
A promoção da segurança e da saúde no local de trabalho consegue-se através do empenhamento 
de todos os intervenientes laborais através de diversas práticas e, em concreto, está muitas vezes, 
intimamente interligada com a avaliação de riscos. Alguns dos aspetos da promoção da segurança 
e da saúde no local de trabalho são:

• Evitar/limitar a exposição dos trabalhadores aos fatores de risco ambientais: assegurar 
que a exposição aos agentes químicos, físicos, biológicos e aos fatores psicossociais não consti-
tuam risco para a saúde dos trabalhadores;

• Cumprir as regras de segurança, por exemplo, não remover os sistemas de aspiração de conta-
minantes das máquinas e utilizar adequadamente os equipamentos de proteção individuais 
disponibilizados pela empresa, pois estes são um dos meios para prevenir doenças profissionais; 

• Vigiar a saúde, controlo médico periódico dos trabalhadores, no âmbito da medicina do traba-
lho, assegurando a salvaguarda da saúde laboral em função dos riscos;

• Incentivar a participação dos trabalhadores no processo de melhoria da organização do 
trabalho com repercussões a nível de saúde laboral;

• Consultar os trabalhadores incentivando o seu envolvimento ativo na melhoria do seu 
ambiente de trabalho;

• Implementar medidas destinadas a melhorar o bem-estar no trabalho, por exemplo possi-
bilidade de horário flexível ou de teletrabalho;

• Abordar a questão da alimentação saudável no local de trabalho, facultar informações sobre 
alimentação saudável, bem como disponibilizar pratos saudáveis na cantina ou instalações para 
os trabalhadores prepararem as suas próprias refeições;

• Sensibilizar para os efeitos nocivos do tabaco, incluindo a oferta de participação gratuita em 
programas de cessação tabágica e a instauração da proibição de fumar nas instalações da empresa;

• Promover a saúde mental, através da oferta de cursos para gestores sobre formas de lidar 
com o stresse e a tensão mental no seio das respetivas equipas, bem como da possibilidade de 
aconselhamento psicológico anónimo para todos os trabalhadores;

• Incentivar a prática de exercícios e atividades físicas, através da disponibilização de aulas de 
desporto e da promoção de uma cultura ativa e saudável no local de trabalho.

- Lei n.º 7/2009, de 12.02 - Capítulo IV – Prevenção e reparação de acidentes de trabalho e doenças profissionais;
- Lei n.º 102/2009, de 10.09 – Regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho;
- Lei n.º 98/2009, de 04.09 – que regulamenta o Regime de Reparação de Acidentes de Trabalho e de Doenças 

Profissionais, incluindo a reabilitação e reintegração profissionais, nos termos do art. 284º da Lei n.º 7/2009, de 
12.02;

- Decreto-Lei n.º 503/99, de 20.11 – Regime Jurídico dos Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais ocorridos 
ao serviço de Entidades Empregadoras Públicas, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 59/2008, de 11.09 e 
pela Lei n.º 64-A/2008, de 31.12;

- Decreto Regulamentar n.º 6/2001, de 05.05 – Lista das Doenças Profissionais - Nos termos do n.º 2, do art. 283º 
da Lei n.º 7/2009, de 12.02, com as alterações introduzidas pelo Decreto regulamentar n.º 76/2007, de 17.07;

- Decreto-Lei n.º 352/2007, de 23.10 – Tabela Nacional das Incapacidades por Acidentes de Trabalho e Doenças 
Profissionais.
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O QUE FAZER PARA PREVENIR

AS DOENÇAS PROFISSIONAIS?
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A PREVENÇÃO
É O MELHOR REMÉDIO

Em todo o mundo, as doenças
profissionais causam 6 vezes mais
mortes que os acidentes de trabalho. 



Exemplos

Ulcerações cutâneas, dermatites de contato, conjuntivites, bronco pneumopatia aguda, 
intoxicação aguda

Fibrose pulmonar, enfisema pulmonar, insuficiência cardíaca, carcinoma pulmonar, asma

Ulcerações cutâneas, dermite de contacto, conjuntivite, rinite, asma brônquica, tumor 
maligno da bexiga.

Anemias, tumores (radiações ionizantes) 
Cataratas (radiações infravermelhas)
Cataratas e dermites (radiações ultravioletas)
Conjuntivites (radiação emitida por laser)
Surdez ou hipoacusia (ruído)

Uma doença profissional é o resultado da exposição mais ou menos prolongada a agentes nocivos 
(químicos, físicos e biológicos…) no exercício diário da profissão e que consta na lista de doenças 
profissionais (Decreto Regulamentar n.º 6/2001, de 05/05).

Normalmente, são enfermidades adquiridas no exercício de uma profissão e em consequência 
dela, ou seja, inerentes a determinada profissão ou consequentes do seu exercício, em regra de 
lenta manifestação ou revelação.

No desempenho de muitas atividades, o trabalhador exposto a vários fatores de risco, poderá 
manifestar mais do que uma doença profissional, podendo dar origem a vários tipos de incapacida-
de para o trabalho, havendo situações em que o trabalhador fica definitivamente incapacitado para 
qualquer atividade.

- Aplicar os princípios gerais de prevenção da Lei n.º 102/2009, de 10/9, incluindo evitar ou limitar a 
exposição do trabalhador a agentes químicos, físicos e biológicos e aos fatores de risco psicosso-
ciais, causadores de doenças profissionais;

- Avaliar os riscos de exposição dos trabalhadores no posto de trabalho e dar conhecimento dessa 
avaliação a estes;

- Participar a doença profissional ao Departamento de Proteção contra os Riscos Profissionais (do 
Instituto da Segurança Social), em impresso próprio fornecido por este, no prazo de oito dias úteis 
a contar da data do diagnóstico.

As doenças profissionais consideradas na respetiva lista (Decreto Regulamentar n.º 6/2001, de 5 de 
Maio) agrupam-se de acordo com a sistematização seguinte:

As doenças profissionais apresentam as mesmas 
características das restantes doenças, contudo os 
serviços de segurança e saúde do trabalho das 
empresas, os médicos do trabalho e médicos de 
família, têm um importante papel naquilo que 
poderá vir a ser a confirmação de uma doença 
profissional. Da relação médico/doente, o profis-
sional de saúde não deverá descurar a atividade e 
o histórico profissional do doente, devendo, 
assim, em todos os casos clínicos em que seja de 
presumir a existência de doença profissional fazer 
uma participação, denominada participação obri-
gatória de suspeita de doença profissional, ao 
serviço competente – Departamento de Proteção 
contra os Riscos Profissionais (do Instituto da 
Segurança Social), em impresso próprio fornecido 
por este, no prazo de oito dias úteis a contar da 
data do diagnóstico.

O QUE SÃO

DOENÇAS PROFISSIONAIS?

QUAIS AS OBRIGAÇÕES DO EMPREGADOR?

IDENTIFICAÇÃO DAS DOENÇAS PROFISSIONAIS

Tipologia

Doenças provocadas
por agentes químicos

Doenças do aparelho
respiratório

Doenças cutâneas
e outras

Doenças provocadas
por agentes físicos

COMO E A QUEM SE PARTICIPA

A DOENÇA PROFISSIONAL?

PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA
DE DOENÇA PROFISSIONAL

(Diagnóstico Presuntivo – basta 
suspeita pelo médico)

Todos os que existem no ambiente de trabalho e cuja exposição +/- prolongada no tempo e em determinadas 
doses ou concentrações, origina doença profissional.
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