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RESUMO

INTRODUÇÃO: Poucas empresas ofertam Programas de Qualidade de Vida devido à falta de conhecimento ou por não acreditarem que os programas possam reduzir os ricos

relacionados às doenças ocupacionais e assim aumentar a produtividade dos trabalhadores? A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) pode ser definida, conforme França (1996,

p. 15) como: “conjunto das ações de uma empresa que envolvem a implantação de melhorias e inovações gerenciais, tecnológicas e estruturais no ambiente de trabalho”.

OBJETIVO: A presente pesquisa visa entender e apresentar os benefícios das ações de qualidade de vida e promoção à saúde realizadas com trabalhadores. MÉTODO: A

pesquisa será apresentada em formato de levantamento bibliográfico, pautado no campo da saúde ocupacional, por meio de pesquisa em bases nacionais de artigos científicos e

livros com temas relativos ao assunto em estudo. RESULTADOS: Espera-se que os resultados alcançados esclareçam a necessidade e importância da implantação de

programas de qualidade de vida para as empresas, visando benefícios tanto para o empregado quanto para o empregador, além de proporcionar autonomia do trabalhador no

que diz respeito ao estilo de vida saudável. Também espera-se incorporar ações preventivas articuladas com uma equipe de profissionais multidisciplinares visando um

planejamento estruturado, promovendo um ambiente mais saudável. DISCUSSÃO: O ambiente laboral saudável é fundamental para a manutenção e promoção dos profissionais

que atuam de forma individual ou coletiva. A saúde ocupacional é uma estratégia necessária que contribui também para a produtividade, motivação, satisfação no trabalho,

gerando assim melhoria geral na qualidade de vida dos colaboradores. Promovendo a saúde dos trabalhadores, consequentemente as empresas obterão maiores níveis de

rendimento e qualidade de seus produtos e serviços.
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