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O Trabalho é uma importante  
dimensão da vida de cada um, de forma 
individual e coletiva
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De modo a assegurar as neces-
sidades dos membros de uma 
comunidade, a capacidade de 
utilizar e transformar o meio 
ambiente com a finalidade de 
produzir bens e/ou serviços úteis 
é vital, numa constante produ-
ção/aquisição em vários setores 
de atividade. 

No início do século, estima-
va-se que cerca de 400 milhões 
de pessoas trabalhavam nos Es-
tados-membros da OMS Euro-
pa, passando, na sua maioria, 
mais de metade da vida, duran-
te as horas de vigília, no trabalho. 

Em contexto de crise financei-
ra, o apelo empresarial para o es-
tabelecimento de fórmulas de 
regulação flexível para potenciar 
a produtividade e a competitivi-
dade, exerce pressões relativas a 
ritmos, carga horária e ao au-
mento da complexidade das ta-
refas, associadas por vezes a lo-
cais de trabalho pouco seguros e 
a lacunas na formação em Saú-
de e Segurança no Trabalho. A 
inovação tecnológica e os pa-
drões demográficos, repercu-
tem-se em mudanças nas carac-
terísticas do trabalho, podendo 
conduzir a alterações no estado 
de saúde, bem como na dinâ-
mica familiar e na comunidade. 
A promoção da saúde ocupa-
cional, individual e coletiva, tem 
especial enfoque nas condições 
de segurança do ambiente físi-
co, na utilização correta de equi-
pamento de trabalho e de pro-
teção individual, e na prevenção 
de riscos físicos, químicos e psi-
cossociais. 

Como principais áreas de in-
tervenção estão a implementação 
de visitas aos locais de trabalho, 
envolvendo os trabalhadores na 
identificação/avaliação dos ris-
cos; vacinação; educação para a 

A proximidade  
entre enfermeiro e 
trabalhador, consiste 
numa oportunidade 
única para a 
intervenção precoce 
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saúde relativa a estilos de vida, 
com programas de alimentação 
saudável, ginástica laboral e ces-
sação tabágica; atuação em caso 
de emergência, doença súbita ou 
acidente; regresso ao trabalho 
após lesão, acidente, doença pro-
fissional ou natural, promoven-
do a adequação do trabalho ao 

indivíduo e  transição para a re-
forma. 

Isto faz que o enfermeiro do 
trabalho consiga reunir infor-
mações quer junto da gestão, 
quer dos profissionais, dada a sua 
natureza de acessibilidade e ação 
independente e, procurar pon-
tos em comum ao debater ques-

tões relacionadas com a saúde, o 
bem-estar social e qualidade de 
vida dos trabalhadores 

O envolvimento com a comu-
nidade laboral, estabelecido ao 
longo de muitos anos, favorece a 
relação terapêutica. A proximi-
dade entre enfermeiro e traba-
lhador, consiste numa oportuni-

dade única para a intervenção 
precoce.  

A atuação do enfermeiro rege-
se num contexto interdisciplinar, 
em várias áreas de conhecimen-
to, com saberes próprios da sua 
profissão e nos quais assentam 
funções autónomas e interde-
pendentes. Só assim se torna pos-
sível a compreensão da interação 
entre os vários sistemas da vida 
de cada trabalhador, que induz 
ao controle de fatores intrínse-
cos/extrínsecos, características 
individuais, expectativas, po-
tencialidades, limitações, para 
um estado de bem-estar, reco-
nhecimento e satisfação laboral, 
cerne da tríade holística Ho-
mem/Saúde/Trabalho. � 
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