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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). 

Globalmente, a OIT estima que cerca de 4% do 
Produto Interno Bruto Mundial (2) é perdido 

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
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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
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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



Morbilidade em 
Saúde Ocupacional

%

%

%

% Lesões 
músculo-esqueléticas

Doenças cutâneas e 

outras

Doenças provocadas por 

agentes físicos - Ruído

Doenças do aparelho 
respiratório

Total de doenças 
profissionais por grupos de 

doenças2005-2012 (dados provisórios ISS)

Média anual das participações
de suspeita de doença profissional 

3677

Média anual das certificações
de doença profissional

3328

1176
Estimativa da mortalidade 

por doença profissional 
no ano 2011  



Acidentes de trabalho 2003-2010 (GEP)

(105)
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Relatório Único

Fonte: GEE, Segurança e 
Saúde 2011 - Síntese  2013

Morbilidade em 
Saúde Ocupacional

Unidades Locais / 
Estabelecimentos 
com organização de 
Saúde do Trabalho  
no ano 2011

204 211

Entidades Empregadoras

Unidades Locais/ 
Estabelecimentos 
com resposta ao RU 
no ano 2011

336 548



Relatório Único

Fonte: GEE, Segurança e 
Saúde 2011 - Síntese  2013

Morbilidade em 
Saúde Ocupacional

Exames realizados no ano 2011

Exames de admissão 329 355

Exames periódicos 1 134 025

Exames ocasionais 224 266

Exames complementares 5 363 459

Trabalhadores abrangidos
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Equipa de 
Coordenação

Equipa Regional 

de SO do Norte

Equipas Locais de 
SO (por ACES)

Equipa Regional 

de SO do Centro

Equipas Locais de 
SO (por ACES)

Equipa Regional 

de SO de LVT

Equipas Locais de 
SO (por ACES)

Equipa Regional 

de SO do Alentejo

Equipas Locais de 
SO (por ACES)

Equipa Regional 

de SO do Algarve

Equipas Locais de 
SO (por ACES)

Comissão Técnica de 
Acompanhamento do 

PNSOC

Programa Nacional de 
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• Análise anual de acompanhamento das 51 Ações 
(de curto, médio ou longo prazo) e respetiva 
categorização do nível de implementação

• Definição e cálculo de indicadores (de execução, 
contexto ou de ganhos em saúde)

• Elaboração de Relatórios:
• Progresso - ano 2015;
• Final – ano 2017.

Programa Nacional de 
Saúde Ocupacional 2013 -2017



Intervenção 
multiprofissional

• O papel dos técnicos não médicos

• Avaliação dos fatores de risco profissional

• A conceção dos locais de trabalho

• As intervenções corretivas 



O papel do engenheiro 
de produção 

• O modo de produção e as exigências do 
trabalho

• As necessidades produtivas e as 
capacidades humanas

• A perspetiva ergonómica



EstratEstratéégias de Prevengias de Prevençção ão 
das das 

DoenDoençças  Profissionaisas  Profissionais

A OSHA refere que “os locais de trabalho 

onde os profissionais contribuem 

ativamente para a saúde e segurança 

apresentam, muitas vezes, menos riscos 

profissionais e taxas de acidentes mais 

reduzidas”.

•Existe suporte legal para a participação 

dos trabalhadores.

•Existem inúmeras vantagens da 

participação dos trabalhadores no âmbito 
da saúde e segurança do trabalho.

Participação dos trabalhadores
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Melhoria contínua em 
Saúde ocupacional 

Política de SO na empresa

Organização de serviços 

Instalações 

recursos humanos
equipamentos e utensílios

Pograma e objetivos e metas

Avaliação dos resultados e ganhos em saúde

Pedra de 

toque de 
qualidade


