
O engenheiro na equipa de 
saúde ocupacional: a visão 
da medicina do trabalho

Carlos Silva Santos
Programa Nacional de Saúde Ocupacional DSAO/DGS 2014



Segurança, Higiene e Saúde do 
trabalho 

• Organização compulsória de cuidados de 
medicina do trabalho, de segurança e de 
higiene do trabalho visando a saúde dos 
trabalhadores no local de trabalho.
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ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E CONTROLO DOS 
RISCOS PROFISSIONAIS

• A Saúde ocupacional é uma actividade 
multidisciplinar com o objectivo de:

– 1-Proteger e promover a saúde dos trabalhadores, 

prevenindo e controlando as doenças relacionadas 

com o trabalho e os acidentes.

– 2-Eliminar os factores de risco e as situações de 

perigo para a saúde e integridade dos 

trabalhadores.



ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E CONTROLO DOS 
RISCOS PROFISSIONAIS

• A Saúde ocupacional é uma actividade 
multidisciplinar com o objectivo de:

– 3-Desenvolver e promover as organizações, o trabalho e o 

ambiente laboral seguros e saudáveis.

– 4-Garantir o bem-estar físico, mental e social dos 

trabalhadores, assegurando o desenvolvimento e 

manutenção da sua capacidade de trabalho, das 

competências profissionais e sociais no local de trabalho.



ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E CONTROLO DOS 
RISCOS PROFISSIONAIS

• A Saúde ocupacional é uma actividade 
multidisciplinar com o objectivo de:

– 5-Garantir que os trabalhadores tenham uma vida 

social e economicamente produtiva de forma a 

contribuir positivamente para o desenvolvimento 

sustentável.

• Adaptado WHO 1994



Medicina do trabalho

• Uma actividade médica essencialmente 
preventiva com a finalidade de evitar os riscos 
profissionais, de conservar e promover a 
saúde dos trabalhadores, a ser exercida nas 
empresas, em serviços da sua 
responsabilidade, dependentes da orientação 
ténico-normativa e da fiscalização dos 
competentes serviços do estado.



Segurança e higiene do trabalho

• A Segurança do Trabalho é uma técnica que visa à
prossecução do objectivo específico que a define e 
caracteriza, a prevenção dos acidentes.

• A Higiene do Trabalho ocupa-se especificamente do estudo e 
da prevenção dos riscos de doenças provenientes dos 
processos, condições e ambientes de trabalho. A sua 
intervenção centra-se quase exclusivamente sobre factores 
de natureza ambiental e tem carácter essencialmente 
normativo.

FARIA, 1982



Saúde ocupacional como ramo da saúde 
ambiental

• As relações trabalho, saúde e sociedade como 
tema essencial da Saúde ocupacional.

• A saúde dos trabalhadores como valor mais 
valioso da nossa sociedade



Os grandes saltos em saúde ocupacional

• Trabalho castigo/trabalho direito social

• Trabalho como actividade humana de 
sobrevivência/trabalho organizador da vida em 
sociedade

• Trabalho factor causal de doença e de 
morte/trabalho fonte da vida

• Trabalhador objecto de intervenção em 
saúde/trabalhador participante activo

• Micro ambiente laboral/macro ambiente 
comunitário e planetário 



Desenvolvimento histórico da saúde 
ocupacional

• Contradição primeira:

O relevante avanço dos conhecimentos 

científicos e técnicos em Saúde Ocupacional e 

a insuficiente melhoria das condições de 

trabalho



Fatores adjuvantes para a evolução dos 
conceitos e da prática
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•O conhecimento médico dos riscos profissionais

•A ação de organismos internacionais como OIT, OMS e UE

•A intervenção dos parceiros sociais

•A ação dos governos



O Contributo das leis e das normas 
potencialidades e insuficiências 
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•1º Ciclo da medicina do trabalho da década de 60 do século 
passado

•2º Ciclo da segurança, higiene e saúde dos trabalhadores no 
local de trabalho da década de 90

•3º Ciclo da saúde e segurança do trabalho do século XXI



ORGANIZAÇÃO DA SAÚDE OCUPACIONAL - Século XXI

Modelo Europeu                                                  Modelo Anglo-saxónico
(2ª Grande Guerra)                                                 (Princípio do século)

Medicina do trabalho

Centrado nos 

profissionais médicos do 

trabalho

Vigilância médica geral

Identificação precoce de 

alterações de saúde

Prevenção secundária e 

primária médica

Binómio homem/trabalho

-Relações Trabalho/saúde

-Trabalho determinante da saúde/doença
-A valorização das especificidades 

individuais

-Intervenção integrada 

preferencialmente no trabalho

-Trabalho em equipa multiprofissional

-Outras áreas disciplinares como a 

ergonomia e a sociologia do trabalho

Centrada nos higienistas 

industriais (Engenheiros 

e técnicos)

Vigilância ambiental

Normas ambientais

Avaliações ambientais 

de diagnóstico dos 

factores de risco

Modelo Moderno 
Humanista
(último quartel do 
século XX) Higiene do trabalho



ESTRATÉGIAS DE DIAGNÓSTICO,  PREVENÇÃO E 
CONTROLO DOS RISCOS PROFISSIONAIS

• Prevenção com sucesso exige:

– Conhecimento de como quebrar a relação causal.

– Recursos, instrumentos e mecanismos para 
desenvolver as medidas preventivas.

– Conhecimento do mecanismo de acção dos 
factores ou situações de risco.

– Informação sobre a relação causal entre factor de 
risco e o seu efeito na saúde dos trabalhadores.

– Suporte político, de gestão e do grupo alvo para o 
programa preventivo.



Evolução do paradigma do 
desempenho do médico do trabalho

• Médico de fábrica com funções assistenciais

• Médico do trabalho com funções de vigilância 
da saúde dos trabalhadores numa perspectiva 
de prevenção secundária 

• Médico do trabalho com funções de vigilância 
da saúde dos trabalhadores numa perspectiva 
integrada e global



Perspetivas da Nova Saúde Ocupacional -
valores
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•O trabalhador como pessoa una perante o trabalho e perante a 
saúde

•A saúde como direito e como bem não transacionável

•A saúde dos produtores como condição incontornável do 
desenvolvimento sustentável



A nova Saúde Ocupacional e os desafios 
futuros
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•Visão integrada e global do binómio Homem/Trabalho

•Resposta interdisciplinar e multiprofissional às necessidades de 
saúde

•A saúde dos trabalhadores está em todas as políticas



A nova saúde ocupacional e a cultura em 
saúde no local de trabalho
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•A importância da participação dos parceiros sociais e entre 
estes dos trabalhadores

•A educação em saúde laboral a todos os níveis

•A investigação em saúde dos trabalhadores pedra de toque do 
progresso

•A divulgação e a apropriação dos conhecimentos em saúde 
laboral – a saúde de todos os produtores



Política Nacional de Saúde Ocupacional
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•Estratégia Nacional para a 
Segurança e Saúde do Trabalho 
2008-2012

•Plano Nacional de Saúde 
Ocupacional: 2º Ciclo 2013/2017



Morbilidade laboral mundial
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A OIT (1) estima que no ano 2008 mais de 2,34 milhões tenham morrido por 
acidente de trabalho ou doença relacionada com o trabalho, dos quais:

•2,02 milhões foram causados por doença;

•321000 por acidentes de trabalho. 

O número global anual de casos  de doença não-fatal relacionada ao 
trabalho é estimada em 160 milhões (2). 

PIB real em 
2008 (3)

Milhões de euros
UE27 Portugal

Total 11.831.768 160.191
4% 473.271 6.408

Globalmente, a OIT estima que cerca de 
4% do Produto Interno Bruto Mundial (2), 
são perdidos devido a custos diretos e 
indiretos decorrentes de acidentes de 
trabalho e doenças profissionais.

(1) ILO, 2011, ILO Introductory Report: Global Trends and Challenges on Occupational Safety and Health
(2) ILO, 2013, Prevention of occupational diseases - Governing Body: 317th Session

(3) INE, Indicadores de desenvolvimento sustentável 



Morbilidade laboral nacional
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Considerando a 
proporção da OIT 
estima-se que, em 

Portugal, ocorram cerca 
de 4 a 5 mortes diárias 

relacionadas com o 
trabalho.

(1) INE, Indicadores de desenvolvimento sustentável

PIB real em 
2008 (1)

Milhões de euros
UE27 Portugal

Total 11.831.768 160.191
4% 473.271 6.408

Período: Ano 2006 a 2010

Média anual de 
acidentes de 

trabalho é 229569

Média anual de acidentes 
de trabalho mortais é 237

Média anual de 
doenças profissionais 

é 3334



População total
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População e Empresas – Dados do INE Portugal Continental

Ano

Unidade: Milhares

2009 2010 2011 Variação 

2009-2011

População ativa 5 334,0 5 332,9 5 292,3 -0.78%

População empregada 4 823,2 4 748,1 4 618,0 -4.25%

Número total de empresas 1 060,9 1 019,2 1 096,8 +3.38%

Pessoal ao serviço nas 

empresas/estabelecimentos

3 717,9 3 572,6 3 693,0 -0.67%



População da Administração Pública
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População da Administração Pública – Dados do DGAEP

Portugal 

Continental

Ano 2011 Ano 2012

(a)

Variação 

2011-2012

Postos de trabalho 579 112 551 736 -4,7%

• Administração central 458 353 436 174 -4,8%

• Administração local 120 759 115 562 -4,3%



Acidentes de Trabalho
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Acidentes de Trabalho por Atividade 
Económica
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Relatório Único
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Anexo D do Relatório Único – Dados do GEP Portugal Continental

Ano 2009

Universo de Estabelecimentos obrigadas a preencher o Relatório Único 529 863

Estabelecimentos que responderam ao Anexo D do Relatório Único 312 722

Estabelecimentos que organizaram Serviços de SST/SO (Saúde, Segurança ou ambos) 187 874

(60% dos que responderam)

Estabelecimentos que organizaram ambos os Serviços (Serviços de Saúde do Trabalho e Serviços de Segurança do Trabalho): 175550

• Em separado 34 225

• Em conjunto 141 325

Estabelecimentos com Serviços de Saúde do Trabalho organizados 186 284

• Modalidade de Serviço interno 7 759

• Modalidade de Serviço Comum/Partilhado 1 587

• Modalidade de Serviço Externo 175 716

• Serviço Nacional de Saúde 1 229

Trabalhadores abrangidos por Serviços de Saúde do Trabalho 2 368 632

Trabalhadores abrangidos por Serviços de Segurança do Trabalho 2 430 779

N.º de empresas/estabelecimentos que realizaram os 

exames/ações

Nº total de 

exames/ações

Exames de saúde

• Exames de Admissão 105 160 409 466

• Exames Periódicos 129 504 1 162 057

• Exames Ocasionais 78 952 257 832

Exames complementares de saúde 100 681 4 330 908

Imunizações 9 018 152 290

Promoção da saúde 33 365 477 540



Visão 
PNSOC – 2º Ciclo 2013/2017
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Assegurar a proteção e promoção da saúde a todos os 
trabalhadores, considerando o contexto socioeconómico do próximo 

quinquénio, através de ambientes de trabalho saudáveis e da 
cobertura e qualidade dos Serviços de Saúde Ocupacional, o que 
possibilitará uma “força de trabalho” com o mais elevado nível de 

saúde possível, satisfeita, motivada, produtiva, aberta à inovação e 
ao empreendedorismo e impulsionadora da sustentabilidade do 

trabalho



Objetivo Geral 1
PNSOC – 2º Ciclo 2013/2017
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Aumentar os ganhos em saúde, designadamente pela:

1. Diminuição da ocorrência e gravidade de danos provocados por acidentes 
de trabalho;

2. Redução da incidência e prevalência de doenças profissionais e de outras 
doenças ”ligadas” ao trabalho;

3. Melhoria da qualidade do trabalho e da vida dos trabalhadores.



Objetivo Geral 2
PNSOC – 2º Ciclo 2013/2017
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Garantir o valor da saúde do trabalhador junto das entidades empregadoras, dos 
responsáveis pela governação e da sociedade em geral, sobretudo:

1. Pela capacitação dos trabalhadores, designadamente mediante adequada 
informação e formação;

2. Pelo envolvimento dos trabalhadores em todos os processos relacionados com 
a Saúde Ocupacional;

3. Pela educação e formação dos jovens, futuros trabalhadores;

4. Pela consciencialização dos empregadores e dos cidadãos;

5. Pela valorização geral do trabalho enquanto fonte de saúde, de realização 
pessoal e de desenvolvimento humano sustentável. 



Objetivos Específicos
PNSOC – 2º Ciclo 2013/2017
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1. Vigilância da saúde 

& 
Qualidade da atividade prestada

2. Organização de Serviços de 

SST/SO 
&

Acesso dos trabalhadores

3. Desempenho dos 

profissionais
&

Referenciais

4. Promoção da saúde

&
Práticas de trabalho e Estilos de vida 

saudáveis

5. Articulação institucional

&
Partilha de dados

6. Divulgação de informação

&
Resposta a necessidades 

expressas

7. Gestão do conhecimento 

&
Investigação e Inovação



Avaliação
PNSOC – 2º Ciclo 2013/2017
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Perspetivas para o futuro…
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•Mudança das relações de produção

•Nova demografia laboral

•Alteração da natureza da produção

•Desvalorização dos produtores

•(…)



saudetrabalho@dgs.pt


