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PROMOÇÃO DA SAÚDE NO

AMBIENTE DE TRABALHO

Os Programas de Qualidade de Vida e Promoção à
Saúde para o ambiente de trabalho direcionam suas cam-
panhas na prevenção de doenças cardiovasculares, hi-
pertensão arterial, diabetes, obesidade, aids e muitas
outras. Poucos se preocupam com a prevenção em oftal-
mologia e se esquecem de que a visão é o principal sen-
tido do ser humano.

Justamente neste ponto, demonstrando sua preocupa-
ção com a saúde ocular, é que o IMO entra em ação:
nossos profissionais se deslocam até as empresas para
levar atendimento oftalmológico no próprio local de tra-
balho. Palestras, exames oftalmológicos preventivos,
triagens oftalmológicas e até consultas completas são
realizadas em conjunto com Programas de Qualidade de
Vida, SIPATs ou mesmo em campanhas isoladas sobre
saúde ocular.

Os benefícios desse programa são muitos: evita a saída do
funcionário durante o período de trabalho para uma con-
sulta (muitas vezes ele está trabalhando com dor de cabe-

ça, tontura, náusea, lacrimejamento e vermelhidão nos olhos
em razão de alterações na visão); permite o diagnóstico
precoce das alterações visuais, favorecendo o sucesso do
tratamento; fornece dados para a empresa sobre o número
de funcionários examinados e a estatística das patologias
encontradas (que podem servir como subsídio ao departa-
mento médico da empresa para propor medidas de saúde
adequadas); proporciona conforto e segurança aos funcioná-
rios; fornece esclarecimento e informação para os que fa-
zem uso contínuo do computador e auxilia na prevenção de
acidentes do trabalho.

É importante lembrar que após a campanha, não existe a
obrigatoriedade do funcionário realizar suas consultas com
nossos profissionais, salientando também que não indica-
mos estabelecimentos para a confecção de óculos, pois
entendemos que a ética e o direito à livre escolha são
fundamentais na relação médico-paciente.

Leve esta idéia à sua empresa. Entre em contato conosco
e obtenha maiores informações sobre este serviço.


