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Tema: HISTÓRIA DA MEDICINA DO 

TRABALHO 

MEDICINA DO TRABALHO



O médico e naturalista alemão Georg

Pawer (1494-1555).

Tratado sobre as doenças dos

trabalhadores que extraíam minérios

metálicos (De re metallica, publicação

postuma 1556).

Descreveu os métodos de ventilação e de

proteção individual usados nas minas

como os acidentes de trabalho e as

doenças dos mineiros tais como a

"dificuldade em respirar" e a "destruição

dos pulmões", causadas pela inalação de

poeiras.



Qual a sua atividade?

Uma das frases mais utilizadas entre os médicos do

trabalho. Instituída em meados do século XVII pelo

médico italiano Bernadino Ramazzini considerado o

“Pai da Medicina do Trabalho”

Médico Bernardo Ramazini o primeiro a analisar de

maneira sistemática a relação entre o trabalho e a

saúde.

De morbis artificum diatriba, 1700 considerado

como o primeiro tratado importante sobre as doenças

relacionadas com a ocupação ou profissão.



ANTIGUIDADE

 Novo Testamento de Lucas: o desabamento da Torre de Siloé, no qual faleceram dezoito

prováveis trabalhadores;

 Mais de dois mil anos antes da nossa era, Hipócrates, conhecido como o Pai da Medicina,

descreveu muito bem a intoxicação por chumbo encontrada em um trabalhador mineiro;

 Descrições do sofrimento imposto aos trabalhadores das minas foram feitas ainda no tempo

dos romanos (ROSEN, 1994, p. 39-40, p. 45-46; MENDES, 1995, p. 5-6);

 Nesses períodos, as vítimas dos acidentes/doenças relacionadas ao trabalho eram quase

exclusivamente escravos e pessoas oriundas dos níveis considerados como os mais inferiores da

escala social.



NO MUNDO
Revolução Industrial - Inglaterra do século XVIII

 Aumento notável do número de agravos relacionados ao trabalho; 

 Uso crescente de máquinas;

 Acúmulo de operários em locais confinados;

 Longas jornadas laborais;

 Utilização de crianças nas atividades industriais;

 Péssimas condições de salubridade nos ambientes fabris.



NO MUNDO

 Inglaterra, 1802 - Lei de Saúde e Moral dos Aprendizes : intervenção do Estado por conta

do adoecimento e morte, visando redução dos riscos ocupacionais.

 1919 - criação da Organização Internacional do Trabalho (OIT), logo após o final da

Primeira Grande Guerra - grande referência internacional sobre o assunto.

 1948 - criação da OMS - Organização Mundial da Saúde - conceito de que a “saúde é o

completo bem-estar físico, mental e social”

 10/12/1948 - Assembléia Geral das Nações Unidas - Declaração Universal dos Direitos

Humanos: assegura ao trabalhador o direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, as

condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra ao desemprego; o direito

ao repouso e ao lazer, limitação de horas de trabalho, férias periódicas remuneradas,

além de padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar.



NO MUNDO

 1949 - Inglaterra pesquisa a ergonomia, que objetiva a organização do trabalho ao

homem.

 1952, com a fundação da Comunidade Européia do Carvão e do Aço - CECA, as

questões voltaram-se para a segurança e medicina do trabalho nos setores de carvão e

aço, que até hoje estimula e financia projetos no setor.

 década de 60 inicia-se um movimento social renovado, revigorado e redimensionado

marcado pelo questionamento do sentido da vida, o valor da liberdade, o significado

do trabalho na vida, o uso do corpo, notadamente nos países industrializados como a

Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos e Itália.

 Ex. na Itália, a empresa Farmitália, iniciou um processo de conscientização dos operários

quanto à nocividade dos produtos químicos e dos técnicos para a detecção dos

problemas. A FIAT reorganiza as condições de trabalho nas fábricas, modificando as

formas de participação da classe operária.



NO BRASIL

 Período colonial e imperial (1500-1889), a maior parte do trabalho braçal era realizada por
escravos (índios e negros) e homens livres pobres. A preocupação com suas condições de
segurança e saúde no trabalho era pequena e essencialmente privada.

 1889 a 1930 (República Velha) - desenvolvimento de uma legislação de proteção aos
trabalhadores surgiu com o processo de industrialização

 15/01/1919 - Decreto Legislativo nº 3.724 - implantaram-se serviços de medicina ocupacional -
fiscalização das condições de trabalho nas fábricas.

 26/11/1930 - criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio

 1930-1945 - Governo Vargas - Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), instituída pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943

 Início da década de 70 - Brasil é o detentor do título de campeão mundial de acidentes

 1977 - CLT - Consolidação das Leis do Trabalho - capítulo específico à Segurança e Medicina do
Trabalho = Capítulo V, Título II, arts. 154 a 201, com redação da Lei nº 6.514/77

 Portaria nº 3.214/78 - 28 Normas Regulamentadoras - NRs. - concepção de saúde ocupacional.



NO BRASIL

 1979 - Comissão Intersindical de Saúde do Trabalhador - Semana de Saúde do

Trabalhador

 1980 – criação do Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde e dos

Ambientes do Trabalho

 1988 – Constituição do Brasil - garantida a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por

meio de normas de saúde, higiene e segurança + ratificação das Convenções 155 e 161

da OIT, que também regulamentam ações para a preservação da Saúde e dos Serviços

de Saúde do Trabalhador.



Tema: EVOLUÇÃO DO TRABALHO 

HUMANO

MEDICINA DO TRABALHO



Século XIV

Banco

 Em cima - sala dos cofres e  contagem de dinheiro.

 Embaixo - depósitos e transferência de dinheiro.



Século XV

Trabalho do vidro



Século XVI

Rocas de Fiar



Século XVII

Tintureiros



Século XIX

Bobinas de papel



Século XXI

Galvanização

(sem exaustão)



Século XXI

Serra circular



Século XXI

setor de rebarba



Século XXI

Automatização



Século XXI

Industria 4.0



Tema: DETERMINAÇÃO SOCIAL DO 

TRABALHO

MEDICINA DO TRABALHO



Por que as pessoas trabalham?

 Conjunto de atividades realizadas com um objetivo de alcançar algo.  

 Faz com que o homem aprenda a conviver com outras pessoas, 

com as diferenças, e não apenas em si.

 Tarefa que não necessariamente confere ao trabalhador 

uma recompensa financeira justa.

 Trabalho voluntário, que é aquele onde o indivíduo se disponibiliza

a exercer uma atividade, sem receber qualquer 

remuneração para isso.

 Trabalho em equipe é quando um grupo realiza algo coletivo para atingir um 

objetivo ou solucionar um problema. Uma forma mais eficiente e com bem mais 

agilidade.



O emprego é um cargo de um indivíduo em 
uma empresa ou instituição, onde o seu 

trabalho (físico e mental) é devidamente 
remunerado. 

O emprego surgiu quando da Revolução 
Industrial.

Trabalho infantil é o trabalho exercido por 

crianças e adolescentes, que estejam abaixo da 

idade mínima legal permitida para o trabalho, e 

isso pode variar de cada país. 

Trabalho escravo é quando o empregador 

explora seu empregado sem que este receba 

absolutamente nada por isso, e geralmente sob 

tortura e maus tratos.





Tema: DETERMINAÇÃO SOCIAL DOS RISCOS NO 

TRABALHO

MEDICINA DO TRABALHO



 O somatório das perdas, muitas delas irreparáveis, é avaliado e determinado levando-se 

em consideração os danos causados à integridade física e mental do trabalhador, os 

prejuízos da empresa e os demais custos resultantes para a sociedade.

Por que devemos prevenir os acidentes 
e doenças decorrentes do trabalho?



Tema: Políticas Públicas de Atenção à Saúde do 

Trabalhador

MEDICINA DO TRABALHO



 1930 Ministério do Trabalho,  Indústria e Comércio (Decreto no 19.667/31). 

 1940 Delegacias Regionais do Trabalho (DRT). 

 1960 Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS).

 1966 Fundação Centro Nacional de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho (Fundacentro) 

por meio da Lei no 5.161.

 1974 o MTPS passou a ser Ministério do Trabalho (MTb), com a vinculação da Fundacentro

(fundação de direito público).

 1990 o Sistema Único de Saúde (SUS),  entre suas atribuições a saúde do trabalhador (Lei 8.080. 

 1992 Ministério do Trabalho e da Administração Federal. 

 1999 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

 2008 pela Portaria Interministerial 152, cria a Comissão Tripartite de Saúde e Segurança no 

Trabalho (CTSST), objetivando medidas no Brasil através da Convenção 187 da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), que Estrutura a Promoção da Segurança e 

Saúde no Trabalho.

 2010 Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho (PNSST), fundamentada na 

Constituição Federal, OIT e OMS.





Tema: EMPREGABILIDADE DO MÉDICO DO TRABALHO

MEDICINA DO TRABALHO



São muitas as empresas que ainda 

não se adequaram aos 

procedimentos obrigatórios, 

exigidos pelo Ministério do Trabalho 

e Emprego.

Muitos ainda desconhecem os 

direitos e deveres dos 

trabalhadores, e por isso, talvez, 

não dão a devida importância.

Portaria nº. 3214 de 8 de junho de 1978

A empresa que tiver alguma pendência referente aos exames médicos 

periódicos, ou não realizá-los em seus funcionários estará sujeita a multas e 

autuação junto aos órgãos fiscalizadores.





Tema: INFRA-ESTRUTURA DOS SERVIÇOS DE MEDICINA 

DO TRABALHO

MEDICINA DO TRABALHO



Portaria Nº 3.214, de 8 de junho de 

1978

Aprovou as Normas Regulamentadoras 

(NRs), com 28 normas (hoje são 37)

Norma Regulamentadora Nº 4 (NR-

4): 
É especificamente sobre os Serviços 

Especializados em Segurança e Medicina do 

Trabalho (SESMT).

Estão em revisão: 4, 5, 7, 9, 17 

e  18





MEDICINA DO TRABALHO

Tema: Instalações Físicas e Organização



PCMSO – Legislação Federal

Lei Federal – N.º 6.514 – de 22 de Dezembro de 1977
NR – (Normas Regulamentadora) – aprovadas pela Portaria 

3.214 de 08 Junho de 1978

NR – 07   Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional

LEI
PCMSO



Objetivo

ANEXO 1

Acompanhar a saúde e promove-lá através da prevenção

Prevenir as Instalações e Evoluções de Moléstias 
Ocupacionais

Promoção da Saúde

Preservação da Integridade dos Funcionários (as) nos postos 

de Trabalho

Evitar que posto de trabalho torne-se agressivo por agentes

Aplicação 

e Tipos 

de 

Agentes

Onde os trabalhadores fiquem expostos aos riscos:

Físicos, Químicos, Biológicos, Ergonômicos e Mecânicos

Base Analítica NR 09 – PPRA(Programa de prevenção de 

Riscos Ambientais), realizado pela Segurança do Trabalho 

Na aplicação da NR 09 e NR 07 devem haver coesão

Objetivo do PCMSO



Tema: Relacionamentos Intra e Extra-Empresa do 

Sme

MEDICINA DO TRABALHO



EMPRES
A

Seguranç
a

Saúd
e

Recurso
s 

Humano
s

Tripé de sustentação do SESMT
Dica do 

professor 

GMPG



SISTEMA DE INFORMAÇÃO

Diretoria e gerência.

Supervisores.

Empregados.



RELAÇÕES INTERNAS

COM A DIREÇÃO

 Perfil e vocação da organização.

 A saúde como instrumento de gestão.

 Não negociar o inegociável.

 Prevenção de perdas.

 Custo-benefício.

 Orçamento.



RELAÇÃO COM OS EMPREGADOS

 ENVOLVER SUPERVISORES E LÍDERES.

 ASSISTÊNCIA SOCIAL E PSICOLOGIA

 SER MÉDICO.

 RAPIDEZ NAS RESPOSTAS.

 MANEJO DE OBJEÇÕES.



RELAÇÕES EXTERNAS

 RECURSOS MÉDICOS DA COMUNIDADE.

 INTERAÇÃO COM ESPECIALISTAS.

 ADMINISTRAÇÃO DE PLANOS/CONVÊNIOS



Tema: Registros Do Sme

MEDICINA DO TRABALHO



PRONTUÁRIOS

 Ficha médica.

 ASO

 Exames laboratoriais.

 Comunicados.

 Relatórios.

 Descartar inutilidades.



ANOTAÇÕES DE PRONTUÁRIO

 Legível.

 Evite abreviações. IVAS – GECA e outras.

 Apenas informações médicas.

 Não colecionar inutilidades.



ARQUIVO

 Pasta.

 Envelope.

 Fichário

 Outros.

 Arquivo morto de fácil acesso.

 Atender  solicitação judicial.



SISTEMA ELETRÔNICO

 Sistema ágil e integrado.

 Segurança da informação.

 Não exclui papel com assinatura(s) do empregado

 Atendimento às normas – CFM –

 Criptografar/certificar/assinatura eletrônica.



DEMANDA  PROGRAMADA

cronograma anual

 Procedimentos compulsórios.

 Tabulação de dados

 Manejo de dados epidemiológicos.

 Tratamento de grupos.

 Campanhas.

 Treinamentos.



DEMANDA NÃO PROGRAMADA

 Consultas.

 Emergências.

 Aspectos corporativos.

 Novos requisitos legais.

 Nexo epidemiológico.

 Outros.



INTERFACE COM MEDICINA ASSISTENCIAL

 Identificação de queixas ocupacionais.

 Definição clara de atribuições.

 Boa comunicação.

 Normas comuns.



Tema: Emergências

MEDICINA DO TRABALHO



EMERGÊNCIA

 Sistema automático.

 Suporte básico.

 Suporte avançado.

 Aparelhamento.

 Treinamento contínuo.

 Interação com recursos externos.



EMERGÊNCIA

 SUPORTE BÁSICO.

 SUPORTE AVANÇADO.

Treinamento contínuo em APH

Testes – Simulados.



SISTEMA AUTOMÁTICO

 Padronização.

 Equipe afinada.

 Sistema integrado(bombeiros, PS,hospitais).



APARELHAMENTO

 D.E.A .

 Material de resgate.

 Maleta de emergência.



MATERIAL DE RESGATE

 Material de APH.

 Setorizado.

 Disponibilidade.

 Treinamento.



MALETA DE EMERGÊNCIA

 Atenção para os prazos de validade.

 Sempre conferir todos os ítens.

 Utilização exclusiva em emergência.



MALETA DE EMERGÊNCIA
Conteúdo:

 Material de intubação.

 Pequena cirurgia.

 Venóclise.

 Material de APH.

 EPI.

 Medicação de emergência.


