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O que é saúde, higiene e 
segurança no trabalho?

� Saúde
“completo bem - estar físico, mental e social, e 
não apenas ausência de doença”

(Organização Mundial de Saúde) 

� Segurança no trabalho
“prevenção dos riscos associados aos acidentes 
de trabalho”

� Higiene no trabalho
“controlo dos agentes físicos, químicos e 
biológicos, de forma a prevenir doenças 
profissionais”
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SHST

� Actividade pluridisciplinar que tem por objectivo 
a prevenção, eliminação ou limitação de riscos 
de que possam resultar em riscos e doenças 
profissionais.  

Riscos profissionais

É toda e qualquer situação de trabalho que pode romper 
com o equilíbrio físico, mental e social do individuo

Prevenção
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Benefícios da SHST
�Aumento da produtividade e moral dos 
colaboradores da empresa e, 
consequentemente, dos resultados financeiros 
da mesma;

�Melhoria da qualidade dos produtos e/ou dos 
serviços prestados;

�Redução de custos inerentes às paragens 
(indirectos), perdas de produção e defeitos;
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Benefícios da SHST( cont.) 
�Redução dos custos (directos) em 
indemnizações por lesões e incapacidades;

�Redução de custos de substituição dos 
trabalhadores acidentados ou em situação de 
doença profissional;

�Redução drástica dos custos de formação de 
novos trabalhadores;

�Melhoria da imagem interna e externa da 
empresa.
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Importância do surgimento da 
SHST

� Tem vindo aumentar desde a Revolução 
Industrial;

� Diminuir o nº de acidentes e doenças 
profissionais.
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Evolução Histórica

�Pensa-se, frequentemente, que as 
preocupações respeitantes à segurança e saúde 
no trabalho são recentes. 

� A forma dos objectos e dos instrumentos 
evidencia que, mesmo nos primeiros tempos da 
humanidade, o desejo de assegurar a 
segurança e o bem-estar já se encontravam 
latentes.

Os Primórdios
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Evolução Histórica (cont.) 

� A introdução progressiva do cobre e do estanho e, 
posteriormente, a produção de ferro facilitaram o 
desenvolvimento de certos objectos, destinados 
prioritariamente a permitir a protecção pessoal.

� O Código de Hammurabi, elaborado entre 1792 e 1750 
a.c., integra o primeiro repositório de preceitos legais 
conhecido. Nele encontram-se arroladas medidas 
penais aplicáveis a responsáveis por alguns tipos de 
acidentes, dentro da lógica prevalecente de “olho por 
olho, dente por dente”.

Os Primórdios (cont.) 
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Evolução Histórica (cont.) 

� Aquele que é conhecido como o pai da medicina 
moderna, Hipócrates, nascido no ano 460 a.c., foi 
provavelmente o primeiro médico a pôr enfoque no 
papel do trabalho, a par da alimentação e do clima, na 
génese de algumas doenças.

� Na Idade Média, são conhecidos os estudos 
conduzidos, por Georgius Agricola (1454-1555) e 
Paracelsus (1493-1541) relacionados com as doenças 
emergentes das indústrias extractivas. O primeiro 
descreve o processo de extracção e fundição do ouro 
e da prata, bem como os acidentes de trabalho 
e as doenças mais comuns.

Os Primórdios (cont.) 
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Evolução Histórica (cont.) 

Antes:

� trabalho artesanal;

� realizava as tarefas 
manuais por sua conta;

� auto - controlo do ritmo 
de trabalho;

Depois:

� alteração das relações 
laborais;

� consequências da 
relação homem –
máquina;

� legislação criada para 
melhorar as condições 
de trabalho;

Revolução Industrial - 1744
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Evolução Histórica (cont.) 

� 1860 -Saída do primeiro diploma legal 
que estabelecia um regime jurídico 
relativo ao trabalho em estabelecimentos 
insalubres, incómodos e perigosos;

� 1900 – Criada AIPT (Associação 
Internacional para a Protecção dos 
Trabalhadores);
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Evolução Histórica (cont.) 

� 1919 - Criação da OIT ( Organização                
Internacional do Trabalho);

Objectivos:
FACTOR HUMANO:
• UMA PAZ UNIVERSAL E DURADOURA SÓ PODE
• ESTABELECER-SE COM BASE NA JUSTIÇA
• SOCIAL;

FACTOR CONCORRENCIAL:
• A RECONSTRUÇÃO DA EUROPA E ESTABELECER
• CONDIÇÕES MÍNIMAS DE TRABALHO CUMPRIDAS
• POR TODOS;
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Evolução Histórica (cont.) 

�1957 – Criada a CEE

Criação de legislação da área  da Saúde, 
higiene e segurança no trabalho.
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Evolução Histórica (cont.) 
� 1958 – Publicação do regulamento de segurança no 
trabalho em obras de 

construção civil, através do decreto 41 820;

� 1967 – Regulamentação dos serviços de medicina do 
trabalho nas empresas, através do Decreto 47 512, 
diploma baseado na convenção n.º 112 da OIT. 

� 1971 – Aprovado o regulamento geral de higiene e 
segurança no trabalho nos 
estabelecimentos industriais através da portaria 53/71 
de 3/2, alterada em 1980 
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Evolução Histórica (cont.) 

�1973 – Publicação da lista de doenças 
profissionais através do decreto 473/73, 

posteriormente alterado em 1980, 1892 e 1983;

�1976 – Consagração do direito ao trabalho em 
condições de Higiene e 

Segurança, no artigo 59.º da Constituição da 
república Portuguesa, bem como 

do direito à saúde no artigo 64.º
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Evolução Histórica (cont.) 

�1986 – Assinado o Acto Único Europeu

A aprovação das directivas passaram a 
ser aprovadas por maioria qualificada;

�1997 – Aprovação de um novo regime 
jurídico sobre acidentes e doenças

profissionais, através da Lei 100/97 de 
13/11;
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Evolução Histórica (cont.) 

�2003 – Publicação do Código do Trabalho, que 
pela primeira vez integra o direito ligado à
SHST, juntamente com o restante direito do 
trabalho 

�2004 – Publicação da regulamentação do 
código do trabalho, onde, entre 
outras, se prevê a regulamentação da eleição 
do representantes dos
trabalhadores para a SHST 
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Curiosidades...

� A cada três minutos e meio, morre uma pessoa na 
União Europeia por causas relacionadas com o 
trabalho 

� Todos os anos, morrem na UE 142 400 pessoas 
devido a doenças profissionais e 8 900 devido a 
acidentes relacionados com o trabalho 

� Um terço destas 150 000 mortes anuais pode ser 
atribuído a substâncias perigosas no local de 
trabalho,e destas, 21000 são devidas ao amianto. 
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Conclusão

• O surgimento desta actividade 
pluridisciplinar veio atenuar o número de 
acidentes de trabalho, com a ajuda de 
medidas preventivas. 
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