenção de acidentes do trabalho e doenças 
ocupacionais, tanto através de campanhas quanto de programas de du-
ração permanente; entre outros.

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), regula-
mentado pela NR 09, estabelece a obrigatoriedade da elaboração e im-
plantação por parte de todos os empregadores e instituições de ações 
visando à preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores. Para 
funcionar como programa, as seguintes etapas devem ser contempla-
das: a) antecipação e reconhecimentos dos riscos; b) estabelecimento 
de prioridades e metas de avaliação e controle; c) avaliação dos riscos e 
da exposição dos trabalhadores; d) implantação de medidas de controle 
e avaliação de sua eficácia; e) monitoramento da exposição aos riscos; f) 
registro e divulgação dos dados.

Consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e bio-
lógicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua na-
tureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes 
de causar danos à saúde do trabalhador.

O estudo, desenvolvimento e implantação de medidas de proteção 
coletiva aos riscos ocupacionais deverão obedecer a uma hierarquia na 
qual se busca fundamentalmente aplicar medidas que eliminam ou redu-
zam a utilização ou a formação de agentes prejudiciais à saúde. Quando 
tais medidas não forem possíveis ou cabíveis, buscar-se-á prevenir a li-
beração ou disseminação desses agentes no ambiente de trabalho, ou re-
duzir os níveis de liberação ou concentração dos agentes no ambiente 
de trabalho. A implantação de medidas de caráter coletivo deverá ser 
acompanhada de treinamento dos trabalhadores quanto os procedimen-
tos que assegurem a sua eficiência e de informação sobre as eventuais 
limitações de proteção que ofereçam. 

Quando comprovado a inviabilidade técnica ou ineficácia da ado-
ção de medidas de proteção coletiva deverão ser adotadas outras medi-
das, como ações de caráter administrativo ou de organização do trabalho, 
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e, em último caso, o fornecimento de equipamento de proteção indivi-
dual (EPI). 

Além dos riscos ocupacionais acima descritos, devem ser avalia-
das as condições ergonômicas e psicossociais do trabalho, assim como os 
riscos mecânicos ou de acidentes. Desta maneira, em todos os processos 
de trabalho deve-se visar a estabelecer parâmetros que permitam a adap-
tação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos 
trabalhadores, de modo a proporcionar uma situação ergonômica com o 
máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. 

A Norma Regulamentadora 07 estabelece a obrigatoriedade dos 
empregadores em elaborar e implantar um Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional (PCMSO), cujo objetivo é a promoção e preser-
vação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores.

O PCMSO deverá prever a análise de questões incidentes sobre o 
indivíduo e na coletividade de trabalhadores, privilegiando o instrumen-
tal clínico-epidemiológico na abordagem da relação entre sua saúde e o 
trabalho. O enfoque do programa deverá ser essencialmente preventivo, 
como ações voltadas a todos os níveis de atenção. O planejamento e 
implantação do PCMSO precisam ter como base o reconhecimento dos 
riscos à saúde dos trabalhadores presentes nos ambientes, processos e 
condições de trabalho. Assim, a articulação com outros programas, como 
o PPRA, é fundamental para uma se alcançar a efetividade planejada. 

É necessário que sejam realizados os exames médicos ocupacionais 
obrigatórios, com avaliação clínica, abrangendo anamnese ocupacional e 
exame físico e mental, e análise de exames complementares específicos. 
Tais avaliações devem ser realizadas antes do trabalhador ser submetido 
às condições de trabalho (admissional); periodicamente, para verificar a 
repercussão do trabalho sobre o seu nível de saúde; quando houver uma 
mudança de exposição a riscos ocupacionais; no retorno ao trabalho, 
após afastamento por doença superior a 30 dias ou parto; e na demissão, 
antes de ser definitivamente desligado da empresa.
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O PCMSO deverá obedecer a um planejamento em que estejam 
previstas as ações de saúde a serem executadas durante a vigência de 
um ano. Ao final deste período deve ser emitido um relatório pormeno-
rizado com informações sobre as avaliações clínicas e exames comple-
mentares, estatísticas de resultados considerados anormais, assim como 
o planejamento para o próximo ano. Este relatório deverá ser discutido 
com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), regulamen-
tada pela NR 05 e composta por representantes dos empregados e do 
empregador.

A promoção da saúde nos ambientes de 
trabalho

A promoção da saúde pretende abordar os seres humanos como 
indivíduos e grupos nos ambientes sociais em que vivem e trabalham. O 
local de trabalho é considerado um cenário importante para a atividade 
de promoção da saúde e bem-estar pelas seguintes razões:

• Presença de estruturas e espaços que são utilizados para supor-
te a requisitos legais de saúde e segurança no trabalho, como 
na execução do PPRA e PCMSO;

• Potencial para atingir um maior número de pessoas com infor-
mações e assistência para melhorar saúde e bem-estar, inclusi-
ve grupos que são difíceis de alcançados pelas ações de saúde 
pública;

• É interesse comum dos empregadores e dos empregados 
promover a saúde no trabalho;

• A percepção da importância da gestão do capital humano nas 
organizações pois a saúde e a aptidão para o trabalho dos fun-
cionários em níveis de excelência contribuem para maior efi-
cácia, competitividade e produtividade.
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A Rede Europeia de Promoção da Saúde no Local de Trabalho 
(European Network for Workplace Health Promotion - ENWHP) con-
sidera possível a promoção da saúde no local de trabalho por meio da 
combinação de melhoria da organização do trabalho e do ambiente de 
trabalho, da promoção da participação ativa dos trabalhadores e do in-
centivo ao desenvolvimento pessoal. 

Sobre o trabalho saudável, é necessário que haja ação de várias 
partes interessadas dentro e fora das empresas. Os principais impulsiona-
dores são as práticas de liderança e gestão baseadas em uma cultura de 
trabalho participativa. Pode atingir o objetivo abordando de forma inte-
grada vários determinantes, que incluem as estratégias e políticas globais 
dos tomadores de decisão, a qualidade do ambiente de trabalho e da 
organização do trabalho, bem como as práticas de saúde pessoal. 

As ações de promoção de ambiente de trabalho saudável têm im-
pacto sobre a qualidade da vida profissional e não profissional e contribui 
para o nível de proteção da saúde pública, em nível comunitário e popu-
lacional. O resultado é uma repercussão positiva no desempenho global 
da empresa, com desenvolvimento social e econômico em nível local e 
global.

Embora exista uma relação direta entre promoção da saúde no lo-
cal de trabalho e a segurança e saúde no trabalho, cabe pontuar o que as 
difere. A segurança e saúde ocupacional se concentra nos riscos presentes 
no local e nos processos de trabalho, desenvolvendo as estratégias para 
o controle da exposição e monitoramento dos efeitos. Já a promoção da 
saúde no local de trabalho prima por aproveitar o ambiente de trabalho 
como um cenário para desenvolver estratégias de intervenção na saúde. 
Portanto, as abordagens devem ser consideradas como complementares.

Em virtude da obrigatoriedade disposta pela Norma Regulamen-
tadora 07, que discorre sobre o Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional, os trabalhadores devem ser periodicamente avaliados para 
verificação do nível de saúde e aptidão para o desempenho do traba-
lho. Desta forma, a utilização do ambiente de trabalho como espaço para 
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capacitação e desenvolvimento de ações voltadas para a promoção da 
saúde e prevenção de doenças é uma ótima oportunidade. 

Quando a promoção de saúde no trabalho está alinhada com os 
objetivos da empresa e se encaixa na estratégia, filosofia e cultura cor-
porativa, efeitos e benefícios positivos são esperados. Em nível organiza-
cional, um programa de promoção da saúde no local de trabalho leva à 
mudança criando melhores condições de trabalho, melhorando o clima 
social e o processo organizacional. Os resultados organizacionais desse 
processo são: 

• Redução de custos decorrente de acidentes, adoecimento e 
absenteísmo;

• Menor rotatividade de trabalhadores e maior retenção de ta-
lentos, pois a gestão de recursos humanos torna-se mais eficaz;

• Aumento da produtividade e redução de presenteísmo;
• Melhora da imagem da empresa tanto para os clientes, quanto 

para os funcionários.

Em nível individual, um programa de promoção de saúde no local 
de trabalho leva a uma maior conscientização de saúde (estilo de vida 
mais saudável) e a uma melhor motivação e comprometimento dos tra-
balhadores. Essas mudanças resultam em resultados como a redução de 
acidentes e doenças, a melhora global do estado de saúde e uma maior 
satisfação no trabalho. Tais resultados estão diretamente associados aos 
impactos em nível organizacional, promovendo um ciclo virtuoso. 

O Total Worker HealthTM 

Em 2011, o Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional 
(National Institute for Occupational Safety and Health – NIOSH) dos 
Estados Unidos da América (EUA) criou o Total Worker HealthTM, que é 
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uma estratégia para ampliar as ações voltadas para saúde no trabalho na 
busca pelo bem-estar físico e mental dos trabalhadores.

Baseado no paradigma de que a abordagem à saúde, a segurança e 
o bem-estar dos empregados é feita de uma maneira fragmentada e inde-
pendente, o Total Worker HealthTM recomenda uma organização sistema-
tizada de todas as ações empresariais para um foco integrado. Isto é, unir 
a segurança e saúde no trabalho com a promoção da saúde do trabalha-
dor a fim de tanto evitar lesões e doenças, quanto promover a saúde e o 
bem estar. A estratégia busca eliminar superposições de ações e conectar 
áreas que busquem um mesmo objetivo voltado para o desenvolvimento 
dos trabalhadores no campo da qualidade de vida no trabalho (QVT).

Este foco ampliado reconhece que há vínculos entre condições de 
saúde que podem não surgir do trabalho, mas que podem ser afetadas ne-
gativamente pelo trabalho. A abordagem Total Worker HealthTM defende a 
integração de todas as políticas, programas e práticas organizacionais que 
contribuem para a segurança, saúde e bem-estar dos trabalhadores, incluin-
do aquelas relevantes para o controle de riscos e exposições, a organização 
do trabalho, o suporte ambiental, a liderança, a mudança demográfica de 
força de trabalho, as questões de políticas e suporte à comunidade, etc.

Em 2015, o Total Worker HealthTM revisou sua lista de questões 
relevantes que, uma vez estabelecidas, fazem com que as organizações 
tenham um foco mais seguro e efetivo para garantir uma coordenação 
organizada e sistematizada da assistência à saúde, segurança e saúde no 
trabalho e promoção de qualidade de vida. São enfatizados: controle de 
riscos e exposições, organização do trabalho, construção de um ambien-
te sustentável, liderança, sistema de compensação e benefícios, apoios 
comunitários, mudanças demográficas da força de trabalho, questões de 
política, novos padrões de emprego (Quadro 1). Esta lista reflete um en-
foque alargado no qual o Total Worker HealthTM reconhece que as novas 
tecnologias, as novas condições de trabalho e as novas formas emergen-
tes de emprego apresentam novos riscos para a segurança, a saúde e o 
bem-estar dos trabalhadores. Entender e reduzir esses riscos são elemen-
tos importantes da efetividade do Total Worker HealthTM. 
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CONTROLE DE RISCOS E EXPOSIÇÕES

•	 Produtos químicos
•	 Agentes físicos
•	 Agentes biológicos
•	 Fatores psicossociais
•	 Fatores humanos
•	 Avaliação e gestão de riscos no ambiente de trabalho

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

•	 Prevenção de fadiga e estresse
•	 Prevenção de rotinas extenuantes de trabalho
•	 Segurança do trabalhador
•	 Gestão de horas extras
•	 Trabalho saudável em turnos
•	 Redução de longos turnos de trabalho
•	 Acordos de trabalho flexíveis
•	 Refeições adequadas e pausas para descanso

CONSTRUÇÃO DE UM AMBIENTE SUSTENTÁVEL 

•	 Qualidade do ar saudável
•	 Acesso para opções de alimentos saudáveis a preços acessíveis
•	 Instalações sanitárias seguras e limpas
•	 Instalações de alimentação seguras, limpas e equipadas. 
•	 Acesso seguro ao local de trabalho. 
•	 Ambientes projetados para melhor acomodar as diversas necessidades dos 
trabalhadores

LIDERANÇA 

•	 Compromisso compartilhado de saúde, segurança e bem-estar. 
•	 Suporte por parte dos gerentes, supervisores e executivos 
•	 Responsabilidade pela tomada de decisões nos negócios 
•	 Engajamento e significância do trabalho. 
•	 Respeito e reconhecimento do trabalhador.

Quadro 1 Questões relevantes para as estratégias do Total Worker HealthTM
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SISTEMA DE COMPENSAÇÃO E BENEFÍCIOS 

•	 Salários adequados e prevenção de irregularidades no pagamento do salário. 
•	 Avaliações e promoção equitativa de desempenho 
•	 Programas de balanço entre trabalho e vida pessoal
•	 Pagamento aos trabalhadores ausentes do trabalho (doença, férias, cuidados) 
•	 Compensação por incapacidade (longa e curta duração) 
•	 Benefícios de compensação para os trabalhadores 
•	 Seguro médico e de vida acessível e abrangente 
•	 Prevenção do deslocamento de custos entre pagadores (compensação dos 
trabalhadores, seguro de saúde) 
•	 Planejamento de aposentadoria e benefícios
•	 Prevenção e gerenciamento de doenças crônicas
•	 Acesso a serviços de saúde confidenciais e de qualidade 
•	 Desenvolvimento de carreira e competências

APOIOS COMUNITÁRIOS 

•	 Projeto comunidade saudável
•	 Opções de moradia segura, saudável e acessível
•	 Ambiente seguro e limpo (qualidade do ar e da água, níveis de ruído, políticas 
de ambiente livre de tabaco). 
•	 Acesso para espaços verdes e vias não motorizadas
•	 Acesso a atendimento de saúde e recursos de bem-estar de qualidade e com 
bons preços

MUDANÇAS DEMOGRÁFICAS DA FORÇA DE TRABALHO 

•	 Força de trabalho diversa e com múltiplas gerações 
•	 Força de trabalho envelhecida e em envelhecimento 
•	 Trabalhadores com deficiências 
•	 Disparidades na saúde ocupacional 
•	 Aumento do número de pequenos empregadores 
•	 Força de trabalho globalizada e multinacional

continuação Questões relevantes para as estratégias do Total Worker HealthTM
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QUESTÕES DE POLÍTICA 

•	 Privacidade nas informações de saúde 
•	 Acomodações razoáveis 
•	 Retorno ao trabalho 
•	 Oportunidades iguais de emprego
•	 Licença médica e familiar
•	 Extinção do bullying, violência, assédio e discriminação
•	 Prevenção de práticas estressantes de monitoramento no trabalho
•	 Políticas organizacionais centradas no trabalhador
•	 Promover o envelhecimento produtivo

NOVOS PADRÕES DE EMPREGO 

•	 Contratação e subcontratação
•	 Emprego precário e ocasional 
•	 Locais de trabalho multiempregador
•	 Reestruturação organizacional, downsizing e fusões
•	 Segurança financeira e no trabalho

Programas que integram segurança e saúde no trabalho, com a 
promoção da saúde e prevenção da doença são simples e podem alcan-
çar a todos os trabalhadores de uma empresa. São sugestões de ações de 
integração:

• Reuniões regulares das equipes de segurança e promoção da saúde
• Grupos de trabalho ou comitês gestores integrados de seguran-

ça e de promoção da saúde; 
• Programas de proteção respiratória que visem, simultanea-

mente, a redução do uso do tabaco;
• Avaliações e intervenções ergonômicas que também abordem 

a saúde musculoesquelética e acompanhamento de doentes 
crônicos;

• Gerenciamento do stress com controle no local de trabalho e 
estratégias de promoção da resiliência no trabalhador.

continuação Questões relevantes para as estratégias do Total Worker HealthTM
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No planejamento de programas que tenham um enfoque integrado 
é necessário e possível que se busque:

• Ampliar o rastreamento de riscos à saúde além daqueles rela-
cionados ao trabalho;

• Integrar totalmente os serviços médicos da empresa, pro-
gramas institucionais, políticas de benefícios e sistema de 
compensação;

• Planejar o local de trabalho como ambiente para atenção inte-
gral à saúde do trabalhador.

A cultura de integração aumenta a participação de todos na pro-
teção da saúde, especialmente entre os trabalhadores que muitas vezes 
são os mais difíceis de alcançar. Os benefícios para a comunidade podem 
atingir também os trabalhadores que não estão ativamente participando 
dos programas. Do ponto de vista do empregador, uma cultura de inte-
gração contribui para a produtividade do trabalhador. Para os trabalha-
dores e suas famílias, o Total Worker HealthTM oferece uma promessa de 
melhoria da saúde e bem estar.

A missão do Total Worker HealthTM é analisar um amplo escopo 
de trabalho, emprego e fatores do ambiente de trabalho para oferecer às 
políticas nacionais programas e práticas para melhor proteger e promover 
a saúde dos trabalhadores. Os objetivos do programa são os seguintes:

1. Promover a adoção de políticas e práticas comprovadas para 
proteger e melhorar a saúde do trabalhador, dentro e fora do 
trabalho;

2. Motivar a colaboração transdisciplinar entre os pesquisadores 
que se dedicam em preservar e melhorar a saúde das pessoas 
que trabalham;

3. Superar a separação tradicional das comunidades profissionais 
de saúde e de promoção da saúde, incentivando intervenções 
sinérgicas;
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4. Incentivar e apoiar avaliação rigorosa de abordagens integra-
doras abrangentes para a saúde integral dos trabalhadores.

Nos EUA, a NIOSH defende para o Total Worker HealthTM seis 
áreas de foco principais: liderança nacional, investigação/pesquisa, de-
senvolvimento de parcerias, marketing e comunicação, Centros de 
Excelência para Promoção de uma Força de Trabalho mais Saudável e 
desenvolvimento de um programa Total Worker HealthTM para os funcio-
nários da NIOSH.

O CDC Health Scorecard (HSC) é um questionário que dá supor-
te ao planejamento Total Worker HealthTM, pois auxilia a avaliar como 
as se comportam as intervenções dos programas de promoção da saúde 
no trabalho, identificando lacunas e indicando ações prioritárias que te-
nham maior impacto na prevenção de agravos à saúde. O material é um 
questionário autoaplicável que inclui 100 questões sobre doze domínios 
que podem ser objeto de intervenção: suporte organizacional, cessação 
do tabagismo, nutrição, atividade física, controle de peso, gerenciamento 
do estresse, depressão, pressão alta, excesso de colesterol, diabetes, sinais 
de derrame ou infarto, e resposta a emergências em caso de derrame ou 
infarto. 

O CDC Health Scorecard pode ajudar no planejamento da gestão 
de promoção de saúde, pois indica as áreas que podem ser melhoradas a 
partir da análise da pontuação indicada pelos participantes da pesquisa. 
Depois de identificar uma ou mais áreas a serem focalizadas (por exem-
plo, controle do tabagismo), cabe revisar os valores atribuídos para re-
alizar uma análise crítica das ações. Os domínios com pontuação mais 
elevada indicam que a estratégia é tanto eficaz como fortemente apoia-
da por evidências científicas, que são mais susceptíveis de produzir os 
melhores resultados. Respeitando as características de cada corporação, 
deve-se considerar os custos, a facilidade de implantação e as necessida-
des da organização, a fim de reorganizar a estratégia de promoção de saú-
de no trabalho. Está sendo conduzida pela Agência Nacional de Saúde 
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Suplementar uma pesquisa para adaptação transcultural do CDC Health 
Scorecard para o português falado no Brasil (SOAREZ et al., 2016).

Desde o início desse projeto do NIOSH, já foram publicados de-
zenas de estudos sobre os resultados da aplicação da filosofia do Total 
Worker HealthTM. Estudo de revisão sistemática indicou que as interven-
ções sobre lesões e doenças crônicas poderiam melhorar a saúde da força 
de trabalho efetivamente e mais rapidamente do que a alternativa de 
empregar separadamente programas menos abrangentes. Os tipos de in-
tervenções são diversas, mas mantém a característica de uma concepção 
voltada a influenciar a mudança de comportamento individual.

Foram utilizadas técnicas de intervenção, isolada ou mista: mu-
danças na estrutura organizacional, mudanças físicas do local de traba-
lho, aulas educativas conduzidas por educadores ou facilitadores profis-
sionais, exercícios com base em roteiro, aconselhamento, incentivo a 
participação, e incentivos à melhoria dos resultados. Ao longo dos anos 
os estudos demonstraram desde a ausência de alterações significativas 
até mudanças em mais de uma dezena de parâmetros. As intervenções 
do Total Worker HealthTM têm afetado uma ampla gama de resultados, 
incluindo biomarcadores objetivamente medidos (peso, pressão arterial, 
etc.) e informações autorelatadas (mudanças comportamentais, sintomas 
clínicos, etc.).

Entre os focos de objeto de intervenção estavam: exercício físico, 
tabagismo, pressão arterial, colesterol e peso. Com exceção deste último, 
que teve resultados divergentes, as mudanças produzidas pelos estudos 
com aplicação do Total Worker HealthTM demonstravam resultados positi-
vos para a saúde dos trabalhadores. Em relação ao exercício físico, hou-
ve intervenção que aumentou em 14,5 a 18% o número de praticantes 
de exercícios regular durante a semana. Estudos demonstraram taxas de 
abandono do tabagismo entre 4,07% e 11,8% entre cinco meses a dois 
anos após a intervenção ter começado. Intervenções reduziram a pressão 
arterial sistólica, aumentaram os níveis de colesterol bom e reduziram os 
níveis do colesterol ruim para a saúde.
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Os programas contínuos em larga escala com amplas intervenções 
e um grande número de medidas tiveram sustentabilidade durante os 2-4 
anos de seguimento após a introdução do programa. Entre os estudos que 
estimaram o retorno sobre o investimento (return on investiment - ROI), 
houve taxa de 4,6 vezes de retorno direto e 80% de redução em custos 
médicos e de benefícios. Além disso, as taxas de sinistralidade declina-
ram em 8% em relação à linha de base em estudo. 

A justificativa para uma abordagem Total Worker HealthTM é a com-
preensão holística dos fatores que contribuem para o bem-estar do tra-
balhador. Ações desenvolvidas no ambiente de trabalho podem eliminar 
ou diminuir os riscos e melhorar a saúde geral do trabalhador, além das 
preocupações tradicionais de segurança e saúde. O estabelecimento de 
políticas, programas e práticas no local de trabalho que se concentram 
em avançar nas questões da segurança, da saúde e do bem-estar da força 
de trabalho pode ser útil para os indivíduos, suas famílias, comunidades, 
empregadores e a economia como um todo.

Ao extrapolar o foco tradicional de garantir a proteção aos riscos 
ocupacionais e abordar aspectos relativos às condições de saúde global, 
o Total Worker HealthTM procura ampliar o impacto das ações voltadas a 
promover qualidade de vida no trabalho.

Gestão integrada de programas para a 
promoção de saúde no trabalho

Alguns empregadores podem ser preocupados apenas com o cum-
primento dos regulamentos legais e a obrigatoriedade de estabelecer 
programas e políticas de saúde e segurança no trabalho, sem quaisquer 
iniciativas de promoção da saúde. Conforme explicitado, a abordagem 
à segurança e saúde no trabalho não supre as expectativas de atenção 
integral à saúde dos trabalhadores. Por outro lado há empregadores que 
podem instituir ambas as abordagens para apoiar a saúde do trabalhador, 
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mas as ações de promoção da saúde e proteção à saúde funcionariam em 
campos separados em diferentes partes da estrutura da organização.

A integração das estratégias é fundamental para ampliar o escopo 
de ação na busca de resultados mais robustos no que tange à promoção 
da saúde e qualidade de vida no trabalho. Assim, para além do simples 
somatório de ações de promoção e de proteção da saúde, a abordagem 
integrada reflete uma transformação organizacional e uma cultura de 
saúde e segurança que apoia a saúde dos trabalhadores dentro e fora do 
local de trabalho.

Esta abordagem integrada deve ter uma coordenação estratégica e 
operacional de políticas, programas e práticas que visem simultaneamen-
te prevenir lesões e doenças relacionadas ao trabalho e melhorar a saúde 
e bem-estar geral da força de trabalho. Essas políticas e programas devem 
proteger a saúde dos trabalhadores, reduzindo ou eliminando o potencial 
de exposição a riscos de trabalho (proteção à saúde), promovendo tam-
bém a saúde dos trabalhadores. Para tal, a promoção da saúde frequente-
mente utiliza-se de uma combinação de ações de natureza educacional, 
ambiental, organizacional e econômica. 

A integração da promoção da saúde no local de trabalho objetiva 
agregar o empregador, trabalhadores e sociedade em prol da melhora da 
saúde e do bem-estar das pessoas no local de trabalho. Esse esforço con-
siste na conjugação de fatores como: a melhoria da organização do traba-
lho e do ambiente de trabalho; o incentivo à participação dos trabalha-
dores em atividades saudáveis; a disponibilização de escolhas saudáveis; 
e incentivos ao desenvolvimento pessoal.

Embora os profissionais engajados no projeto sempre contribuam 
com suas recomendações nos campos ambiental e organizacional, é cam-
po educacional que se pode ter mais efetividade na promoção da saúde. 
O desenvolvimento de hábitos, comportamentos e condições de vida 
saudáveis, nas esferas ocupacional e não ocupacional, dependem do ní-
vel de informação, conscientização e motivação dos indivíduos
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As ações de promoção da saúde que visam informar/motivar os 
indivíduos para hábitos, comportamentos e condições de vida saudáveis, 
geralmente, ocorrem nas empresas através de: 

• Ações de comunicação – que dão conhecimento à população-
-alvo, do programa, de suas ações educativas e interventivas, 
de seus lugares e tempo, de sua importância, de seus resultados, 
de suas vantagens, etc. Sem uma comunicação bem estrutura-
da e constante, o programa é fadado a cair no esquecimento e 
não agregar valor coletivo ao longo do tempo.

• Ações educativas – que visam a informação e o conhecimento 
dirigidos a toda a população. Acontecem através de material 
impresso (folders, cartilhas), filmes, palestras, cursos. 

• Ações de intervenção preventiva – são ações específicas que 
visam diagnóstico e acompanhamento de tópicos do programa. 
Têm como público-alvo indivíduos com um ou mais fatores de 
risco que queiram participar do programa por própria iniciati-
va. Têm o mérito de serem mais eficazes para motivar para os 
hábitos e comportamentos saudáveis, pois além da abordagem 
individualizada ou em grupos homogêneos, permitem à pessoa 
confrontar seu fator de risco com parâmetros da normalidade. 
A estratégia dessas ações baseia-se na coleta dos dados (fa-
tores de risco), disponibilização da informação, discussão das 
dificuldades e das alternativas para se implantar as mudanças, 
sempre respeitando os valores e desejos da pessoa. 

Esses esforços integrados podem envolver outras funções organi-
zacionais distintas que afetam a saúde e o bem-estar dos trabalhadores, 
tais como o gerenciamento de doenças, saúde comportamental, progra-
mas de assistência a funcionários e funções médicas e na área de bene-
fícios. Na prática, essas abordagens ocorrem ao longo de um período de 
seguimento. 
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As ações de promoção de saúde e prevenção de doenças podem ser 
coletivas ou individuais. As ações coletivas visam o incentivo à comuni-
dade para a prática de exercícios físicos de forma regular, a reeducação 
para uma nutrição mais adequada, a cessação do tabagismo, o consumo 
equilibrado de bebida alcoólica, o enfretamento das situações estressan-
tes, entre outros. A abordagem individual preza pelo aconselhamento 
direcionado aos fatores de risco específicos, o rastreamento e diagnóstico 
precoce de agravos à saúde e o a instituição de tratamento efetivo para 
os adoecidos.

Para o desenho dos programas e a definição do nível de aborda-
gem é necessário o prévio conhecimento das ameaças e oportunidades 
presentes no meio ambiente, o que é possível com o monitoramento de 
informações dos ambientes internos e externos ao trabalho. Em decor-
rência da impossibilidade de gerenciar toda a sorte de eventos, devem 
ser selecionadas abordagens prioritárias a partir de informações que indi-
quem linhas prioritárias na política organizacional e os que causam mais 
impacto no negócio. 

Entre algumas modelagens de programas para promoção da saúde 
e prevenção de riscos e doenças em trabalhadores citamos três exemplos 
de gerenciamento:

• Programa para a Promoção do Envelhecimento Ativo ao Longo 
do Curso da Vida: O envelhecimento ativo é o processo de oti-
mização das oportunidades de saúde, participação e seguran-
ça, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida 
que as pessoas ficam mais velhas. Dessa forma, caracteriza-se 
pelo conjunto de estratégias orientadas para a manutenção da 
capacidade funcional e da autonomia dos indivíduos, incor-
porando ações para a promoção da saúde em todas as faixas 
etárias, desde o pré-natal até as idades mais avançadas;

• Programa para População-Alvo Específica: Conjunto de es-
tratégias orientadas para um grupo de indivíduos com carac-
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terísticas específicas, incorporando ações para a promoção da 
saúde e a prevenção de riscos e doenças em determinada faixa 
etária, ciclo de vida ou condição de risco determinada;

• Programa para Gerenciamento de Crônicos: Conjunto de es-
tratégias orientadas para um grupo de indivíduos portadores de 
doenças crônicas e com risco assistencial, incorporando ações 
para prevenção secundária e terciária, controle da morbidade 
e redução dos anos perdidos por incapacidade. 

Para alcançar sucesso, os programas têm de ser adaptados às ne-
cessidades da empresa e dos trabalhadores, devendo ser projetados para 
atender às preferências, aptidões e exigências de uma ampla variedade 
de participantes. Em geral, isto significa que os programas devem se ba-
sear em diagnósticos situacionais e avaliações do público e do local de 
trabalho.

A participação e o envolvimento dos trabalhadores também cons-
tituem uma condição muito importante. Por um lado, os empregados 
devem ter a oportunidade de contribuir em todo o processo de planeja-
mento, desenvolvimento, execução e avaliação do programa e, por outro 
lado, devem ser estimulados a realmente participar das atividades. 

Os programas de promoção da saúde no local de trabalho devem 
ser caracterizados por uma declaração clara de metas e objetivos, que se 
alinham com a missão corporativa e são integrados nos processos e pro-
cedimentos da organização. Para tal, deve haver uma comunicação aber-
ta e contínua entre os membros do projeto, os funcionários e a gerência. 
Todos os membros da organização e todos os outros interessados devem 
ser informados sobre o programa em cada fase do projeto.
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Considerações Finais

A promoção da saúde nos ambientes de trabalho pode ser consi-
derada uma importante e rentável estratégia para melhorar a saúde de 
uma população de trabalhadores por preconizar ações sobre fatores de 
risco para prevenir doenças que causam grande impacto social e eco-
nômico. A experiência de utilizar o ambiente de trabalho como espaço 
para desenvolver as ações permite envolver um grande grupo de pessoas 
em campanhas de saúde complexas, suportada por uma rede de apoio, 
durante um período prolongado de tempo. Assim, permite que as pessoas 
percorram processos cognitivos, emocionais e comportamentais neces-
sários para fazer mudanças de comportamento que sejam permanentes.

O estímulo para a mudança de comportamento de risco para a 
saúde terá maior sucesso se as ações de educação e conscientização ti-
verem efetividade em motivar a prática de um estilo de vida saudável 
e construir habilidades necessárias para uma mudança comportamental 
necessária, conforme preconizado pela estratégia Total Worker HealthTM. 
Assim, o objetivo principal dos programas de promoção de saúde no tra-
balho pode ser ajudar os trabalhadores a alcançar melhores patamares de 
bem-estar físico e mental. 
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De acordo com o relatório da empresa Willis Towers Watson 
(WTW) Staying at Work in Latin America1 2015-2016, os em-
pregadores na América Latina em geral, e especificamente no 

Brasil, reconhecem cada vez mais a importância de formular uma es-
tratégia para promover a saúde e a produtividade de seus empregados, 
que beneficiará a organização total, atuar como um instrumento de re-
crutamento e retenção, estar claramente ligado à questão de valor do 
empregado e diferenciar seu empregador dos concorrentes. Mais de 50% 
dos empregadores no Brasil esperam ter uma estratégia abrangente até 
20181. Dada a complexidade das questões que podem impedir que os 
funcionários façam seus melhores trabalhos para trabalhar todos os dias, 
é imperativo que uma abordagem abrangente e holística para o bem-es-
tar seja uma pedra fundamental dessa estratégia e que os empregadores 
integrem de maneira eficaz o bem-estar na experiência de trabalho coti-
diana dos funcionários1. Isso será particularmente importante no Brasil, 
porque apenas 36% dos funcionários brasileiros relatam que as iniciativas 
de bem-estar oferecidas por seus empregadores os encorajaram a levar 
um estilo de vida mais saudável1.

De sentir-se saudável para o bem-estar

Historicamente, empresas de todo o mundo implementaram pro-
gramas de qualidade de vida focados unicamente no bem-estar físico. No 
entanto, como O’Boyle e Harter2 afirmaram que, “Simplesmente ofere-
cendo um programa de bem-estar focado na saúde – não importa o quão 
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seja bem-intencionado – não oferece nenhuma garantia de melhorar o 
bem-estar geral dos funcionários.” Isso pode ser, em parte, porque o bem-
-estar físico contribui apenas 9% para a satisfação com a vida3. Mais re-
centemente, a indústria de bem-estar especificamente físico e os empre-
gadores começaram a ir além de um foco exclusivo em bem-estar físico 
para adotar uma abordagem da pessoa como um todo que abraça todos 
os elementos de bem-estar que permitem que os funcionários verdadei-
ramente prosperem4-6. De fato, uma pesquisa de 2017 sobre fornecedores 
de bem-estar7 indica que:

“Os dias em que empregadores vêem um programa de bem-estar como 
apenas uma avaliação biométrica anual ou um programa focado em 
um pedômetro se foram. Os empregadores têm se movido para além do 
bem-estar físico e estão vendo sua iniciativa de investimento no bem-es-
tar geral como uma maneira de atrair, reter e envolver verdadeiramente 
os funcionários. Esses esforços têm tomando muitos caminhos, desde 
dar apoio aos funcionários para estabelecerem um sentido de propósito 
pessoal e profissional, proporcionarem um meio de se engajar em sua 
comunidade, abordarem as dificuldades financeiras que podem afetar a 
produtividade dos funcionários e assim por diante”.

Esse sentimento foi ecoado por Paul Terry8, o presidente e CEO da 
Health Enhancement Research Organization (HERO) nos Estados Unidos, 
que escreveu que “A adoção nacional do conceito de bem-estar geral foi 
rápida. O movimento do bem-estar meramente físico ao bem-estar geral 
reflete uma era de expansão, maturação e pensamento inovador na pro-
moção da saúde. “Algumas pesquisas (por exemplo, Shortlister7; WTW1) 
sugerem que os empregadores estão ampliando sua perspectiva além do 
bem-estar físico para se concentrar no bem-estar geral em resposta ao 
conjunto de dados que mostra que fazê-lo é bom para os funcionários 
e à organização – é uma situação em que ambos os lados saem ganhan-
do e que pode reduzir os custos de cuidados de saúde9-10, aumentando 
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a produtividade10-13, fidelidade, retenção10-13-14 e agilidade/resiliência dos 
funcionários9. As estratégias de bem-estar mais holísticas também têm 
a vantagem de se aplicar a toda população e não apenas àqueles que já 
desenvolveram uma doença crônica e potencialmente abordar as “causas 
primárias” que precisam ser tratadas para otimizar a saúde (por exemplo, 
um mal-estar financeiro pode estar contribuindo para o baixo bem-estar 
emocional). De acordo com a pesquisa da Willis Towers-Watson1:

“A razão pela qual os empregadores estão interessados no bem-estar 
geral dos funcionários é clara - os funcionários são o seu maior trunfo. 
Funcionários saudáveis - tanto física como emocionalmente - e finan-
ceiramente seguros, trazem suas melhores versões para o trabalho todos 
os dias, e isso afeta os resultados da organização. Empregados distraídos 
por questões de saúde ou financeiras estão mais estressados, perdem 
mais trabalho, trazem mais riscos à saúde e se sentem menos envolvidos 
no trabalho ... “

Esta nova ênfase no bem-estar geral também é oportuna, já que 
as preocupações com o envolvimento estão crescendo15. Mais de 40% 
dos empregadores citam a falta de engajamento dos funcionários como a 
maior barreira para um programa bem-sucedido de saúde e bem-estar ge-
ral15. Especialistas em promoção da saúde, como Laura Putnam16 relatam 
que os principais motivos para uma falta de engajamento são programas 
com foco apenas na saúde física em vez de se focarem no bem-estar geral, 
tendo como alvo apenas o bem-estar físico em vez de energia ou propósito. 
Fazer esforços combinados para engrandecer o bem-estar geral só faz au-
mentar o compromisso e engajamento9-13-14.

Igualmente importantes são os potenciais retornos em relação ao 
valor total para os investidores1. Vários estudos (por exemplo, Fabius 
et al.17; Grossmeier et al.18) demonstraram agora a descoberta de que as 
empresas que investem sistematicamente em programas abrangentes de 
bem-estar geral superam significativamente os retornos médios do mer-
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cado de ações. Em cada caso, o desempenho do mercado de ações de 
empresas premiadas é comparado com o retorno médio de 10 anos do 
Standard & Poors 500 (S & P 5000 para um investimento inicial de US $ 
10.000), em um estudo de simulação que incluiu mais de 1200 organiza-
ções, as 45 empresas publicamente negociadas que obtiveram as pontu-
ações no quartil mais alto na avaliação - HERO Scorecard on Workplace 
Health Promotion - valorizaram 235% em um período de 10 anos em com-
paração a uma referência de mercado de 159% para o S&P 500 (Figura 
1) . Descobertas semelhantes também foram relatadas por outros pesqui-
sadores usando vários critérios para estabelecer a extensão e abrangência 
do compromisso da empresa com o bem-estar geral - como o prêmio C. 
Everett Koop19 e o American College of Occupational and Environmental 
Medicine’s Corporate Health Achievement Award17 (Figura 2).

Figura 1 HERO Scorecard Portfolio superou o Índice S&P 50018
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Figura 2 Média de retorno das empresas vencedoras do prêmio C. Everett Koop e 
com pontuação alta no HERO Scorecard on Workplace Health Promotion e a 
média da S&P 500

o território Do BeM-estAr gerAl

Então, como exatamente o bem-estar geral pode ser definido? O 
bem-estar é um conceito holístico de toda a pessoa que inclui saúde físi-
ca, emocional e financeira, um sentimento de conexão e pertencimento 
pessoal e um forte sentido de propósito15-20. Cada um dos domínios des-
se bem-estar, os quais são descritos abaixo, estão interconectados e são 
interdependentes4. Problemas em quaisquer um desses elementos pode 
acarretar uma diminuição no bem-estar geral.

O bem-estar geral tornou-se uma medida à qual organizações glo-
bais estão aderindo. Na verdade, Gallup e Healthways iniciaram avalia-
ções internacionais do bem-estar geral dos residentes em países em todo 
o mundo. Gallup classifica os indivíduos em uma das três categorias para 
cada esfera de bem-estar com base em seu nível relativo de bem-estar 
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para aquela esfera em específico - prosperando, enfrentando ou sofren-
do. Os indivíduos estão prosperando em uma esfera quando alcançaram 
o bem-estar para essa esfera. Em 2013, o Brasil ficou em quinto lugar 
globalmente em prosperidade em três ou mais dos cinco elementos de 
bem-estar geral (ver Figura 3). 21

A boa notícia é que, entre os 135 países pesquisados, o Brasil ficou 
em terceiro lugar no ranking mundial de porcentagem de prosperidade 
física e quarto em porcentagem de prosperidade nas esferas de “propósi-
to” e “social” de bem-estar geral. De fato, o percentual de prosperidade 
do Brasil em cada esfera de bem-estar geral excedeu as médias regionais 
e globais para todas as esferas, com exceção do bem-estar financeiro, 
onde menos de 20% estavam prosperando. Mais de 40% sofriam nesse 
domínio.
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Figura 3 Posição das múltiplas esferas do bem-estar geral no Brasil (2013)

A má notícia é que parece que ainda há muito espaço para me-
lhorias no que diz respeito a obter uma maior proporção na categoria de 
prosperidade em todas as esferas do bem-estar geral. Vamos analisar cada 
domínio.

ProPósito

Gallup define propósito como gostar do que você faz a cada dia e 
estar motivado para atingir seus objetivos4. Essas dimensões de propósito 
são avaliadas pelo Global Well-Being Index com duas questões que per-
guntam aos entrevistados sobre o quanto concordam que gostam do que 
fazem todos os dias e aprendem ou fazem algo interessante todos os dias. 
Larry Chapman previu em 201422 que o bem-estar no local de trabalho 
começaria a abordar o papel do propósito na saúde de uma pessoa. Vic 
Stretcher discorreu sobre a importância do propósito pessoal, profissio-
nal e comunitário em seu livro On Purpose23. Esta atenção dada é bem 
merecida.
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Fonte: Índice de Bem-Estar Global Gallup-Healthways. Baseado em pesquisas realizadas em 135 
países e áreas em 2013. Percentuais arredondados para o próximo número total. 
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Servir a um propósito mais elevado pode prevenir a deterioração 
mental e a doença de Alzheimer, ajudar os indivíduos a pensarem melhor 
e torna as pessoas mentalmente mais focadas24. Em seu livro, Are You 
Fully Charged ?, 24 é relatado que apenas 20% dos funcionários atestam 
ter feito um trabalho significativo ontem. Mas, de acordo com Richard 
Leider25, “Fazer com que as pessoas tragam energia voluntariamente exi-
ge a conscientização sobre quem elas são, quais são seus valores, inte-
resses e pontos fortes fundamentais, ajudando-as a aproveitar os seus 
principais motivadores”. Além do mais, é fundamental manter os fun-
cionários cientes do seu “porquê”, encorajando-os a refletir sobre quais 
são seus valores mais profundos, como eles querem ser lembrados, o que 
mais importa para eles, como eles definem o sucesso ... essencialmente 
- qual é a razão deles existirem. Uma vez que eles tenham esses valores 
claramente definidos, cabe-nos ajudá-los a ver como esses valores estão 
ligados às atividades cotidianas em que se envolvem. A função de um 
membro do staff de manutenção em uma equipe do hospital não é sim-
plesmente manter o lugar limpo, mas ele é um membro crucial da equipe 
que cuida do paciente e que faz uma contribuição valiosa para o conforto 
do paciente e de quem cuida dele.

BeM-estAr sociAl

O bem-estar social envolve ter relações de apoio e amor em sua 
vida4. O Global Well-Being Index21, por exemplo, pede às pessoas que ava-
liem o quanto os amigos e a família do participante dão ao respondente 
energia positiva diariamente. Em termos de suporte relacionado à rede 
social, 89,6% das pessoas no Brasil relatam ter amigos ou parentes que 
podem contar em momentos de dificuldade, um pouco acima da mé-
dia da OCDE de 88%. O bem-estar social é muitas vezes relacionado a 
outros domínios do bem-estar. Por exemplo, as conexões sociais podem 
afetar diretamente o bem-estar físico. Christakis e Fowler26 relataram 
que a interrupção do tabagismo é contagiosa. Fumantes são 67% menos 
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propensos a fumar se o seu cônjuge para de fazê-lo, 36% menos probabi-
lidade de sair se um amigo para e 34% menos probabilidade de parar se 
o seu colega de trabalho para. No entanto, isso é uma via de mão dupla: 
a obesidade pode também ser algo contagioso. Uma pessoa é quase 40% 
mais propensa a tornar-se obeso se o seu cônjuge o é e 57% mais propen-
sa a se tornar obesa se um amigo torna-se obeso27.

Existem inúmeros efeitos positivos associados a níveis mais eleva-
dos de bem-estar social. Aqueles que têm um melhor amigo no trabalho, 
por exemplo, são 37% mais propensos a relatar que alguém no trabalho 
incentiva o seu desenvolvimento e 43% mais probabilidade de relatar 
terem recebido algum elogio ou reconhecimento pelo seu trabalho nos 
últimos 7 dias. Aqueles com um melhor amigo no trabalho também são 
27% mais propensos a relatar que a missão de sua empresa faz com que 
eles sintam que seu trabalho é importante, mais de 20% mais propensos 
a relatar que eles têm a oportunidade de fazer o que eles realmente fazem 
melhor a cada dia28, sugerindo que o aumento do bem-estar social pode 
melhorar o bem-estar no campo do propósito. Para melhorar o bem-es-
tar social, os empregadores podem promover conexões sociais entre os 
membros da equipe, criando oportunidades durante o ingresso para as 
pessoas se apresentarem, compartilhando história pessoal e profissional 
e, em seguida, agendando reuniões breves com colegas de trabalho para 
aprender sobre seus papéis na empresa, suas responsabilidades e interes-
ses compartilhados29.

BeM-estAr finAnceiro

O bem-estar financeiro envolve gerir a vida econômica de um indi-
víduo para reduzir stress e aumentar a segurança4. Dentro do Global Well-
being Index21, o bem-estar financeiro é medido com questões tais como 
preocupações relacionadas a dinheiro nos últimos sete dias ou até qual 
ponto as pessoas acreditam ter dinheiro o suficiente para que possam 
fazer todas as coisas que necessitam. Dados internos da organização Pro-
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Change indicam que a preocupação financeira é diretamente relacionada 
com o bem-estar geral. A preocupação financeira diminui o bem-estar fí-
sico e emocional30-25. Condições financeiras desafiadoras também podem 
prejudicar a função cognitiva, reduzir a capacidade cognitiva tempora-
riamente em uma média equivalente a 13 pontos de QI36! E cobra um 
enorme preço nos resultados apresentados por um funcionário: funcio-
nários que lidam com problemas financeiros custam ao seu empregador 
um equivalente a 4,5 bilhões de dólares anualmente em perda de produ-
tividade e absenteísmo. Quarenta e quatro por cento de trabalhadores 
de período integral se preocupam com suas finanças durante um dia de 
trabalho e quase 30% passam tempo lidando com problemas financeiros.

Na América Latina, mais da metade dos empregadores planejam 
incluir o bem-estar financeiro como parte fundamental de sua estratégia 
geral de bem-estar da força de trabalho até 2018. Este é um aumento 
acentuado em relação aos aproximadamente 30% dos empregadores que 
têm um programa de bem-estar financeiro atualmente. Há ainda mais 
atenção na importância do bem-estar financeiro no Brasil, onde 67% 
dos empregadores planejam incluir esse elemento em sua estratégia de 
bem-estar da força de trabalho até 20181). O posicionamento e a pro-
moção de programas de bem-estar financeiro devem ser cuidadosamen-
te levados em consideração, como a pesquisa Global Benefits Attitudes 
conduzida pela empresa Willis Towers Watson indica que os funcionários 
são menos receptivos à ajuda do empregador com finanças pessoais do 
que à assistência com saúde1. Será essencial comunicar que o bem-estar 
financeiro é um aspecto crítico da saúde geral e garantir que o programa 
de bem-estar financeiro ofereça uma ampla gama de serviços para que 
os funcionários não se sintam descriminados para participar. Por exem-
plo, a organização Pro-Change desenvolveu um programa de bem-estar 
financeiro que auxilia os participantes a reservar uma parte do dinheiro a 
cada dia para pagar dívidas ou construir um fundo de poupança de emer-
gência. Como os usuários finais podem estar participando de qualquer 
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aspecto do programa, nenhum indivíduo está revelando nada sobre sua 
situação financeira pessoal ao se inscrever.

BeM-estAr coMunitário

O bem-estar comunitário é definido como gostar de onde você 
vive, sentir-se seguro e ter orgulho da sua comunidade4. Dentro da pes-
quisa do Global Well-Being Index21, são avaliados com itens como: “Nos 
últimos 12 meses, você recebeu reconhecimento por ajudar a melhorar 
o local aonde você vive?” ou “a cidade ou área onde você vive é o lugar 
perfeito para você”. Tornar-se voluntário, um indicador do bem-estar na 
comunidade, é rotineiramente creditado no aspecto de melhorar o senso 
de propósito e significado37-38. Talvez isso seja em parte porque também 
pode contribuir para o bem-estar profissional38, facilitando a exploração 
de novos campos, o desenvolvimento de novas habilidades, o acúmu-
lo de experiência37-28, melhoria das habilidades de comunicação e maior 
sensibilidade cultural39. O voluntariado torna mais fácil construir uma 
rede de contatos ou encontrar um emprego137-38 e pode ajudar a desen-
volver habilidades de liderança39. Tão numerosos são os benefícios que 
alguns empregadores estão descobrindo que oferecer oportunidades de 
voluntariado fornece uma vantagem de negócios, aumentando a re-
tenção de funcionários39. Há também inúmeras maneiras pelas quais o 
voluntariado pode melhorar o bem-estar social - oferece oportunidades 
para conhecer novas pessoas, estabelecer amizades, ser um modelo para 
os outros e obter mais apoio social37-38. Os voluntários relatam melhores 
relações sociais, maior sentimento de pertencimento40 e melhor funcio-
namento da família37. Horoszowski40 enfatiza que o voluntariado aumen-
ta a empatia, o que pode aumentar a satisfação com a vida. Como o Dr. 
Stephen Post ressalta em uma recente análise41, o voluntariado também 
tem efeitos positivos sobre o bem-estar físico e emocional, entre outras 
coisas, reduzindo a depressão e até reduzindo o risco de mortalidade42. A 
entidade Organization for Economic Cooperation and Development’s Better 
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Life Initiative também cita a contribuição de aproximadamente 2% que 
o voluntariado faz ao PIB a cada ano43. No Brasil, os voluntários formais 
são mais frequentemente ativos em serviços sociais e de saúde43. Post41 
chegou ao ponto de recomendar que os indivíduos recebam uma prescri-
ção para o voluntariado de cerca de 100 horas por ano.

BeM-estAr físico

O bem-estar físico envolve ter uma boa saúde e ter energia su-
ficiente para conseguir fazer o que se propõe diariamente4. Dentro da 
pesquisa do Global Well-Being Index21, os itens utilizados para avaliar o 
bem-estar físico são: “Sua saúde física é quase perfeita” e se “nos últimos 
sete dias, você se sentiu ativo e produtivo todos os dias”. Enquanto o 
Brasil ocupa um lugar alto em relação a outros países em porcentagem de 
prosperidade no domínio físico bem, apenas 44% satisfazem esse critério.

Comportamentos de risco à saúde tendem a coexistirem. Ford, 
Bergmann et al. 44, por exemplo, examinaram a coexistência de três com-
portamentos relacionados à saúde (exercício regular, dieta saudável e 
vida sem fumo) entre 9471 adultos dos EUA. Eles relataram que 12,6% 
não estavam envolvidos em nenhum dos comportamentos saudáveis; 
34,8% estavam envolvidos em apenas um e apenas 15,9% estavam en-
volvidos em todos os três. Quando Tsai et al. 45 adicionou não beber ex-
cessivamente à mistura de comportamentos, apenas 6,5% dos adultos 
estavam envolvidos em todos os quatro comportamentos e quase 25% 
envolvidos em apenas 1 dos 4. Entre os adultos com diabetes ou doença 
cardiovascular, o quadro era ainda mais comprometedor: a proporção 
envolvida em todos os quatro comportamentos era inferior a 4% e a pro-
porção envolvendo apenas um único comportamento de saúde era de 
cerca de 33%.

A simples prevalência de múltiplos riscos de comportamento por 
si só fornece justificativa suficiente para fazer mais para promover o bem-
-estar físico, mas há ainda mais razões convincentes. Não é de se surpre-
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ender que Tsai et al. 45 descobriram que o número de comportamentos 
saudáveis estava ligado a uma ótima saúde auto-relatada. Igualmente 
importante, Puterman et al. 46 relatou que o envolvimento em múltiplos 
comportamentos de saúde (isto é, exercício regular, dieta saudável e sono 
adequado) pode ser protetor contra a aceleração induzida pelo estresse 
do envelhecimento celular. Os investigadores acompanharam 239 pes-
soas saudáveis, pós-menopausa, não-fumantes durante um ano. O re-
sultado inicial do estresse foi o encurtamento dos telômeros, as tampas 
protetoras nas extremidades dos cromossomos que determinam a rapidez 
com que as células envelhecem. Os telômeros mais curtos têm sido as-
sociados a várias doenças, incluindo doenças cardiovasculares, acidente 
vascular cerebral, demência vascular, obesidade, osteoporose, diabetes 
e câncer. Os resultados revelaram que, embora cada grande fator de es-
tresse resultasse em um encurtamento de telômeros, o efeito é moderado 
ao se envolver em múltiplos comportamentos relacionados à saúde. Em 
outro estudo, Hawkes et al. 47 relatou que uma múltipla intervenção de 
mudança de comportamento abordando alimentação saudável e exer-
cício em 410 sobreviventes de câncer colorretal melhoraram múltiplos 
resultados psicossociais e de qualidade de vida relacionada ao câncer em 
um acompanhamento a longo prazo.

BeM-estAr eMocionAl

O bem-estar emocional não significa apenas a ausência de preo-
cupações de saúde mental, mas também a capacidade de resiliência e a 
capacidade de gerenciar sentimentos diante de situações desafiadoras, a 
capacidade de adaptação, a capacidade de se divertir e os sentimentos de 
contentamento, auto-confiança e alta auto-estima 48. Muitos autores, in-
cluindo Barbara Fredickson49, enfatizaram o papel que as emoções positi-
vas têm na melhoria do bem-estar emocional e no enfrentamento geral. 
Promover emoções positivas pode ser feito com iniciativas relativamente 
simples, como se concentrar em três coisas boas a cada dia. Os membros 
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da equipe podem ser convidados a refletir cada dia sobre três coisas pelas 
quais eles são gratos.

Promover a prática mindfulness (atenção plena) tem recebido aten-
ção recente como outra estratégia para aumentar o bem-estar emocio-
nal. O Mindfulness, a consciência não-inquisitiva do momento presente, 
tem sido associada com melhor saúde do cérebro50-51, auto-regulação e 
tomada de decisão50; promove um melhor funcionamento do sistema 
imunológico; reduz o estresse; aumenta a memória e o foco; e melhora 
a flexibilidade cognitiva52. A atenção plena também pode aumentar a 
qualidade e a satisfação com as relações53. Os benefícios da prática do 
mindfulness também se estendem a resultados cruciais do empregador, 
tais como o aumento da satisfação no trabalho e a prevenção do esgota-
mento em trabalhos emocionalmente exigentes54. Várias grandes organi-
zações com base nos EUA, incluindo o Google, Aetna, Mayo Clinic estão 
implementando treinamento de mindfulness 53. O Parlamento britânico 
lançou recentemente uma iniciativa nacional de mindfulness (atenção 
plena) intitulada “Mindful Nation UK” com o intuito de melhorar a saú-
de nacional, a produtividade e a prosperidade53.

Uma das vantagens de adotar uma visão abrangente do bem-estar 
e intervir em múltiplos domínios do bem-estar é que fazê-lo se torna con-
sistente com uma prioridade fundamental de saúde e produtividade no 
Brasil no intuito de melhorar e manter a produtividade no local de tra-
balho. Esta foi a principal prioridade de 82% dos empregadores. Avançar 
em esforços além de um foco singular no bem-estar físico é crucial dado 
que os indivíduos que estão prosperando em todas as cinco esferas rela-
tam mais de 40% menos dias de ausência por doenças, são 65% menos 
propensos a estarem envolvidos em um acidente de trabalho, são mais 
de 80% menos propensos a deixar a empresa em um mercado de tra-
balho forte e são mais de 2 vezes mais propensos a dizer que se adaptar 
bem à mudanças2. As empresas que adotam programas abrangentes e 
eficazes de promoção da saúde relatam maior bem-estar, compromisso e 
produtividade1,14. Mas um desafio permanece: os funcionários precisam 
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de motivação para participar dos programas de bem-estar oferecidos15 e 
podem estar mais preparados para se engajarem em programas para uma 
esfera do bem-estar do que para outra. O recente trabalho sobre esforços 
de múltipla mudança de comportamento pode lançar alguma luz sobre 
como podemos efetivamente intervir em várias esferas do bem-estar.

Principais conclusões sobre a múltipla 
mudança de comportamento

Podemos efetivamente promover uma múltipla mudança simultâ-
nea de comportamento? E se os indivíduos adotarem um comportamen-
to de saúde, eles são mais ou menos propensos a adotarem um segundo 
comportamento de saúde? Vários estudos baseados na população indi-
cam que a resposta é sim - dentro de uma população ou amostra dela. 
Mas a questão sobre saber se podemos produzir múltiplas mudanças de 
comportamento simultaneamente no interior dos indivíduos está apenas 
começando a ser estudada de forma mais ampla. A pesquisa até agora 
sugere que podemos produzi-las - sob certas circunstâncias.

Covariação é um termo genérico que inclui diferentes tipos de 
mudanças de comportamento em dois ou mais comportamentos. Os pri-
meiros indícios de covariação de mudança de comportamento foram ob-
servados em um ensaio controlado e randômico de uma intervenção de 
adesão à medicação para redução dos níveis de colesterol no sangue ba-
seada no modelo transteórico de mudança de comportamento (TTM)55. 
O modelo transteórico de mudança de comportamento explica a mu-
dança de comportamento como um progresso através de cinco etapas:

1. Precontemplação – não pretender fazer uma mudança de 
comportamento nos próximos 6 meses

2. Contemplação – com a intenção de fazer a mudança nos pró-
ximos 6 meses
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3. Preparação – com a intenção de fazer a alteração nos próxi-
mos 30 dias

4. Ação – se fez a mudança menos de 6 meses atrás
5. Manutenção – se fez a mudança há mais de 6 meses atrás56.

O modelo também inclui as seguintes construções que são cen-
trais para a mudança: equilíbrio decisional - os prós e os contras da 
mudança57; auto-eficácia - confiança para fazer e manter a mudança em 
situações difíceis57 e processos de mudança - 10 atividades cognitivas, 
afetivas e comportamentais que facilitam o progresso através dos está-
gios59,60. A relação entre os estágios da mudança e essas construções da 
mudança de comportamento fornece uma estrutura baseada em evidên-
cias para o desenvolvimento e fornecimento de feedback personalizado 
que é mais suscetível de ser lembrado61,62; considerados pessoalmente 
mais relevantes e críveis55;62 e para a mudança do comportamento63,64. 
As intervenções baseadas em TTM se mostraram eficazes em dezenas de 
comportamentos e populações65;68, incluindo fazer escolhas inteligentes 
sobre planos de saúde Medicare69.

O grupo de tratamento no estudo de aderência à medicação com 
redução de lipídios55 recebeu uma intervenção baseada na TTM, abor-
dando a falha na adesão ou a descontinuação da medicação. O grupo de 
tratamento também recebeu mensagens muito breves correspondentes 
à prontidão do participante para mudar os comportamentos de estilo de 
vida necessários para lidar com colesterol alto, incluindo exercício e mo-
dificação de dieta. O grupo de controle recebeu cuidados habituais. Os 
participantes escolhidos randomicamente para o grupo de tratamento 
foram significativamente mais propensos a tomar medidas sobre o exercí-
cio e alimentação saudável do que aqueles atribuídos ao grupo controle 
de cuidados habituais5.

Descobertas adicionais que apontam para um fenômeno conhe-
cido como “coação” têm surgido desde então em vários estudos que 
examinam a eficácia das intervenções de mudança de comportamento 
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múltiplas baseadas em TTM. A coação refere-se à descoberta de que 
a ação em um comportamento aumenta significativamente as probabi-
lidades de agir efetivamente em um segundo comportamento. “Agir de 
forma eficaz” é definido como adotar um comportamento particular (por 
exemplo, se exercitar moderadamente por 150 a cada semana, consu-
mindo 4,5 xícaras de frutas e legumes por dia, dormindo por pelo menos 
7-8 horas por noite).

Outro estudo aleatório descobriu que, entre uma amostra de mais 
de 1.275 adultos com sobrepeso e obesidade, os indivíduos escolhidos 
aleatoriamente para receberem uma intervenção baseada em TTM para 
atividade física, alimentação saudável e redução da alimentação emocio-
nal foram significativamente mais propensos a agir de forma efetiva em 
um segundo comportamento se eles tomaram medidas em um primeiro65. 
Nesse estudo, aqueles que tomam medidas sobre um comportamento fo-
ram de 2,5 a 5 vezes mais propensos a agir em outro comportamento. 
Apesar de haver certa coação entre aqueles aleatórios para o controle, a 
probabilidade foi muito menor (1,2 a 2) 65. Resultados semelhantes surgi-
ram em dois experimentos aleatórios de múltiplas intervenções de com-
portamento para a prevenção da obesidade entre estudantes do ensino 
médio70 e do ensino fundamental71; 72.

As investigações de coação entre outros pares de comportamento 
abordados com múltiplas intervenções comportamentais dão mais supor-
te à noção de que a coação não ocorre necessariamente na mesma me-
dida em indivíduos que se empenham sozinhos no processo de mudança 
de comportamento. Paiva et al. 73 examinou a probabilidade de agir em 
um segundo comportamento comparado à ação em apenas um compor-
tamento para cada um dos seguintes pares comportamentais em uma 
amostra de quase 9500 adultos que receberam TTM baseada em inter-
venções em três estudos com o objetivo de: proteção solar e dieta, dieta 
e tabagismo, proteção solar e tabagismo. Em ambos os 12 e 24 meses 
de acompanhamento, a proporção absoluta refletindo de probabilidades 
de coação entre os participantes do grupo de tratamento foram maiores 
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para cada par. O grupo de tratamento foi 1,63 vezes mais propenso a 
agir em um segundo comportamento se eles tomaram medidas em um 
comportamento em 12 meses e 1,85 vezes mais probabilidades de agir 
em um segundo comportamento em 24 meses, enquanto que no grupo 
de controlo foram 1,2 ou 1,1 vezes maior probabilidade de ação em um 
segundo comportamento em 12 ou 24 meses, respectivamente.

Várias explicações para a coação foram sugeridas74-76. Muitos ima-
ginam que o impulso de auto eficácia que acompanha uma mudança 
de comportamento tem influência sobre outro comportamento. Outros 
sugeriram que a coação pode ser atribuída a efeitos de transferência75-76, 
ou em outras palavras, que o conhecimento e as habilidades de uma mu-
dança de comportamento ajudam o outro77. Mas, se o aumento da auto 
eficácia ou efeitos de transferência diretos fossem responsáveis pela co-
ação, a probabilidade de coação não seria consistentemente maior entre 
os participantes do grupo de tratamento: os indivíduos nos grupos de 
comparação ou de controle demonstrariam o mesmo efeito de transfe-
rência e/ou auto eficácia.

A repetição do padrão de proporções de probabilidade consisten-
temente menores nos grupos de comparação de cuidados habituais ou 
de controle sugere que a adoção de um comportamento através dos es-
forços de mudança não assistidos não tem o mesmo efeito que a adoção 
de um comportamento no contexto do recebimento de múltiplas inter-
venções de mudança de comportamento adaptadas. Em outras palavras, 
múltiplas intervenções de comportamento individualmente adaptadas 
ao status de um participante em construções teóricas fundamentais po-
dem ter o potencial único de criar efeitos sinérgicos sobre a mudança de 
comportamento, em parte porque eles estão ensinando princípios de mu-
dança de comportamento aos participantes que podem ser generalizados 
através de comportamentos74, tais como a consciência dos benefícios da 
mudança na precontemplação, a melhoria da avaliação da autoimagem 
na contemplação e o aumento do uso do controle do estímulo e o apoio 
às relações na ação.
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O potencial de intervenções personalizadas para ser uma ferra-
menta poderosa nos esforços de mudança de comportamento múltipla 
também foi destacado em um exame recente da ação pareada, que ocorre 
quando um participante individualmente age em dois comportamentos 
de risco co-ocorrentes. Yin et al. 78 examinou variações em doze pares 
de mudança de comportamento entre indivíduos com riscos de saúde 
co-ocorrentes em cinco estudos de intervenções baseadas em TTM en-
volvendo mais de 14.000 participantes. Os estudos visaram o equilíbrio 
energético e os comportamentos de prevenção do câncer. O estudo com-
parou especificamente as proporções de tratamento versus os participan-
tes do grupo de controle que, no seguimento de 24 meses, alteraram 
ambos os comportamentos em um par para o qual estavam em risco na 
média (isto é, “ação pareada”) e as proporções que alteraram um único 
comportamento dentro do par, que foi referido como “ação singular”. Em 
9 dos 12 pares de comportamentos (por exemplo, exercício e alimentação 
saudável ou tabagismo e alimentação saudável), as intervenções perso-
nalizadas de mudança de comportamento produziram mais ação pareada 
do que os grupos de controle ou de comparação (tamanho médio do efei-
to de Cohen h = 0,28). As taxas mais altas de ação pareada ocorreram 
para os comportamentos do balanço energético. Pares de comportamen-
tos que incluíam tabagismo tinham as taxas mais baixas de ação pareada. 
As taxas de ação pareada também variaram de acordo com a profundi-
dade de adaptação da intervenção, com pares incluindo intervenções 
totalmente adaptadas para ambos os comportamentos que produzem as 
taxas mais altas de ação pareada (h = 0,45) em comparação com aqueles 
que forneceram intervenções adaptadas a um conjunto menor de variá-
veis TTM. Os resultados acentuam o potencial para intervenções múlti-
plas de mudança de comportamento teoricamente adaptadas para ter um 
efeito sinérgico sobre riscos co ocorrentes de comportamento - um efeito 
que pode ser ampliado se os comportamentos estão intimamente ligados 
(por exemplo, comportamentos de equilíbrio de energia).
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O desafio que se enfrenta agora é explorar o potencial, em grande 
parte inexplorado, de múltiplas intervenções de mudança de comporta-
mento para maximizar a coação potencial e a ação pareada. Pesquisas 
futuras precisam examinar sistematicamente várias combinações de 
graus de individualização. Uma abordagem promissora para minimizar 
a carga de resposta enquanto maximiza o impacto pode ser combinar 
intervenções totalmente adaptadas para um comportamento com inter-
venções “idealmente” adaptadas a um número menor de construções te-
óricas para os outros comportamentos coocorrentes. A determinação do 
que o menor subsetor de variáveis de individualização pode ser baseado 
constituem a maior variação nos resultados para cada comportamento. 
Cummins & Johnson79 relataram que uma combinação de intervenção 
TTM inteiramente adaptada para o exercício com intervenções “ideal-
mente ajustadas” para alimentação saudável e gerenciamento de estresse 
produziu coação em uma amostra nacional de estudantes universitários. 
Em 6 de 9 regressões logísticas examinando a coação, os estudantes alea-
tórios para o grupo de tratamento demonstraram mais coação (conforme 
indicado por maiores relações de probabilidades absolutas). Além disso, 
em oito das nove comparações, o grupo de tratamento apresentou taxas 
significativas de coação em comparação com apenas 3 das 9 compara-
ções para os estudantes aleatórios para o grupo de controle.

Dadas as descobertas de Yin et al.’78, a criação de intervenções múl-
tiplas de mudança comportamental bem-sucedidas também pode depen-
der, em parte, da ligação entre os comportamentos visados. Através dos 
estudos destacados acima, os efeito da coação foram claramente mais 
fortes para os comportamentos de equilíbrio energético. Pode haver uma 
oportunidade de vincular comportamentos que têm uma conexão menos 
óbvia, integrando-os com o tema geral de bem-estar. Pesquisas adicio-
nais devem explorar essa e outras alavancas potenciais para aumentar a 
coação.

À luz do sucesso, até esta data, de intervenções múltiplas de 
mudança de comportamento de saúde personalizadas na produção de 
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coação e ação pareada, chegou o momento de explorar o potencial 
para se criar coação e ação pareada dentro de intervenções de bem-
estar individualizadas e integradas bem como dentro de intervenções 
individuais e organizacionais integradas.

A ligação entre as intervenções destinadas a melhorar a saúde in-
dividual e uma cultura de saúde pode ser a mais poderosa de ligação de 
todas.

Cultura de bem-estar

O realce da cultura da saúde dentro de uma organização é repe-
tidamente citado como uma prioridade elevada e as evidências dispo-
níveis80 apoiam cada vez mais os esforços integrados para entregar si-
multaneamente iniciativas ambientais /políticas/culturais e programas de 
mudança de comportamento individualizados de alta qualidade e basea-
dos em evidências.

“A abordagem da cultura não é um substituto para as atividades de pro-
moção da saúde que são direcionadas para a mudança individual, tais 
como avaliações de saúde pessoal e coaching em bem-estar. O objetivo 
é combinar o apoio ao indivíduo com ambientes de apoio no trabalho, 
em casa, entre amigos e na comunidade. As abordagens são de apoio 
mútuo”.

O instituto Gallup2 encoraja os empregadores a refletirem sobre 
várias questões para que eles levem em consideração se a sua cultura tem 
o potencial de promover o bem-estar. Os programas oferecidos abran-
gem as cinco esferas do bem-estar? A cultura organizacional apoia as 
iniciativas de bem-estar? Os líderes apoiam a iniciativa de bem-estar? A 
liderança sênior comunica regularmente o valor do programa e reforça 
como ele se encaixa com o propósito da organização e identidade de mar-
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ca? Os líderes seniores refletem regularmente os comportamentos que o 
programa promove?

O instrumento HERO Scorecard82, o WELCOA Well Workplace 
Checklist83 e outras avaliações de benchmarking da cultura organizacio-
nal84 também ressaltam a importância de uma cultura de saúde e de apoio 
da liderança sênior para a promoção do bem-estar. Esse apoio é crucial, 
mas a importância de acionar os gerentes não pode ser exagerada: um 
crescente conjunto de pesquisas indica que os gerentes respondem por 
pelo menos 70% da variação no envolvimento dos funcionários. 85,86

gestores coMo Agentes De MuDAnçA nA 
criAção De uMA culturA De BeM-estAr

Os gestores muitas vezes desempenham um papel fundamental na 
promoção da saúde organizacional, modelando comportamentos, crian-
do consciência sobre programas de bem-estar e incentivando os funcio-
nários a tirarem proveito desses programas2. Muitos empregadores no 
Brasil reconhecem o papel crucial dos gestores: 46% classificaram “fazer 
com que a conscientização e o comportamento do gerente façam parte da 
estratégia de saúde no local de trabalho” como uma prioridade na estra-
tégia de saúde e produtividade da sua organização. Este é um sinal muito 
positivo dado que, como acabamos de ver, os gestores representam uma 
enorme proporção da variação no engajamento dos funcionários, que 
por sua vez está ligada ao bem-estar2. Também é provável que haja um 
efeito de “contágio social” dado que os membros da equipe de gestores 
com alto nível de bem-estar geral têm maior probabilidade de ter maior 
bem-estar no futuro2. Assim, ativar gerentes para serem multiplicadores 
de bem-estar ao invés de guardiões para o bem-estar tem o potencial de 
ter um enorme impacto no bem-estar e engajamento, no geral.

Um exemplo promissor de iniciativa de um gerente é o programa 
Manager on the Move, produto de uma colaboração entre a organização 
Motion Infusion, que inicialmente desenvolveu e administrou o workshop 
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e a Pro-Change Behavior Systems, Inc., que avalia o impacto e informa 
os resultados para as organizações participantes. Os esforços de desen-
volvimento colaborativo têm sido frequentes, com o trabalho de cada 
organização informando o outro.

O workshop Manager on the Move começa fornecendo uma lógica 
para iniciativas de bem-estar e destacando o papel crítico do gestor na 
promoção de múltiplas esferas de bem-estar dentro de suas equipes. O 
foco passa então para as três dimensões da influência gerencial nas quais 
o gerente pode atuar como agente de mudança.

• Fazer: Incorporar o bem-estar e liderar através do exemplo
• Falar: Persuadir os membros da equipe a se unirem através de 

uma comunicação explícita e eficaz
• Criar: Aperfeiçoar o ambiente e projetar sistemas para de-

senvolver uma infraestrutura para tornar o bem-estar fácil e 
“normal”

Durante o período de 1 a 2 dias, os participantes:
• participam de uma combinação de atividades individuais, de 

pequenos grupos e de grupos inteiros para criar seus próprios 
estudos de caso emocionais e lógicos para o bem-estar;

• participam de reuniões percorridas a pé;
• refletem sobre a sua participação passada em iniciativas de 

bem-estar e no seu próprio bem-estar em 6 esferas;
• estabelecem metas;
• criar um memorando “Jamie Dimon” para suas equipes como 

uma maneira de se comunicar explicitamente sobre o bem-es-
tar (Jamie Dimon é o CEO da JPMorgan Chase que escreveu 
um memorando sobre a mudança da companhia para os mem-
bros da equipe depois de ter sido curado de câncer de garganta 
incentivando-os a tomar cuidado de sua saúde em primeiro 
lugar já que nada é mais importante);
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• fazer um brainstorm de sugestões (por exemplo, indicações 
culturais) e “cutucões” (por exemplo, alertas ambientais) que 
poderiam ser incluídos em suas organizações para promover o 
bem-estar - incluir oportunidades sutis para fazer o bem-estar 
parte das atividades organizacionais em andamento.

Uma abordagem sequencial de método misto está sendo utilizada 
para avaliar a eficácia do workshop. No final de cada workshop, captu-
ramos o feedback qualitativo fazendo perguntas abertas aos participan-
tes como: “O que você gostou?” e “O que você mudaria?” Usando um 
projeto de pesquisa pragmático, também avaliamos as medidas objetivas 
pesquisando os participantes antes do workshop, bem como 3 a 6 meses 
após a conclusão. Sempre que possível, os membros da equipe dos par-
ticipantes, incluindo os relatórios diretos, também concluem uma pré e 
pós-avaliações.

A versão inicial da pré-avaliação e pós-avaliação do gerente parti-
cipante continha 57 itens para avaliar a frequência com que os gerentes 
se envolviam em comportamentos que eram indicativos de fazer, falar e 
criar. As respostas foram feitas numa escala de Likert de 5 pontos, va-
riando de 1 (nunca) a 5 (sempre). Um exemplo de item da subescala 
Falar é “Eu lembro aos membros da minha equipe sobre a finalidade e o 
significado em seu trabalho”. A avaliação também incluiu uma avaliação 
de bem-estar (Cantril’s Self-Anchoring Striving Scale) 86 , uma avaliação da 
produtividade (Well-Being Assessment for Productivity [WBA-P]) 87 e três 
itens demográficos.

O objetivo do desenvolvimento da medição inicial foi reduzir o 
número de itens necessários para criar uma medida confiável e parcimo-
niosa para cada esfera de influência gerencial. Os dados de pré-avaliação 
dos gestores (n = 116) foram examinados para esta pesquisa educativa. 
A análise de itens baseada em matrizes de correlação e estatística descri-
tiva orientou as decisões para refinar as subescalas. Após a redução de 
itens, realizamos uma série de análises para refinar ainda mais as subes-
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calas. Foram considerados carregamentos de itens, amplitude de cons-
trução e coeficientes alfa para ajudar a delinear os itens finais a serem 
retidos. Essas iterações iniciais removeram 28 itens; cada subescala exi-
biu confiabilidade adequada variando de .71 a .76. Itens adicionais foram 
adicionados à Fase 2 do processo de desenvolvimento de medição para 
refinar e fortalecer a largura de construção para cada domínio. A versão 
atualizada também inclui a Utrecht Work Engagement Scale (UWES-9) 9 e 
14 itens referentes ao engajamento (por exemplo, “eu tenho a oportuni-
dade de crescer e me desenvolver no trabalho”). Com base nos dados da 
Fase 2, as medidas foram aperfeiçoadas. A subescala Fazer inclui 10 itens 
e as subescalas Falar e Criar incluem 7 itens cada (confiabilidade de .73 
a .79). Até presente data, 75 gestores (73,3% do sexo masculino, com 
idade média de 47 anos) completaram uma pós-avaliação.

Entre aqueles cujo bem-estar foi classificado como “sofrendo” ou 
“com dificuldades” no pré-teste na Cantril’s Self-Anchoring Striving Scale 
(n=34), 29,4% progrediram para “prosperando” após a participação no 
programa Manager on the Move. O engajamento (isto é, o estado de espí-
rito positivo, satisfatório relacionado ao trabalho, caracterizado pelo vi-
gor, dedicação e absorção), medido pela Utrecht Work Engagement Scale, 
também diferiu significativamente do pré ao pós-teste. Antes de partici-
par do Workshop Manager on the Move, 41% dos gerentes relataram estar 
altamente engajados. Cinquenta e dois por cento dos gestores estavam 
altamente engajados após o workshop. Também foram encontradas me-
lhorias estatisticamente significativas para cada esfera de bem-estar da 
influência gerencial (Fazer, Falar e Criar), com tamanhos de efeito que 
variam de d = 0,40 a d = 0,61 (Figura 4).

Um pequeno efeito (d = 0,33) foi encontrado para a produtivida-
de, com gerentes relatando reduções na perda de produtividade atribu-
ível a barreiras relacionadas ao bem-estar na pós-avaliação (Figura 5).
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Figura 5 Melhorias na perda de produtividade

Figura 4 Melhorias nas Esferas de Influência Gerencial
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O feedback qualitativo recebido até agora também sugere que 
o Manager on the Move está tendo um impacto nas organizações 
participantes.

Em 2 dias o Manager on the Move inspirou os gestores da empresa 
Healthstat a serem agentes de mudança, que, por sua vez, prestam cui-
dados e bem-estar a 750 mil pessoas. Mais importante, não foi uma ex-
periência “filha única” para nós. Manager on the Move nos transformou 
e criamos algo que é sustentável!

– Crockett Dale, CEO, Healthstat

O workshop é uma ilustração do poder de intervir sobre os gesto-
res para aumentar o engajamento. Destina-se a iniciar um movimento 
dentro de uma organização. Várias atividades de acompanhamento (por 
exemplo, clubes do livro, atividades de planejamento financeiro) podem 
e devem ser implementadas para ajudar a dar suporte a esse movimen-
to. Pesquisas futuras em nosso campo são necessárias para examinar os 
efeitos a longo prazo desta e de outras iniciativas similares, bem como as 
atividades introduzidas para ajudar a sustentar os movimentos que elas 
criam.

nosso Preço Por PensAr De MAneirA AMPlA

Grandes problemas exigem soluções arrojadas. E dado, entre ou-
tras coisas, altas taxas de obesidade e dietas pouco saudáveis, juntamente 
com baixas taxas de engajamento dos funcionários, o estado atual das 
coisas em saúde e bem-estar dos funcionários certamente poderia ser ca-
racterizado como um grande problema. Este capítulo destina-se a inspi-
rar os empregadores que se esforçam a criarem estratégias para promover 
a saúde e a produtividade de suas organizações a pensar de forma ampla 
- desafiar-se a pensar em esferas de bem-estar, fases de preparação e em 
todos os níveis da organização para maximizar suas chances de sucesso. 
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Nosso sucesso depende da oferta de programas abrangentes de bem-estar 
combinados com a prontidão do indivíduo para mudar que são apoiados 
por gestores agindo como agentes de mudança em uma cultura de apoio 
ao bem-estar. Existe um potencial ilimitado para aperfeiçoar o bem-estar 
se pensarmos em nós mesmos como montadores de um quebra-cabeças 
complexo que requer todas essas peças. Quando todas se encaixam, os 
funcionários serão, de fato, capacitados para trazer suas melhores versões 
de si mesmos para trabalhar todos os dias e, esperamos também prosperar 
em suas vidas fora do trabalho.
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INTRODUÇÃO

Historicamente, o principal fator para estabelecer um argumento 
de cunho econômico para a promoção da saúde no local de 
trabalho foi que o investimento traz um retorno sobre o inves-

timento (ROI) sob uma forma de redução de custos de saúde e absente-
ísmo para o empregador. O modelo lógico se baseia no seguinte conjunto 
de afirmações:

1. Muitas doenças e condições são causados por fatores de risco 
que são modificáveis (por exemplo, tabagismo, má nutrição, 
inatividade física) e, portanto, são, até certo ponto, evitáveis 
(Healthy People, 2000, Mokdad et al., 2004)

2. Muitos riscos modificáveis para a saúde estão associados ao 
aumento dos custos de saúde e à diminuição da produtivida-
de dos trabalhadores dentro de um período de tempo relati-
vamente curto (Anderson et al., 2000; Goetzel et al., 2012; 
Pronk, 1999) .

3. Os riscos modificáveis para a saúde, em âmbito populacional, 
podem ser melhorados através de programas de promoção da 
saúde e prevenção de doenças no local de trabalho (Pelletier, 
2005, 2009 e 2011).
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4. A melhoria do perfil de risco de saúde em uma população pode 
levar a reduções nos custos dos cuidados de saúde e a melhorar 
o desempenho no trabalho (Carls et al., 2011; Goetzel et al., 
1999).

5. Ao implementar os programas de promoção da saúde no am-
biente de trabalho, os empregadores podem obter uma redu-
ção em seus gastos em saúde, melhorar o desempenho dos tra-
balhadores e, em alguns casos, obter um ROI positivo (Carls et 
al., 2011, Henke et al., 2010).

Diversos estudos examinaram e defenderam o benefício de redu-
ção e contenção de custos de vários programas de bem-estar que abor-
daram, por exemplo, a obesidade (por exemplo, Baker et al., 2008), do-
enças cardiovasculares (eg Goetzel et al., 2013) e outros fatores de risco 
modificáveis para a saúde, como má nutrição, má atividade física, uso 
de tabaco, alto consumo de álcool, estresse e depressão (Goetzel et al., 
2005), Henke et al. Al., 2011, Naydeck et al., 2008, Ozminkowski et al., 
1999). Além disso, outros estudos examinaram o valor da pesquisa de 
ROI (Ozminkowski & Goetzel, 1999) e identificaram métodos e modelos 
para estimar e avaliar o impacto econômico das iniciativas de promo-
ção da saúde dirigidas aos funcionários (por exemplo, Kelly et al., 2010; 
Ozminkowski et al. Al., 2004). Na verdade, não há nenhuma falta de 
evidências que endosse argumentos econômicos junto aos empregadores 
para a implementação de programas de promoção da saúde no ambiente 
de trabalho como uma maneira de melhorar a saúde e bem-estar dos 
trabalhadores, economizar dinheiro em despesas de saúde (por exemplo, 
na redução da utilização desnecessária de cuidados de saúde e menores 
incidências de sinistros de segurança), e potencialmente alcançar um 
ROI positivo.

No entanto, o ROI por si só é uma medida incompleta e inadequa-
da do sucesso da promoção da saúde no ambiente de trabalho. A limita-
ção em depender unicamente do resultado do ROI é que cria uma falsa 
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expectativa de que um programa de bem-estar precisa gerar economias 
para se justificar à alta gerência - e se o programa não tiver produzido um 
ROI positivo, falhou. Embora não haja regra em relação ao ROI, parece 
razoável que a obtenção de um ROI de 1:1 (empate/equalização) seja 
“suficientemente boa”, desde que o programa também possa estabelecer 
melhorias de saúde em várias áreas, incluindo física, social, emocional, 
intelectual, carreira, financeira e espiritual. Há muitos outros resulta-
dos prováveis e alcançáveis de valor resultantes da implementação de 
programas de promoção da saúde no ambiente de trabalho e estes serão 
discutidos aqui.

Pesquisas recentes demonstram que os empregadores estão come-
çando a oferecer programas de promoção da saúde no ambiente de tra-
balho por razões que se estendem além da economia de custos (Optum, 
2015). Os empregadores estão cada vez mais convencidos de que uma 
medida de valor sobre investimento (VOI) importa tanto quanto, ou tal-
vez mais do que o ROI. E uma das melhores maneiras de estabelecer o 
valor para a promoção da saúde no ambiente de trabalho é construindo 
uma cultura da saúde dentro da organização como a fundação para uma 
experiência de trabalho que tenha um propósito. Uma cultura de saúde 
é evidente quando o apoio de gestão para a saúde e bem-estar do empre-
gado é incorporado na infraestrutura e operação do dia-a-dia da empre-
sa. Quando os trabalhadores sentem que seus líderes genuinamente se 
preocupam com eles e estão dispostos a investir recursos organizacionais 
em programas de bem-estar, esses trabalhadores estão mais inclinados a 
estar totalmente envolvidos em seu trabalho e colocar no esforço extra 
para fazer o trabalho. Em termos coloquiais, seu esforço é visto como um 
trabalho de amor ao invés de apenas uma maneira de ganhar um salário. 
Além disso, enviar a mensagem para os empregados atuais e futuros que 
a empresa se preocupa com a saúde, segurança e bem-estar dos trabalha-
dores permite que ela atraia e retenha os melhores talentos que, por sua 
vez, criam lastro para a empresa.
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O que é Valor sobre  
o Investimento (VOI)

O valor sobre o investimento (VOI) tem uma visão mais am-
pla e mais holística dos resultados associados com a existência de um 
programa abrangente de promoção da saúde no ambiente de trabalho. 
Especificamente, uma abordagem de VOI requer que as empresas exa-
minem a sua saúde organizacional e não apenas a soma das medidas in-
dividuais de saúde dos trabalhadores. Esta mudança de priorização e ra-
cionalidade para ter um programa de promoção da saúde no ambiente de 
trabalho redefine a expectativa de que programas de bem-estar são intro-
duzidos para apenas cortar custos. Um novo modelo de cultura de saúde 
reconhece que os benefícios podem resultar de uma redução de gastos 
desnecessários em serviços de saúde e incidentes de segurança evitáveis. 
Mas as medições da VOI também incorporam avaliações de satisfação no 
trabalho, o que significa a produção de um trabalho, marca corporativa / 
reputação, responsabilidade social corporativa (RSE) e desempenho do 
negócio, medido pela métrica de preço das ações e de outros negócios.

A Figura 1 abaixo ilustra várias medições VOI, incluindo os cus-
tos de saúde, que podem ser organizadas em quatro grandes categorias: 
medições de negócios, medições de saúde e de cuidados com a saúde, 
medições de produtividade e medições humanísticas.

Embora a redução de custos de saúde, a redução dos riscos para 
a saúde e a melhoria da produtividade dos funcionários ainda se clas-
sifiquem como as três principais razões para instituir o programa de 
promoção da saúde no ambiente de trabalho, conforme uma pesquisa 
da Optum (2015), de 275 empregadores, quase todos os entrevistados 
(91%) relataram outras razões importantes para eles na implementação 
de programas de bem-estar no local de trabalho. Estas incluem fatores 
que podem ser vistos através de uma lente de VOI, tais como: gerenciar 
/ reduzir alegações de incapacidade; melhorar a satisfação no trabalho 
dos funcionários; impactar positivamente medidores de desempenho de 
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negócios e lucratividade; melhorar as decisões diárias de saúde dos fun-
cionários no trabalho; atrair ou reter trabalhadores talentosos; reduzir os 
dias de doença; reduzir o presenteísmo e melhorar o ânimo dos funcio-
nários (Optum, 2015).

Esta ênfase na mudança do VOI em relação ao ROI teve uma in-
fluência significativa sobre como as empresas estão redirecionando seus 
esforços de promoção da saúde no ambiente de trabalho, com ênfase em 
programas, políticas e apoios ambientais para um estilo de vida saudável. 
Além disso, esse fenômeno não se limita apenas às grandes empresas com 
programas de promoção da saúde no ambiente de trabalho de longa data, 
mas também pode ser visto em pequenas e médias empresas e em todos 
os tipos de indústria.

Em 2013, em um projeto intitulado Promoting Healthy Workplaces 
(Kent et al., 2016), nossa equipe de pesquisa realizou visitas a nove or-
ganizações com programas exemplares de bem-estar para examinar as 
melhores e mais promissoras práticas atuais em promoção da saúde no 
ambiente de trabalho. Um tema comum entre as organizações que vi-

Figura 1 Medições VOI 



158 Gestão de Programas de Qualidade de Vida

sitamos foi que todos eles estabeleceram COHs em seus ambientes de 
trabalho. Um tema central para essa cultura, expressada por muitos com 
quem falamos, era um alto nível de confiança entre trabalhadores e ges-
tores. Isto foi exibido na forma de grupos de trabalho colaborativos, acor-
dos de participação nos lucros, bons benefícios médicos, salários justos, 
canais de comunicação abertos e um ambiente de trabalho seguro que 
enfatizou deliberadamente a saúde e bem-estar dos funcionários. Dentro 
dessa cultura cultiva-se o mantra, muitas vezes repetido: “Ser saudável 
permite-lhe desfrutar dos frutos do seu trabalho.”

Abaixo estão alguns exemplos de estudos de casos de organizações 
que implementaram, mantiveram e observaram com sucesso o impacto 
de seus programas em várias métricas VOI vitais para seus negócios.

Casos estudados

Quando visitamos a Next Jump em 2014, com sede em Nova York, 
era uma empresa de e-commerce que fatura US$ 2 bilhões por ano, em-
pregando cerca de 200 funcionários. O fundador e CEO, Charlie Kim, 
decidiu introduzir sua própria marca de promoção da saúde no ambiente 
de trabalho com a convicção de que se você “cuidar do seu povo, eles vão 
cuidar do negócio”. A liderança da Next Jump pratica uma filosofia de que 
a melhora da saúde (mente e corpo) impulsiona o desempenho. Como 
resultado, a liderança está ativamente envolvida e comprometida com o 
desenvolvimento de uma cultura de saúde no ambiente empresarial. Isso 
inclui ter uma missão claramente declarada para criar um ambiente de 
trabalho onde todos na organização podem “fazer as pequenas coisas que 
permitem que os outros façam as grandes coisas que eles estão destinados 
a fazer” - e, ao fazê-lo, permite aos seus pais e mães se orgulharem deles.

Devido aos dados demográficos da empresa revelarem princi-
palmente os engenheiros de computação abaixo dos 30 anos de idade, 
os custos de saúde para a empresa são baixos e não são uma preocu-
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pação ou motivador primário para a implementação do programa de 
promoção da saúde no ambiente de trabalho. Em vez disso, os objeti-
vos do programa são:

• Atrair e reter funcionários, construindo uma boa cultura cor-
porativa que faça as pessoas felizes trabalharem para a empresa;

• Fornecer aos funcionários a oportunidade de manter / melho-
rar sua saúde (especialmente a aptidão física e a nutrição), en-
quanto continuam a ser produtivos no trabalho; e

• Fornecer ferramentas para gerenciamento de energia e redu-
ção de estresse. 

Há muitas medidas que indicam um impacto positivo dos esfor-
ços da empresa na construção de uma cultura de saúde. Por exemplo, a 
Next Jump conseguiu atrair os melhores talentos dos mais prestigiados 
programas de engenharia e ciência da computação nos Estados Unidos. 
Mais de 5.000 graduados se candidatam anualmente a cerca de dez vagas 
abertas no processo seletivo. Setenta por cento da liderança é contratada 
diretamente da faculdade e orientada por um período de quatro a seis 
anos. O engajamento dos funcionários é descrito como extremamente 
elevado e a empresa atribui isso à atenção prestada à saúde destes, tanto 
mental quanto física. A taxa de rotatividade, que nos primórdios da em-
presa atingiu um pico de 40%, diminuiu e se manteve consistentemente 
em baixos dígitos, significativamente abaixo da média da indústria. Em 
termos de resultados financeiros, a Next Jump experimentou uma taxa 
de crescimento anual de 30% em um período de cinco anos nas vendas 
de e-commerce.

A United Services Automobile Association (USAA), que está 
na lista Fortune 500, é uma empresa que oferece serviços bancários, de 
investimento, de seguros e de consultoria aos membros atuais e antigos 
do exército dos EUA e suas famílias. A USAA tem mais de 28.600 fun-
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cionários em 19 locações. Quinze mil funcionários e 6.000 empreiteiros 
trabalham na sede da empresa em San Antonio, Texas. A liderança da 
USAA está ativamente envolvida e comprometida com a promoção da 
saúde no ambiente de trabalho, que é chamada de Take Care of Your 
Health. Esse compromisso é impulsionado por uma crença, expressa pelo 
diretor médico Dr. Peter Wald, que, independentemente de qualquer 
ROI, “é a coisa certa a se fazer.” Além disso, os líderes da USAA acredi-
tam que é seu dever incutir uma cultura de saúde e serem eles modelos 
para os seus funcionários.

Há mensagens muito claras e consistentes no ambiente físico e so-
cial da USAA que incentivam os funcionários a levarem vidas saudáveis. 
Em primeiro lugar, os funcionários são inspirados a serem saudáveis para 
que eles possam estar disponíveis e melhor servir seus clientes. A USAA 
usa uma abordagem de comunicação estratégica “surround sound”, em-
pregando vários canais (por exemplo, e-mails, boletins impressos, reu-
niões de equipe) para comunicar aos funcionários sobre programas, 
atividades e incentivos disponíveis. O abrangente programa da USAA 
consiste em mais de 20 iniciativas e atividades de bem-estar únicas, que 
vão desde academias de ginástica no local, escolhas alimentares saudá-
veis em cafeterias, estações de atividade, cabines de descanso, gerencia-
mento integrado de deficiências e avaliações voluntárias de risco à saúde.

O ambiente de trabalho é projetado para apoiar a saúde e tornar 
mais fácil para as pessoas adotarem escolhas saudáveis. Sempre que pos-
sível, as barreiras são removidas e o acesso para uma vida saudável é 
amplificado. Por exemplo, o ginásio no local oferece roupas de ginástica e 
serviços de lavanderia - praticamente todo o necessário, exceto sapatos; 
E os funcionários do call center podem combinar suas pausas de almoço 
com “pausas de bem-estar” para aproveitar as muitas oportunidades no 
local para melhorar a saúde. O campus na sede da USAA é bastante 
grande, onde o ginásio está localizado a alguns metros do local de traba-
lho, apesar de estar no mesmo edifício. Para resolver isso, a USAA criou 
pequenas áreas com equipamentos de treino - “zonas de energia” - perto 
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dos escritórios dos trabalhadores, permitindo-lhes se exercitarem quando 
não têm tempo para ir ao ginásio.

Nos últimos anos, a participação no programa de bem-estar da 
USAA foi em média de 85%, acima dos 68% de 2005. Um fator chave 
para o engajamento e satisfação dos funcionários é que as ofertas são 
voluntárias, permitindo que os funcionários perguntem por que “eles 
querem mudar” e não por que ele “têm que mudar”. São dadas aos traba-
lhadores opções para a participação em atividades de promoção da saúde 
e os incentivos são oferecidos em um sistema de recompensa escalona-
do, o que permite a todos a oportunidade de atingir metas pessoais, mas 
realistas. Em termos de resultados, os custos de saúde têm sido baixos e 
estáveis ao longo de muitos anos, as reivindicações de compensação dos 
trabalhadores tendem para baixo, o absenteismo é controlado e a produ-
tividade aumentou.

A Lincoln Industries é uma pequena empresa em Lincoln, 
Nebraska, que produz produtos niquelados (engrenagens, silenciadores, 
acessórios) utilizados pelos fabricantes de automóveis e motocicletas. 
Empregando cerca de 600 trabalhadores, a empresa opera três turnos 24 
horas por dia, sete dias por semana. A Lincoln Industries é uma compa-
nhia onde a saúde do trabalhador é tão importante quanto resultados do 
negócio aos olhos dos líderes da companhia. O CEO Mark Labaron, filho 
do fundador Dale Labaron, explica: «Grandes coisas acontecem quando 
você cria uma cultura que apóia as pessoas, não os funcionários.» O forte 
compromisso com as pessoas da empresa é demonstrado pelo fato de que 
nessa atmosfera de união estreita de uma empresa familiar, a palavra 
“empregado” nunca é usada.

A Lincoln Industries introduziu programas que permitiam que mais 
trabalhadores se engajassem e fossem reconhecidos pela boa saúde, in-
cluindo o bem-estar físico, emocional, social, financeiro, intelectual e 
espiritual. Por exemplo, um dos programas da empresa é um “plano de 
vida” de 10 semanas de treinamento para ajudar os trabalhadores a atin-
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gir objetivos de vida pessoal e profissional. O programa concentra-se em 
“coisas que importam”, particularmente a saúde e a aptidão dos trabalha-
dores. Ele também oferece um “combustível para o desempenho”, curso 
que ensinam os trabalhadores como ganhar mais energia e ter mais alto 
desempenho por comer de maneira saudável, sendo fisicamente ativo e 
recebendo um sono adequado. Outras oportunidades para melhorar o 
bem-estar incluem o apoio da empresa para o voluntariado, a participa-
ção em atividades de recreação da comunidade e o acesso a recursos de 
“bem-estar emocional”. Um alongamento de dez minutos precede todos 
os turnos e um fisioterapeuta está no pessoal para tratar e prevenir pro-
blemas musculoesqueléticos. São oferecidos agendamentos flexíveis aos 
trabalhadores, presumindo que eles combinem previamente com seus 
colegas de trabalho para substituí-los, para que eles possam cuidar de as-
suntos pessoais, conforme seja necessário durante o horário de trabalho.

Em grande proporção, os líderes da empresa são responsabilizados 
pela saúde e bem-estar dos trabalhadores. Eles são avaliados na medida 
em que aderem aos valores fundamentais da empresa, um dos quais se lê 
da seguinte forma: “Bem-estar e estilo de vida saudável são importantes 
para o nosso sucesso.” Além disso, os líderes são avaliados se eles lideram 
pelo exemplo dado aos trabalhadores e os bônus são vinculados ao estado 
de saúde de seus indivíduos e subordinados. Os trabalhadores também 
são responsabilizados pela boa saúde. Eles são convidados a definirem 
metas de bem-estar anuais, que são levadas em conta como parte de suas 
avaliações de desempenho.

A lista de espera para novas contratações é longa, embora os sa-
lários sejam médios. Ao contratar trabalhadores, colegas de trabalho e 
gerentes, procuram trabalhadores que acreditam se sentirem confortá-
veis trabalhando dentro da cultura da Lincoln Industries. Sua filosofia: 
o talento e as habilidades podem ser treinados, mas a personalidade e a 
vontade de fazer parte de um ambiente de cultura de saúde precisam ser 
“dados”. Como um funcionário observou: “Nós temos prática no jogo, 
então temos que ter certeza de que o novo empregado vai se adequar”.
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Quais são os resultados de Lincoln? Os custos médicos permane-
cem estáveis desde 2008, sem alterações no plano de benefícios. As taxas 
de acidentes no trabalho e rotatividade são inferiores às médias nacio-
nais, regionais e da indústria. A prevalência de tabagismo caiu de 50% 
em 2000 para 13% em 2013; uma percepção impressionante consideran-
do que a Lincoln Industries é um ambiente da fabricação com uma popu-
lação masculina predominantemente jovem. No entanto, sendo realista 
e prático, os objetivos de melhoria da saúde da empresa são modestos 
- melhorar o perfil de risco geral de saúde dos trabalhadores por meio 
ponto percentual (líquido) a cada ano - e assim, realizável.

resuMo

A combinação das “histórias” desenvolvidas a partir do projeto 
Promoting Healthy Workplaces ilustra o argumento de negócios convin-
cente para investir em promoção da saúde no ambiente de trabalho, po-
sicionando tais programas como investimentos inteligentes em capital 
humano. Vitality (2016) define o capital humano como: “competências, 
capacidades, experiência e motivação das pessoas para inovar, incluin-
do alinhamento e apoio ao quadro de governança de uma organização, 
abordagem de gestão de riscos e valores éticos; capacidade de compreen-
der, desenvolver e implementar a estratégia de uma organização; lealda-
de e motivação para melhorar processos, bens e serviços; e capacidade de 
liderar, gerenciar e colaborar “.



164 Gestão de Programas de Qualidade de Vida

Impacto da saúde na produtividade e 
no desempenho

Sem uma boa saúde e um ambiente seguro e de apoio, os funcioná-
rios não podem funcionar corretamente e operar no trabalho em níveis 
de desempenho ideal. A inatividade, a má alimentação, o uso de tabaco, 
o estresse e o mau sono são apenas alguns fatores de risco para a saúde 
que afetam a saúde e a produtividade dos funcionários. Por exemplo, nos 
EUA, mais de US $ 150,7 bilhões de produtividade são perdidos a cada 
ano devido a mortes causadas pelo tabagismo e outros $ 5,7 bilhões de 
perda de produtividade é atribuída a mortes prematuras devido à expo-
sição ao fumo passivo (Departamento de Saúde e Serviços Humanos, 
Surgeon General’s Reports, 2014). Estima-se que um milhão de traba-
lhadores estejam ausentes do trabalho todos os dias devido ao estresse 
(NIOSH, 1999, The American Institute of Stress). Além disso, os traba-
lhadores com excesso de peso e obesos (que têm maior risco de diabetes, 
doenças cardíacas e outras doenças) tendem a perder mais dias de tra-
balho do que os seus colegas de peso saudável (Dor et al., 2010). Assim, 
um investimento em capital humano vem com a expectativa de que esses 
programas melhorarão a saúde, bem-estar e produtividade dos funcio-
nários, bem como impactar positivamente a saúde financeira (além da 
redução de custos de saúde) e a competitividade global da organização 
que coloca esses programas em ação.

Por exemplo, as empresas com programas abrangentes de promo-
ção da saúde no ambiente de trabalho e de melhores práticas demonstra-
ram ter um forte desempenho das ações corporativas, superando o índice 
S & P 500 (Fabio et al., 2016). Um estudo de pesquisa recente examinou 
o desempenho de ações de 26 ganhadores do Prêmio Nacional de Saúde 
C. Everett Koop (um prêmio dado anualmente a empresas com culturas 
de saúde excepcionalmente forte). Os pesquisadores descobriram que no 
período de 14 anos (2000-2014), os valores das ações dos vencedores do 
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Prêmio Koop se valorizaram em 325% em comparação com a apreciação 
média do mercado de 105% (Goetzel et al., 2016). Da mesma forma, um 
estudo avaliando o desempenho das ações de empresas de capital aberto 
que receberam altas pontuações no HERO Scorecard constatou que o 
preço das ações de empresas de alta pontuação se valorizou em 235% em 
relação à valorização do Índice S&P 500 de 159% ao longo de um perí-
odo de 6 anos (Grossmeier et al., 2016). Um terceiro estudo examinou o 
desempenho do mercado de ações de vencedores do Prêmio de Saúde 
Corporativa (CHAA) e descobriu que após um ajuste estatístico, um 
portfólio com vencedores do prêmio produziu um retorno acumulado 
de 94% ao longo de 13 anos, enquanto o S & P 500 teve um retorno 
acumulado de menos de um por cento durante o mesmo período (Fabius, 
2013). Este crescente conjunto de evidências demonstra que as empresas 
socialmente responsáveis que investem na saúde, segurança e bem-estar 
dos seus trabalhadores podem ter uma avaliação de mercado mais eleva-
da – uma afirmação do sucesso dos negócios por parte dos investidores de 
Wall Street - quando comparada com outras empresas de capital aberto.

A estrutura de medição do VOI

Apesar da crescente constatação de que os empregadores estão 
implementando programas de promoção da saúde no ambiente de tra-
balho por várias razões além da contenção de custos em saúde, o estudo 
da Optum constatou que as organizações, em média, monitoram apenas 
6-7 itens relacionados ao sucesso do programa, sendo os mais comuns a 
participação no programa, custos de saúde, absenteísmo, riscos para a 
saúde, satisfação no trabalho e segurança (Optum, 2015). Curiosamente, 
apenas 34% dos empregadores participantes relataram rastrearem a pro-
dutividade, embora figure entre as três principais razões para oferecer a 
promoção da saúde no ambiente de trabalho (reduzir os riscos à saúde e 
os custos de saúde sendo as outras duas).
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Algo que também é notável é que os empregadores com progra-
mas mais maduros eram mais propensos a controlar métricas do VOI, 
como segurança e ânimo. Uma maneira de explicar essas descobertas é 
a realidade de que as medidas do VOI são muitas vezes difíceis de medir 
com precisão. Se forem medidos, eles tendem a ser coletados de fontes 
qualitativas (por exemplo, pesquisas de auto-relato de empregados, ob-
servações ocasionais) e não fontes objetivas e quantitativas (por exem-
plo, dados de benefícios acidentários) que tendem a chamar a atenção 
nas salas em reuniões empresariais.

Outra razão para a qualidade de informações imprecisas relacio-
nadas com VOI, como descobrimos através de nossos estudos de caso 
concretos, é que algumas organizações podem não precisar - ou ter cui-
dado - para controlar formalmente as medidas do VOI. Em vez disso, eles 
vêem as recompensas intrínsecas dos programas de promoção da saúde 
no ambiente de trabalho como promover funcionários felizes, engajados 
e produtivos como justificativa suficiente para seus investimentos. Por 
exemplo, os líderes da Next Jump relatam a melhoria da camaradagem 
e da ação em times através dos seus esforços em promoção da saúde no 
ambiente de trabalho que, por sua vez, levam a maior satisfação no tra-
balho e produtividade. Notavelmente, é extremamente difícil de medir 
a camaradagem, embora provavelmente não se requeira grandes quanti-
dades de dados estatísticos para que se constate haver uma atmosfera de 
“família feliz” presente.

Mais comumente, os empregadores procuram justificar seu inves-
timento em programas de promoção da saúde no ambiente de trabalho 
com dados concretos disponibilizados para a liderança sênior, a fim de 
dar suporte aos seus programas. No entanto, de acordo com o estudo 
da Optum (2015), apenas um terço dos empregadores têm as medidas 
corretas para fazê-lo. Uma questão-chave a abordar é se os empregadores 
têm acesso aos dados necessários ou o “know-how” necessário para fazer 
conexões entre o programa de saúde e de bem-estar e os resultados de 
interesse do VOI. Em ambos os casos, para efetivamente projetar, im-
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plementar e avaliar um programa de promoção da saúde no ambiente 
de trabalho, é vital para os empregadores desenvolver e apresentar um 
modelo de lógica global que estabelece as bases para a compreensão dos 
múltiplos componentes dos programas.

A Figura 2 mostra um exemplo de um modelo lógico desenvolvido 
pelos Centers of Disease Control and Prevention (CDC). O modelo destaca 
o programa de promoção da saúde no topo e reconhece que as inter-
venções individuais e ambientais são oferecidas como parte da estrutura 
do programa. No entanto, apenas tornar o programa disponível para os 

Figura 2 Modelo de Lógica de Promoção da Saúde no Local de Trabalho
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funcionários não é suficiente para alcançar os resultados desejados. As 
pessoas devem estar cientes do programa, participar dele e estar satisfei-
tas com as partes componentes e seus implementadores. Além disso, o 
programa deve ser atraente, acessível e adaptado às necessidades e in-
teresses dos funcionários para que ele seja eficaz. Estes elementos fazem 
parte do processo de implementação do programa.

O último conjunto de elementos do modelo concentra-se nos re-
sultados do programa. Os trabalhadores expostos ao programa devem se 
envolver nele, ser motivados a mudar seus comportamentos de saúde e 
obter conhecimento sobre quando usar adequadamente os serviços de 
saúde. Se esses fatores estiverem no lugar, a adoção de estilos de vida 
saudáveis (por exemplo, se exercitar, comer alimentos saudáveis) e redu-
ção de comportamentos de risco à saúde (por exemplo, tabagismo, alto 
consumo de álcool) deverá levar a melhores medidas biomédicas(pressão 
arterial, colesterol, glicose no sangue); melhoria da saúde psicológica 
(por exemplo, stress reduzido, depressão); redução dos riscos para a saú-
de de doenças comuns, como doenças cardíacas e câncer; e produtivida-
de melhorada (por exemplo, menos rotatividade, menos ausências, mais 
energia e maior qualidade de trabalho no trabalho).

O modelo acima ilustra um tipo de “lista de verificação” que 
um empregador pode aplicar ao identificar áreas amplas que precisam 
ser medidas. Ele também destaca a sequência de eventos esperados, 
com a estrutura representando o primeiro passo na identificação e 
estabelecimento do projeto do programa; processo indicando a segunda 
etapa da implementação do programa; e a terceira etapa final - destacan-
do os resultados desejados do programa. A Figura 3 resume a finalidade 
e as medidas de cada um desses três componentes da avaliação do pro-
grama, incluindo exemplos de ferramentas e fontes para obter as medidas 
desejadas.

Em suma, estrutura, processo e variáveis de resultados todos 
precisam ser abordados coletivamente para que se possa “conectar os 
pontos”, especialmente já que as medidas do VOI podem ser vistas com 
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Figura 3 Quadro de Medidas e Avaliação

Worksite Health ScoreCard. In: Prevention CfDCa, ed2012. 2HERO Employee Health Management (EHM) Best 
Practices Scorecard in Collaboration with Mercer: Health Enhancement Research Organization, 2006. 3WIS-
CORE, the Wellness Impact Scorecard: National Business Group on Health (NBGH), 2013.
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variáveis de entrada e de resultado. Como variáveis de entrada, saúde 
e bem-estar do empregado são fortes determinantes da produtividade, 
ânimo e retenção. Como resultado, programas de promoção da saúde 
no ambiente de trabalho eficazes e de melhores práticas levam a um alto 
engajamento, mudança de comportamento e, por sua vez, melhoria na 
saúde e bem-estar.

Conclusões

O movimento em direção ao estabelecimento de uma cultura de 
saúde vem, em parte de uma abordagem similar usada para prevenir in-
cidentes de saúde ocupacional. A ligação entre a promoção da saúde e a 
proteção da saúde tem sido articulada ao longo da última década como 
"Total Worker Health -TWH" (IOM, 2014), pelo qual se entende que os 
riscos laborais estendem-se significativamente para além da ocupação 
profissional tradicional (por exemplo, obesidade que afeta a saúde dos 
trabalhadores de call center e estresse, sono deficiente e nutrição inade-
quada que influenciam o desempenho de engenheiros de computador e 
trabalhadores de fabricação). Os empregadores têm interesse em promo-
ver e proteger a saúde e o bem-estar dos seus trabalhadores.

Tradicionalmente, muitos empregadores adotaram programas de 
promoção da saúde no ambiente de trabalho para lidar com o aumento 
do custo dos cuidados de saúde para a sua organização devido à saúde 
dos trabalhadores pobres e taxas de lesões e incapacidade. Um dos prin-
cipais argumentos para fazer isso foi baseado em evidências científicas 
de que a promoção da saúde no ambiente de trabalho pode gerar um 
ROI positivo. No entanto, hoje em dia os empregadores estão cada vez 
mais cientes de que a economia de custos é apenas um dos muitos be-
nefícios que podem colher de um programa de promoção da saúde no 
ambiente de trabalho. Em particular, dado que os programas evoluíram 
ao longo das últimas décadas de programas exclusivamente centrados 
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no individual e frequentemente em partes isoladas para programas mais 
abrangentes que são construídos sobre uma cultura de saúde e integram 
componentes de saúde e segurança, os empregadores estão percebendo o 
VOI - seguro e produtivo, levando a um maior comprometimento com a 
organização (por exemplo, maior retenção de talento) e melhor desem-
penho geral dos negócios.

Para alcançar o máximo de VOI, o ambiente corporativo nos 
Estados Unidos está começando a adotar a definição ampla de saúde 
da Organização Mundial da Saúde, “um estado de completo bem-estar 
físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermida-
de”. Alguns empregadores estendem essa definição para incluir a saúde 
intelectual, espiritual, e financeira. Além disso, as empresas estão exa-
minando mais atentamente sua saúde organizacional, que é maior do 
que a soma das medidas individuais de saúde dos trabalhadores, com 
novas ferramentas e recursos disponíveis para medir a adoção de práticas 
baseadas em evidências relacionadas a programas, políticas, e apoios do 
ambiente laboral para um local de trabalho seguro e verdadeiramente 
saudável. Com a medição e avaliação sistemáticas, os empregadores po-
dem incorporar melhor as métricas do VOI em seus relatórios corpora-
tivos e, sempre que possível vincular o VOI ao resultado financeiro final 
de sua empresa. Uma abordagem VOI amplia e aprofunda o argumento 
financeiro para a adoção de programas de promoção da saúde no am-
biente de trabalho e situa uma cultura de saúde na malha das operações 
corporativas diárias.

O trabalho é uma parte tão intrínseca da vida de uma pessoa e, 
embora possa ser definido de forma diferente para cada pessoa individu-
almente, há elementos que são quase universalmente fontes inequívocas 
de motivação. Entender a importância de alimentar cada pessoa em seu 
desejo de contribuir para o local de trabalho, a sociedade ou para susten-
tar a si mesmo e aos outros financeiramente, é primordial para o conceito 
e a execução do investimento em capital humano como um componente 
das operações comerciais. Quando aos funcionários é fornecido um am-
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biente de trabalho que é favorável ao seu bem-estar de forma holística, 
o resultado é um trabalhador que não só é mais feliz, mas também mais 
saudável e mais engajado, criativo e produtivo. Além disso, a integra-
ção de uma cultura de saúde no local de trabalho pode trazer benefícios 
mensuráveis que também afetam a saúde e o bem-estar das famílias e das 
comunidades aonde residem estes funcionários (Loeppke et al., 2015).
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INTRODUÇÃO: 
PACIENTE? QUE PACIENTE?

Há anos fala-se na participação do paciente no seu cuidado, tanto 
em prol de sua segurança quanto da adequação daquilo que ele 
recebe frente às suas necessidades. Entre as teorias por trás do 

tema, as mais difundidas desde 2005 estão o triple aim (Berwick, 2008) 
e o quadruple aim (Sikka; Morath; Leape, 2015) cujos defensores são os 
profissionais do IHI (Institute for Healthcare Improvement). 

No Brasil há poucas iniciativas disseminadas nesse sentido, em-
bora muitos atores da saúde tenham sido expostos aos conceitos acima. 
Entre as operadoras de saúde começa a haver programas de saúde que 
dependem da adesão dos usuários para serem bem sucedidos; a Estratégia 
de Saúde da Família trabalha com a população no sentido de educar os 
cidadão em relação a seus hábitos; a ANVISA busca aumentar a cons-
cientização no sentido de ler rótulos e de cuidar de prazos de validade de 
produtos diversos. Muitos serviços de saúde (de consultórios a hospitais 
complexos, passando por unidade de diagnóstico) aplicam questionários 
de satisfação mas poucos utilizam de fato seus resultados.

A ANS, nos últimos anos, tem buscado empreender novos pro-
jetos de maneira a incentivar a qualificação da rede assistencial tendo 
como meta melhor desempenho do setor suplementar como um todo, 
embora a rede assistencial questione se esta atividade é de fato atribui-
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ção da Agência. Entre essas iniciativas estão o Programa de Qualificação 
de Prestadores de Serviços (Qualiss), o Programa de Qualificação e 
Acreditação de Operadoras e os Projetos Parto Adequado, Idoso Bem 
Cuidado e OncoRede, comprometidos com a tentativa de reorganizar 
a rede assistencial e o modelo de cuidado a populações mais sensíveis a 
problemas de fragmentação da rede assistencial. Em todos esses a partici-
pação do cidadão faz parte do escopo, pois para reduzir a taxa de cesáras 
a paciente precisa estar de acordo, a população de idosos precisa aderir 
aos programas oferecidos pelas operadoras que aderem ao projeto e assim 
por diante. 

Internacionalmente, existe uma iniciativa chamada choosing wisely 
(escolhendo com sabedoria), desenhada por uma entidade médica nor-
te americana (American Board of Internal Medicine – ABIM) em parce-
ria com órgãos de consumidores. De acordo com seu site, seu objetivo 
é promover um diálogo nacional para evitar exames, tratamento e pro-
cedimentos desnecessários. Há outras iniciativas, abertas, em distintos 
sistemas de saúde, como NHS Choices ( escolhas no sistema de saúde do 
Reino Unido), Slow Medicine (medicina lenta, em oposição à velocida-
de atual dos econtros, Itália) e Connecting to patients and people who use 
services (conectando-se a usuário de serviços, também do Reino Unido); 
quanto à Choosing Wisely International, ela se disseminou com marca re-
gistrada, presente nos EUA, Canadá, Austrália e Reino Unido. 

O cidadão, sua saúde e suas relações 
com o sistema

O assunto de partilhar decisões sobre condutas a respeito de sua 
saúde é estudado pelo menos desde a década de 1990 (Charles; Gafni; 
Whelan, 1997; Elwyn; Edwards; Kinnersley, 1999). Há tempos se fala 
sobre a responsabilidade de cada indivíduo sobre sua própria saúde. Já 
se tentou culpar cada cidadão por seus (maus) hábitos levando a conse-
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quências negativas (obesidade, tabagismo, alcoolismo), embora não seja 
fácil mudar o estilo de vida e melhorar a saúde. Por vezes, a carga genéti-
ca é mais forte que a vontade das pessoas e culpa nem sempre é a melhor 
motivação. . É mais fácil mudar comportamentos adquiridos, como o uso 
de cinto de segurança ou o capacete, pensando em acidentes de trans-
porte, e o uso de celular pensando na segurança pessoal. Já se tentou co-
locar o indivíduo para partilhar decisões com os profissionais, a respeito 
das condutas mais adequadas para solucionar/minorar os seus problemas, 
embora nem sempre profissionais ou indivíduos desejem discutir ou se 
sintam aptos para tal. Já se sugeriu que o paciente administrasse o cuida-
do que lhe é prestado nos serviços de saúde (como a campanha “nothing 
about me without me” 1), mas não há forma para delegar-lhe autoridade 
para isso.

O tema assimetria de informações foi responsável por um prêmio 
Nobel de economia, em 2001 para Akerlof, Stiglitz e Spence, que discu-
tiram o tema em diferentes artigos desde os anos 1970. Todas as variáveis 
aí incluídas, utilizadas na economia, como risco moral e seleção adversa, 
também são muito cabíveis no setor da saúde, apesar de os cidadãos não 
necessariamente terem clareza de como lidar com elas. Diferentemente 
do que se costuma dizer, assimetria não significa que um lado sabe e outro 
não. Pelo contrário, significa que um dos lados sabe uma parte do que 
ocorre, com base no seu conhecimento e na sua experiência, e o outro 
da mesma forma. Assim, o paciente pode não saber fisiopatologia, mas 
certamente sabe se tomou ou não o medicamento e se melhorou ou não. 
O cidadão pode ter aprendido sobre os malefícios do sedentarismo com 
o técnico, mas apenas ele sabe se dedicar-se-á ou não a fazer exercícios 
com regularidade. 

No século XXI fica claro que há mais informações, acessíveis a 
muitos, do que em qualquer outro momento da história. No entanto, 
não necessariamente aqueles que têm as informações sabem lidar ade-
quadamente com elas. Por exemplo, há pelo menos uma década, aqueles 
que realizam exames complementares podem ter acesso aos resultados, 
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antes ou independente do profissional que os solicitou. A partir daí pode 
acontecer: absolutamente nada, aumento da ansiedade, busca por mais 
informações difíceis de utilizar e qualquer combinação das anteriores. Por 
outro lado, sab-se que há um número substancial de exames que nem 
são consultados ou buscados, ou seja, são feitos para nada, influindo no 
aumento de custos observado.

Ninguém (nenhuma pessoa) tem toda a informação sobre tudo o 
que ocorre no mundo real; por mais doloroso que isto seja para os profis-
sionais de saúde, nem mesmo eles. É mais do que sabido que o conheci-
mento aumenta a uma velocidade cada vez maior. Topol (2015) defende 
uma tese segundo a qual cada indivíduo pode(ria) controlar seus custos, 
seus exames e suas informações, uma vez que a disponibilidade de tecno-
logia está cada vez mais democratizada. O acesso à informação é relati-
vamente fácil e muito rápido, porém nem a qualidade dessa informação 
nem sua origem deixam claro, principalmente para leigos, o que merece 
crédito.

A relação profissional/equipe-paciente pode ser definida como o 
ponto de ancoragem de todo o processo de cuidado em saúde. Diferentes 
áreas do conhecimento (incluindo as ciências da saúde) têm se debruça-
do sobre este elemento da prática clínica na busca por conhecer os prin-
cipais fatores que interferem na construção de uma comunicação eficaz 
e, consequentemente, boa relação médico paciente. No Brasil, o termo 
clínico se refere basicamente ao médico clínico. Na literatura internacio-
nal, clinician é um termo aplicado a preaticamente todos os profissionais 
da assistência.

O indivíduo é sujeito; e o paciente?

Existe vasta literatura em relação ao tema. O apoio do arcabouço 
técnico-conceitual em outras áreas do conhecimento como a psicologia, 
a sociologia e a antropologia, fornecem um substrato adequado para a 
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compreensão do binômio saúde-doença (Canguilhem, 2006) e de em 
que medida os fatores comunicacionais da relação paciente-profissional 
de saúde contribuem para um melhor cuidado em saúde. Este cuidado 
mais apropriado pode ser expresso em melhores desfechos do tratamento 
para o paciente e em maior adesão, no caso de pacientes portadores de 
doenças crônicas, tanto no processo de tomada de decisão em momentos 
críticos do cuidado quanto na presença de doenças ameaçadoras da vida, 
objeto de bibliografia do século XXI (Moritz, 2010; Sindig et al. 2010; 
Sousa; Carpigiani 2010; Holmström; Röing 2010; Gerber; Eiser; 2001; 
Moulton; King, 2010).

Esta necessidade de fortalecer e aprimorar a relação paciente-pro-
fissional de saúde está estritamente relacionada à necessidade de também 
“bem comunicar” ou “bem informar” o paciente. Isto levou, ao longo dos 
anos, a vários modelos de consulta, adotados por diversas organizações 
de ensino médico em distintos momentos. Por exemplo, na década de 
1970, o Royal College of General Practitioners do Reino Unido (RCGP) 
utilizou o modelo biográfico de Balint (Lakasing, 2005; Johnson, 2001) 
e o modelo biopsicossocial de Engel (1977) para definir uma prática do 
médico de família centrada no paciente e preocupada com a experiência 
total do adoecer (Emanuel; Emanuel, 2000).

O relacionamento entre paciente, médicos e outros profissionais 
de saúde é pautado, desde o início, por fortes assimetrias de conhecimen-
tos e de status desses atores na cena do cuidado em saúde. Em tempos 
de amplo acesso a informação, internet e inúmeras ferramentas de busca 
por palavras-chave, há evidências de que é cada vez maior o número de 
pacientes que se vale – corretamente ou não - para dirimir suas dúvidas 
sobre problemas de saúde. Eventualmente, o resultado disso é o contrá-
rio, mas a relação do homem com a informação aberta foge ao controle; 
a única possibilidade é aumentar seu grau de conhecimento a respeito.
(Xiao, 2014; Shaller.,2013; Drossman, 2013)

Cada vez mais o avanço da tecnologia médica, a hiper-especializa-
ção do conhecimento e a duração curta dos encontros entre profissionais 
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e usuários têm contribuído para ampliar o distanciamento e criar forma-
lidade no trato entre eles. De modo geral, quem procura atendimento em 
saúde apresenta algum desconforto, situação que traz consigo inseguran-
ças, receios, expectativas e muitas dúvidas. Dado isto, seria desejável que 
os profissionais de saúde estivessem preparados para acolher os pacientes 
e suas questões e lidar com suas dúvidas e preferências. 

A abordagem centrada no usuário e focada na experiência do pa-
ciente cresce em diferentes sistemas e serviços de saúde no mundo. A co-
municação eficaz tem sido apontada como fator indispensável à motiva-
ção, incentivo e suporte a todas as etapas do cuidado em saúde, desde o 
diagnóstico ao tratamento. Ela percorre dimensões importantes, como os 
cuidados de transição e cuidados paliativos, mas na verdade o caminho 
é muito maior: em tese, começa na promoção da saúde, passando pela 
prevenção das diferentes doenças até chegar nos diagnósticos (precoces 
ou não) e nos tratamentos (frequentemente prolongados). A literatura a 
partir de 2010 mostra que os profissionais de saúde deveriam estar prepa-
rados para se adequar a este novo padrão relacional com os doentes e a 
estimulá-lo, . (Silva et al; 2011; Chewning et al.2012; Volkmanet al.2014; 
Dowrick; Frances, 2013; Lee; Lin, 2010; Tariman, et al. 2014; Fenton et 
al. 2016; Clayman et al. 2016).

Um caso em andamento no Brasil - 
ANS – Sua saúde

A partir de 2014 a Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) intensificou sua trajetória no sentido de buscar qualidade do se-
tor. Em função do conhecimento das iniciativas apontadas (Choices, Slow 
Medicine, Choosing, Connecting), considerou apropriado desenvolver um 
projeto de acordo com sua missão de defender o interesse público, com 
vistas a aumentar o conhecimento dos usuários e sua capacidade de to-
mar decisões com sabedoria. 
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Para isso, seguindo sua metodologia habitual, constituiu um grupo 
técnico (GT) com uma série de organizações de prestação de serviços, 
de sociedades profissionais, de operadoras, de empresas, de ensino e de 
representação de pacientes. Ficaram estabelecidos, para o projeto, alguns 
objetivos visando os pacientes e os prestadores individuais de serviço, os 
profissionais de saúde. 

Assim, ficaram explícitas as intenções de colocar o paciente como 
elemento ativo e co-responsável do cuidado, de aumentar a segurança 
do paciente em qualquer encontro na busca de cuidados com sua saúde, 
de potencializar resultados benéficos (e minorar os maléficos) de quais-
quer tratamentos, buscando melhor evolução no seu estado da saúde e 
de aumentar a confiança do paciente em relação aos demais participan-
tes do seu cuidado, incluindo o profissional médico. Para quem cuida do 
paciente, os compromissos assumidos foram de incentivar o aprimora-
mento da sua comunicação com o paciente, buscando melhorar a ade-
são do paciente ao tratamento, e desta forma aumentar a probabilidade 
de obtenção de bons resultados. Atingir esses resultados, seria uma for-
ma de aumentar a satisfação do profissional de saúde com sua prática 
profissional.

A metodologia utilizada foi a realização de pesquisas nos sites de 
órgãos de governo, organismos internacionais e organizações de associa-
ções de pacientes, que conduziu a um aprendizado em relação a conhe-
cimento nas temáticas escolhidas, estilo de linguagem, ferramentas de 
apoio utilizadas para disseminação das iniciativas e localização de docu-
mentos técnicos de apoio ao Projeto. Também foram realizadas pesquisas 
em buscadores de artigos científicos para identificação de produção cien-
tífica relativa ao tema a partir de 2010 que pudesse fornecer substrato 
teórico e análises de resultados de implementação de projetos similares. 
Além das instituições parceiras participantes do GT foram consultados 
profissionais médicos que atuam diretamente na prática clínica, de dife-
rentes especialidades, expondo-os aos materiais prelimares produzidos, 
solicitando sua análise e levando em consideração suas ponderações, 
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O projeto propriamente dito teve início a partir da definição do 
que seria desejável que o paciente levasse consigo e perguntasse antes, 
durante e depois das consultas com profissionais da saúde. Assim como 
em projetos de outros países, o segundo passo do projeto foi levar aos ci-
dadãos e profissionais informação qualificada, com linguagem apropriada 
e de fácil entendimento, sobre benefícios e malefícios de intervenções 
em saúde. A parceria com os diferentes atores do setor permitiu abordar 
temas como uso de exames, medicamentos, abordagens e comunicação 
com o paciente nas diferentes especialidades, entre outros.

A avaliação do projeto será feita a partir da verificação de se foi 
obtida comunicação adequada entre as partes com linguagem correta e 
acessível, com redução do formalismo que resulta em distanciamento en-
tre as partes. A adesão dos profissionais de saúde, enxergando no projeto 
um parceiro no ato de cuidar e não um concorrente, será outro critério 
de avaliação. 

O paciente no Brasil é o cidadão?

No Brasil, 100% da população tem direito ao SUS e apenas 25% 
(ou menos) se utiliza da saúde suplementar. O país é heterogêneo inclu-
sive em termos de alfabetização e letramento digital, acesso a saúde e a 
informática. Desta forma, um programa para atingir todos os 200 milhões 
de brasileiros está além do factível, mas deve ter início em algum lugar. 

Nem todos os profissionais de saúde aceitarão discutir suas deci-
sões e torná-las decisões de um coletivo equipe/paciente, que dizer vê-las 
questionadas. A formação dos profissionais e suas associações ainda ex-
plicitam que a responsabilidade das decisões é quase sempre dos profis-
sionais (aliás, hegemonicamente médicos) e das organizações onde eles 
trabalham. Os profissionais de saúde não conseguirão responder muitas 
das perguntas que os pacientes têm. Algumas delas dependem de fatores 
genéticos e de imponderáveis. Outras dependem das autorizações das 
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operadoras de saúde e da eficiência dos serviços. Mas há aquelas que já é 
possível conhecer e facilitar o entendimento da outra parte. Os direitos 
de cidadania não são sempre respeitados, mas a saúde é um setor onde 
muitas de suas demandas são ouvidas. 

A preocupação com as escolhas do paciente é um começo para 
a ampliação de seu espaço e com a melhor e mais justa utilização dos 
recursos destinados à população. Utilizar demais, de menos ou de forma 
errada são problemas com os quais se convive universalmente e há muito 
tempo (IOM, 2001). A solução para eles passa pela participação de todos 
os atores envolvidos, entre os quais os cidadãos/pacientes certamente 
não serão os menos importantes. 
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