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Tema 4: Programa de Promoção da Saúde do Trabalhador 

 

 Programa de Promoção da Saúde do Trabalhador/PPST (MARTINS, 2008): grande 

programa (figura 1) que tem como objetivo principal fomentar QV do trabalhador 

dentro e fora da empresa por meio de atividades e programas planejados e 

administrados de acordo com características do trabalhador, da empresa e da 

comunidade aumento da produtividade é mais uma benéfica conseqüência da 

melhoria da QV do colaborador; 

 

Figura 1. Exemplo de componentes do PPST 

 
Fonte: Martins (2008, p. 96). 

 

 

 Dentre os programas do PPST encontra-se o de Retorno ao Trabalho: 
O princípio básico para a elaboração de um programa de retorno ao 

trabalho é ampliar o conceito de capacidade laborativa: todos 

podem contribuir em um processo de trabalho. Cada caso deverá 

ser avaliado na sua particularidade. O programa deve evitar que o 

trabalhador fique excluído no próprio local de trabalho [...] O 

sucesso de um programa de retorno ao trabalho depende das 

medidas efetivas tomadas pelo empregador para corrigir a situação 

que originou a doença e das possibilidades que o indivíduo tem ou 

teve para extrair dessa experiência elementos positivos para a sua 

identidade enquanto sujeito e cidadão (BRASIL/OPAS, p. 435). 
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 PPST deve interagir com demais ações de segurança e saúde providas pela empresa 

(ex.: SESMT, PCMSO, CIPA) e pode estar diretamente vinculado a distintos 

funcionários, como Médico do Trabalho, Engenheiro do Trabalho ou trabalhador dos 

Recursos Humanos (MARTINS, 2008); 

 

 Baicker et al. (2010): impacto de PPSTs na diminuição de custos médicos (U$3.27) e 

custos com absenteísmo (U$2.73) retorno médio de três dólares para cada dólar 

investido (Return on Investment - ROI); 

 

 Osilla et al. (2012) informam que, nos EUA:  

o Empresários têm oferecido PPSTs para trabalhadores e suas famílias a fim de 

diminuir custos com cobertura de saúde (ex.: planos de saúde) e melhorar 

produtividade; 

o Objetivo do PPST é promover estilos de vida saudáveis e prevenir doenças com 

abordagens educacionais (ex.: aconselhamento nutricional) e motivacionais 

(ex.: incentivos para modificações no estilo de vida); 

o Governo tem estimulado adoção e manutenção de PPSTs (lei Affordable Care 

Act); 

o Achados de revisão sistemática (33 estudos) identificaram programas 

enfatizando: 

 Exercício físico (n = 13), com efeitos positivos em oito estudos (ex.: 

aumento da frequência de exercício); 

 Dieta (n = 12), com efeitos positivos em seis estudos (ex.: consumo 

aumentado de frutas/vegetais e reduzido de gordura/energia); 

 Marcadores fisiológicos (n = 12), com efeitos positivos em seis estudos 

(ex.: redução do IMC e PA diastólica); 

 Cobertura de saúde (n = 8), com decréscimo significativo em sete 

estudos (ex.: economia em custos médicos diretos e invalidez);  

 Tabagismo (n = 7), com elevada taxa de desistência/menor uso de 

tabaco em seis estudos (ex.: aproximadamente 10% a mais dos 

indivíduos do grupo experimental pararam de fumar quando 

comparados aos do grupo controle); 

 Absenteísmo (n = 4), com efeitos significantes em quatro estudos (ex.: 

ROI de U$ 15.60, U$1350 economizados por trabalhador nos custos 

com invalidez de curto prazo); 

 Saúde mental (n = 4), com efeitos positivos em três estudos (ex.: 

diminuição do distresse, trabalhadores do grupo experimental foram 

duas vezes mais propensos a utilizar práticas de técnicas de 

gerenciamento de estresse providas por telefone do que os do grupo 

controle);  

 Bebidas alcoólicas (n = 3), com redução na ingestão de bebidas 

alcoólicas em dois estudos (ex.: diminuição do consumo de álcool nos 

finais de semana/intoxicação, diminuição da ingestão de bebidas 

alcoólicas por semana); 
 

 Equipe do PPST (MARTINS, 2008): formada por diversos profissionais de áreas que 

interagem na saúde e segurança no trabalho (ex.: Educador Físico, Ergonomista, 

Fisioterapeuta, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Psicólogo), atuando em 

conjunto ao contribuir com ideias e serviços para otimizar a eficácia do PPST; 
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 Etapas do PPST (figura 2, a seguir):  

O processo implantação/gestão do PPST pode ser teoricamente 

dividido em quatro etapas: identificação, estruturação, intervenção 

e avaliação, que ao mesmo tempo apresentam elementos distintos e 

semelhantes entre si. 

A aplicação do Questionário Inicial, adaptado da OMS (WHO, 

1999 - em anexo), pode fornecer dados para a identificação das 

características do trabalhador, do ambiente de trabalho e da 

comunidade em que está inserida a empresa, coletados com o 

intuito de idealizar o PPST. Na etapa de identificação podem ser 

realizados testes físicos e medições, que colaboram para respaldar 

a necessidade de oferecer outros componentes do programa que 

não haviam sido cogitados inicialmente. 

O passo seguinte é a estruturação, viabilizada através da criação de 

programas e atividades que irão compor o PPST de acordo com o 

que foi coletado na fase da identificação, considerando inclusive o 

que é ofertado pela comunidade. Vale ressaltar que o PPST deve 

contar com uma equipe multidisciplinar, que pode contribuir para 

idealizar o programa. 

Após a estruturação vem a intervenção, momento em que a equipe 

multidisciplinar põe em prática os programas e atividades do 

PPST. Testes piloto podem ser realizados a fim de ajustar o que foi 

planejado, adequando o programa às necessidades vivenciadas na 

organização. A etapa da intervenção também pode comportar a 

assimilação do que é ofertado pela comunidade, bem como 

oferecer em determinados programas, a possibilidade de 

participação da família do trabalhador. 

Na etapa de avaliação é principalmente verificado se os objetivos 

do PPST estão sendo alcançados, promovendo a manutenção, 

extinção, total modificação ou um simples aprimoramento de seus 

programas e atividades. A avaliação e a intervenção são etapas que 

claramente se interpõem, buscando a eficaz gestão do PPST. 

(MARTINS, 2008, p. 85-86) 
 

Figura 2. Etapas do PPST 

 
Fonte: Martins (2008, p. 86). 
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