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Saúde, higiene e segurança do trabalho A01

A
s lutas por segurança, higiene e saúde do trabalhador vêm sendo travadas 

em diversas frentes, destacando-se as contribuições valiosas da Medicina do 

Trabalho, da Engenharia e Segurança do Trabalho, da Ergonomia, da Psicologia e 

outras áreas do conhecimento. O avanço destas áreas da ciência permitiu um progresso 

extraordinário no campo normativo, onde se reconhece a importância do ambiente de 

trabalho saudável, o cumprimento de normas e leis de proteção ao trabalhador. Além 

disso, merece ressalva a constatação de que não basta proteger e valorizar o trabalho, 

esquecendo-se do homem: aquele que o executa.

Nesta aula, estudaremos a saúde ocupacional, para que você se familiarize com o conceito 

de saúde e doença, bem como as medidas preventivas e seus níveis de aplicação. Você 

ainda verá temas relacionados à saúde do trabalhador como fator de segurança.

  Conhecer o conceito de saúde e doença.

  Conhecer as medidas preventivas e seus níveis de aplicação.

  Compreender temas relacionados à saúde do trabalhador.

  Entender a necessidade de promoção e manutenção do bem estar físico, 

mental e social dos trabalhadores em suas ocupações.
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Para começo

de conversa...

Apresentamos importantes termos utilizados quando tratamos de saúde, higiene e 

segurança do trabalho:

Saúde do trabalhador: É uma área da Saúde Pública que prevê o estudo, a prevenção, 

a assistência e a vigilância aos agravos à saúde relacionados ao trabalho. Faz parte 

do direito universal à saúde. A execução de suas ações é de competência do Sistema 

Único de Saúde (SUS).

Medicina do trabalho: É uma especialidade que envolve o bem-estar físico, psicológico 

e social do indivíduo no ambiente profi ssional, buscando a prevenção e o diagnóstico 

de qualquer ordem.

Engenharia do trabalho: É o ramo da engenharia responsável por prevenir riscos à saúde 

e a vida do trabalhador.

Segurança do trabalho: É o conjunto de medidas que são adotadas, visando minimizar 

os acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade e a 

capacidade de trabalho do indivíduo.

Psicologia do trabalho: É uma área que trata da prevenção e promoção da saúde do 

trabalhador no ambiente em que está inserido.

Ergonomia: 1. É o conjunto de conhecimentos científicos relativos ao homem e 

necessários para a concepção de ferramentas, máquinas e dispositivos que possam 

ser utilizados com o máximo de conforto, segurança e efi cácia. 2. É a ciência aplicada 

a facilitar o trabalho executado pelo homem, sendo que aqui se interpreta a palavra 

“trabalho” como algo muito abrangente, em todos os ramos e áreas de atuação.



Defi nição holística

Continuum

Entidade mórbida
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Figura 1 – Muito patrão usa ou quer usar esta ergonomia!!!

Fonte: <http://www.boadica.com.br/layouthumor.asp?codigo=403>. Acesso em: 28 dez. 2009.

Conceito de

saúde e doença

Saúde e doença têm sido preocupações constantes dos profi ssionais de saúde, não 

só para englobar os dois termos em uma defi nição holística, mas para esclarecer 

questões tais como: O que é saúde? O que é doença? O que é bem-estar? Qual seria 

o continuum saúde-doença?

Segundo defi nição da Organização Mundial de Saúde (OMS), saúde é um estado de 
completo bem-estar físico, mental e social, e não mera ausência de doença ou invalidez. Esta 

defi nição da OMS ampliou a noção tradicional de saúde, incorporando outros elementos 

para a conceituação de uma situação que depende não apenas da higidez biológica, mas 

também de um estado de equilíbrio psíquico e das relações sociais do indivíduo.

Podemos perceber nesta concepção que um padrão ideal de saúde individual é bastante 

relativo e difícil de ser avaliado com precisão, pois tal padrão estará na dependência 

do contexto socioeconômico e cultural existente em cada comunidade particular. Além 

disso, o conceito deve ser entendido como um processo dinâmico sujeito às infl uências 

de fatores diversos, favoráveis ou não à ocorrência e evolução de uma determinada 

entidade mórbida.

  É aquela que dá 

preferência ao todo ou 

a um sistema completo, 

e não à separação ou 

análise das respectivas 

partes componentes.

  Pode ser considerado, 

isoladamente, como o 

mesmo que contínuo, 

ou seja, em que não 

existe interrupção. 

No contexto em que 

estamos abordando, 

contribui para uma 

defi nição operacional do 

binômio saúde-doença, 

como gradiente de 

sanidade específi co 

a cada indivíduo ou 

comunidade. Gradiente é 

uma medida da variação 

de determinadas 

características de um 

meio, de um ponto 

para outro desse meio. 

Em nosso caso, essas 

características incluem 

aspectos físicos, 

psicológicos, biológicos, 

socioeconômicos, 

culturais.

  É um conjunto de 

manifestações 

patológicas 

caracterizadas pela 

sua constância e 

composição, constituindo 

assim um todo 

individualizado de outras; 

sinônimo de doença ou 

entidade patológica. 

Neste sentido, usamos a 

taxa de morbidade para 

expressar o número de 

pessoas doentes em 

relação à população.



Hipócrates

Unicausalidade
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Figura 2 – Hipócrates

Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3crates>. Acesso em: 28 dez. 2009.

De fato, a preocupação do homem com o processo saúde-doença não é algo recente. 

Hipócrates (Figura 2), o pai da Medicina, na antiga Grécia, muito antes da Era Cristã, já defi nia 

saúde como o estado de harmonia do homem com a natureza, o equilíbrio entre os diferentes 

componentes do organismo e o meio ambiente. De acordo com seus pensamentos, saúde 

e doença dependiam de perfeita integração mente – corpo – meio ambiente.

A partir da Idade Média, os dogmas do catolicismo passaram a atribuir às forças ocultas 

e castigos divinos a causa das doenças. Posteriormente, com o surgimento e expansão 

inicial da microbiologia, predominou o conceito da unicausalidade.

Com o início dos estudos populacionais nas grandes epidemias e o estabelecimento 

da ecologia como disciplina científi ca, passou-se a aceitar a noção de multicausalidade 

na explicação da determinação das enfermidades, comprovando-se progressivamente 

que outros fatores, além dos de natureza biológica, também participam da ocorrência 

e distribuição de uma doença na população.

Atualmente, pode-se concluir que a saúde é resultante da interação de fatores relativos 

ao indivíduo e à comunidade (resistência, estilo de vida, condições de trabalho), ao 

ambiente (dimensões ecológicas e sociais) e ao agente (físico, químico ou biológico).

Os fatores externos que interferem na saúde não são apenas aqueles de natureza 

física, como o calor ou o frio, o ar, a água, a alimentação, os agentes infecciosos, mas 

também os de natureza psíquica ou social, capazes de interferir na realização plena 

do ser humano, tais como seu ajustamento à família e à sociedade, oportunidades de 

trabalho, segurança, educação, procriação, lazer.

Por outro lado, não podemos perder de vista que as ações predatórias contra o meio 

ambiente, bem como uma estrutura política e econômica voltada para pequenos grupos 

são os principais fatores responsáveis pela manutenção do país no subdesenvolvimento, 

com aumento considerável de várias parasitoses e outras doenças, inclusive as possíveis 

de serem controladas por vacinação. Dessa forma, podemos entender o ciclo doença e 

pobreza, cujo esquema foi feito pela OMS em 1960 e pode ser visto na Figura 3, a seguir.

 Hipócrates (Cós, 460 

– Tessália, 377 a.C.) 

é considerado por 

muitos uma das fi guras 

mais importantes da 

história da saúde, 

frequentemente 

considerado “pai da 

Medicina”. Hipócrates 

era um asclepíade, isto 

é, membro de uma 

família que durante 

várias gerações 

praticara os cuidados 

em saúde.

  É a admissão de 

que toda doença era 

produzida por um 

determinado agente 

específi co e este seria 

o único responsável 

pelo seu curso.

  É a ocorrência, 

numa coletividade 

ou região, de casos 

que ultrapassam 

nitidamente 

a incidência 

normalmente esperada 

de uma doença e 

derivada de uma fonte 

comum de infecção 

ou propagação (p. ex., 

dengue no Rio

de Janeiro).

  É a admissão de que 

cada doença deve 

resultar da interação 

de alguns agentes, 

biológicos ou não.



BAIXA PRODUÇÃO

(Bens e serviços)

ENERGIA HUMANA

DEFICIENTE

Nutrição deficiente

Educação insuficiente

Vivenda inadequada

Salários apenas 

suficientes para subsistir

DOENÇA

Grandes inversões em

tratamentos médicos

Inversões reduzidas 

em saúde pública e

medicina preventiva

MAIS DOENÇA

Saúde ocupacional
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Figura 3 – Ciclo doença x pobreza, segundo a OMS

Fonte: Neves (1991).

Medidas preventivas

e seus níveis de aplicação

Leavel e Clark (1976) desenvolveram o conceito de História natural da doença abrangendo 

um conjunto de processos interativos que envolvem as inter-relações do agente, do 

hospedeiro e do meio ambiente e a evolução clínica da doença até a resolução fi nal.

O período inicial, denominado pré-patogênico, representa as inter-relações dinâmicas 

existentes entre diversos aspectos do meio ambiente (características socioeconômicas, 

ecologia), do hospedeiro (fatores predisponentes) e do agente (propriedades específi cas). 

Nesta fase, estabelecem-se as pré-condições para um estímulo patogênico que poderá 

ocasionar ou não o aparecimento da doença.

As ações de saúde aplicadas no período pré-patogênico são denominadas de prevenção 

primária. São de amplo alcance e voltadas à coletividade. As ações de saúde podem 

ser inespecífi cas, como o saneamento básico, programas de suplementação alimentar, 

melhoria da habitação e transporte coletivo; ou específi cas (proteção específi ca), como 

vacinação, saúde ocupacional, aconselhamento genético.

O período patogênico inicia-se após o rompimento da situação prévia de equilíbrio e 

dá origem ao desencadeamento do processo patológico. Neste período, as ações de 

saúde podem ser aplicadas em vários momentos do processo: prevenção secundária, 

representada pelas ações de diagnóstico precoce e tratamento imediato, no sentido 

de limitar o efeito incapacitante; prevenção terciária por intermédio de atividades que 

visam à reabilitação física e psíquica.

  Consiste na 

promoção e 

prevenção da saúde 

dos trabalhadores; 

o mesmo que saúde 

no trabalho. A Saúde 

Ocupacional possui 

uma abordagem 

de prevenção, 

rastreamento e 

diagnóstico precoce 

de agravos à saúde 

relacionados ao 

trabalho, além 

da constatação 

da existência de 

casos de doenças 

profi ssionais ou 

danos irreversíveis à 

saúde do trabalhador.



Interação de agentes,

fatores ambientais e hospedeiro

que produzem ESTÍMULO à doença

HORIZONTE CLÍNICO

Morte

Sequela, invalidez

Sinais e sintomas

INTERAÇÃO: Susceptível - Estímulo reação

Alterações nos tecidos Recuperação

Promoção 

da saúde
Proteção

específica

Prevenção primária

Diagnóstico

precoce e

tratamento

imediato

Limitação de

incapacidade

Prevenção secundária

Reabilitação

Prevenção terciária

PERÍODO PRÉ-PATOGÊNICO

NÍVEIS DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

PERÍODO PATOGÊNICO
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Quadro 1 – História natural e prevenção das doenças

Fonte: Modifi cado de Leavel e Clark.

1. Considere os dois trechos abaixo, sobre situações hipotéticas, para 

responder o que se pede:

I – “Saiu o resultado do exame de sangue do Zeca. É mesmo a peste que 

ele tem. Agora, a empresa está bancando os antibióticos pra ele se tratar.”

II – “As condições de higiene do porto onde trabalho foram melhoradas e está 

prevista uma vacinação de todos os trabalhadores contra a peste bubônica.”

1.a) Em qual das duas situações estamos diante de uma ação de prevenção 

primária? Justifi que.

1.b) Em qual das duas situações estamos diante de uma ação de prevenção 

secundária? Justifi que.

2. Considere que um trabalhador está sendo submetido à Fisioterapia e à 

Terapia Ocupacional. Provavelmente, ele se encontra sob qual nível de 

prevenção? Justifi que.
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Saúde do trabalhador

A saúde do trabalhador no Brasil passa a ter nova defi nição e novo delineamento 

institucional a partir da Constituição Federal de 1988, com a instituição do Sistema Único 

de Saúde (SUS) e sua incorporação enquanto área de competência própria da saúde. Tal 

resultado, advindo de um processo constituinte com participação dos movimentos social 

e sindical, possibilitou a atualização dos estatutos jurídicos dos estados e municípios de 

forma a acompanhar essas modifi cações e reforçar suas práticas no campo da saúde, 

em especial da saúde do trabalhador.

No campo da saúde coletiva, entendemos a saúde do trabalhador como processo de 

vigilância à saúde no interior do Sistema Único de Saúde (SUS). A vigilância à saúde 

compreende as estratégias de intervenção que resultam da combinação de três grandes 

tipos de ações: a promoção da saúde, a prevenção das enfermidades e acidentes e a 

atenção curativa.

  Promoção da saúde

Pode ser entendida como o conjunto de ações desenvolvidas pela população, 

dos serviços de saúde, das autoridades sanitárias bem como de outros 

setores sociais e produtivos, dirigidas para o desenvolvimento de melhores 

condições de saúde individual e coletiva, conforme defi nidos em encontros 

internacionais como a Conferência Internacional sobre a Promoção da 

Saúde – Carta de OTAWA – que conceitua a saúde como resultante de um 

conjunto de fatores sociais, econômicos, políticos, culturais, ambientais, 

comportamentais e biológicos. Assim, para atingir uma condição saudável, 

os indivíduos e grupos de indivíduos devem saber identifi car aspirações, 

satisfazer necessidades e modifi car favoravelmente o meio ambiente, 

assumindo o papel de protagonistas no controle dos fatores determinantes 

de sua saúde.

  Prevenção de enfermidades e acidentes

Considera-se o modo de olhar e estruturar intervenções que procuram 

antecipar-se a esses eventos, atuando sobre problemas específi cos ou 

sobre um grupo deles, de modo a proteger indivíduos ou grupos com risco de 

adoecer ou de se acidentarem. A vigilância em saúde do trabalhador possui 

como característica o potencial integrador das ações de vigilância sanitária, 

vigilância epidemiológica e de serviços de atenção da saúde, e outras áreas 

do conhecimento como o meio ambiente. Componentes como a situação 

econômica, organização e consciência dos trabalhadores, fazem parte da 

análise do processo de trabalho tão fortemente quanto as situações de risco 

e tipos de tecnologias utilizadas em determinado processo de produção.
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  Atenção curativa

É contemplada pelas ações de saúde que constituem a prevenção 

secundária e a prevenção terciária, como diagnóstico precoce e tratamento 

imediato, no sentido de limitar o efeito incapacitante; atividades que visam 

à reabilitação física e psíquica; além da reintegração daquele trabalhador 

à empresa, caso não pudesse continuar a exercer, por razões médicas, o 

mesmo tipo de atividades.

Palavras cruzadas!

1. S

2. A

3. Ú

4. D

5. E

1. Sistema responsável pelo estudo, prevenção, assistência e a vigilância 

aos agravos à saúde relacionados ao trabalho.

2. Tipo de prevenção caracterizada por ações de saúde aplicadas no período 

pré-patogênico.

3.  Estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não mera 

ausência de doença.

4. Expressa o número de pessoas doentes em relação à população.

5. Ocorrência de casos de uma doença em um número que ultrapassa a 

incidência normalmente esperada para a região.
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Leitura complementar

Visite o site do Setor de Saúde Ocupacional, da Universidade Federal de Uberlândia: 

<http://www.proreh.ufu.br/index.php?id=55>. Você encontrará informações muito 

interessantes, como, por exemplo, as Diretrizes Gerais da Política de Saúde Ocupacional.

Nesta aula, estudamos o conceito de saúde e doença, as principais medidas 

de  prevenção e seus níveis de aplicação. Vimos alguns temas relacionados 

à saúde e a promoção e manutenção do bem-estar físico, mental e social 

do trabalhador em suas diversas ocupações, destacando assim a saúde 

como um fator de segurança.

Responda o seguinte questionário:

1. O que é a Saúde do trabalhador?

2. O que é a Medicina do trabalho?

3. O que é a Engenharia do trabalho?

4. O que é a Segurança do trabalho?

5. O que é a Psicologia do trabalho?

6. O que é a Ergonomia?

7. Responda com falsa (F) ou verdadeira (V).

( ) Prevenção primária são ações de saúde aplicadas no período pré-

patogênico e são de amplo alcance e voltadas à coletividade.

( ) Saúde ocupacional é o mesmo que saúde no trabalho.



Anotações

10

Saúde, higiene e segurança do trabalho A01

( ) Prevenção terciária não é feita por intermédio de atividades que visam 

à reabilitação física e psíquica.

( ) Hipócrates é considerado na história da saúde como “Pai da Medicina”.

( ) Multicausalidade não é a admissão de que cada doença deve resultar 

da interação de alguns agentes, biológicos ou não.

( ) SUS é o sistema responsável pelo estudo, prevenção, assistência e a 

vigilância aos agravos à saúde relacionados ao trabalho.

Referências
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