
Saúde Ocupacional

10 Principais Causas Incapacitantes

6 Principais Benefícios

Problemas Físicos

Problemas Cognitivos e Emocionais

Principais causas segundo a OMS 
( Organização Mundial da Saúde).

Cardíacos e neurológicos

Aumento do risco de infarto, AVC 
(Acidente Vascular Cerebral), 

aneurismas, hipertensão arterial, 
taquicardia e dor no peito.

Nós podemos ajudar sua empresa a melhorar 
os resultados ao promover saúde 

ocupacional.

Tensionais

Outros

Queda de imunidade, distúrbios do sono, 
alterações no apetite e problemas no 

aparelho digestivo, alterações da libido, 
queda de cabelo e  alergias nervosas.

Dores no pescoço, ombro, costas, apertas
e ranger dos dentes de forma involuntária, 

falta de ar com respiração rápida e 
superficial.

Cognitivos

Ações preventivas reduzem custos 
com doenças e afastamentos, rotatividade,

treinamento, acidente de trabalho 
e ações judiciais trabalhistas.

Emocionais

Reduz custos

Redução de números de faltas, atrasos
e afastamentos, além de melhorar o 

clima organizacional.

Ambiente favorável a saúde, gera maior
credibilidade corporativa, acolhimento dos

colaboradores e maior engajamento,
gerando retorno positivo na imagem de

empresa.

Os custos com planos de saúde representa
uma fatia expressiva dos custos da 

folha, ações preventivas melhoram o 
índice de sinistralidade da sua empresa

junto do plano de saúde.

O ambiente favorável ajuda na criatividade
nas relações interpessoais, na eficiência e

eficácias.

Melhores condições de trabalho, gera
maior disposição e motivação,

afetando diretamente a capacidade
produtiva.

Melhora a produtividade

Reduz absenteísmo

Atrai e retém talentos

Reduz o índice de sinistralidade

Reduz o retrabalho

Brasil é o país com a população
mais ansiosa do mundo (OMS). 
São 18,6 milhões de brasileiros,
aprox. 9,3% da população do país.!

São 11,5 milhões no brasileiros com
depressão, aprox. 5.8 % da população
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Problemas de memória, 
dificuldade de aprendizagem, 

concentração e foco, 
pensamentos acelerados, 

pessimismo e visão 
distorcidas da realidade.

Irritabilidade, alterações de 
humor, infelicidade e choro fácil, 
sentimento de solidão, sensação 

de sobrecarga, isolamento 
social, transtornos depressivos e 

de ansiedade.

Solicite agora mesmo uma visita sem 
compromisso, para receber mais informações.

(35)99900-1977
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