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HIGIENE, SEGURANÇA E SAÚDE 
 

O trabalho é desgastante e tem situações de perigo.  

O objectivo da Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho 
(HSST) é desenvolver nos locais de trabalho formas de 
protecção que reduzam a probabilidade de acidentes e 
melhorem o ambiente laboral e, em consequência, a 
qualidade de vida.  

A prevenção é mais eficiente quando todos os que dela 
beneficiam assumem atitudes, no seu ambiente de 
trabalho e fora dele, de respeito pelos outros, pela vida e 
pelo meio ambiente.  

A Higiene, neste conceito, tem um âmbito mais alargado 
do que, simplesmente, a limpeza dos locais e das 
pessoas, estendendo-se à qualidade do ambiente de 
trabalho (isto é, do ruído, do ar que se respira, etc.), com 
a finalidade de promover o bem-estar físico, social e 
psicológico dos seres humanos.  

Comportamentos seguros no trabalho  

Acidente de trabalho  

Situação que se verifica no local e no tempo de trabalho e 
produz, direta ou indiretamente, lesão corporal, 
perturbação funcional ou doença de que resulta redução 
da capacidade de trabalho ou a morte.  

Sempre que acontece um acidente, é usual dizer-se que foi 
fatalidade ou azar. No entanto, ao sabermos porque, como 
e com o que ocorreu o acidente, poderemos analisar as 
causas e o controlo dos riscos e verificar, objectivamente, 
as razões que no futuro poderão ser de grande ajuda, de modo a controlar possíveis riscos e evitar outros 
acidentes.  

Fatores básicos para evitar o acidente: espírito de prevenção ação sistemática de segurança.  



 

Os vários fatores intervenientes na causalidade do acidente:  
1 — ascendência e ambiente social;  
2 — falha humana;  
3 — ato inseguro ou condição perigosa;  
4 — acidente;  
5 — dano pessoal.  

 

 

 

 

Segundo a teoria de H. W. Henrich, mais conhecida como teoria do dominó, como a figura acima indica, a 
eliminação do fator central constitui a base da prevenção de acidentes e poderá ser conseguida através 
do controlo da atividade humana, do ambiente e da formação. 
 
 
SISTEMAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 
 
A promoção da segurança assenta em quatro processos, representados na figura que se segue 
Estes processos assentam fundamentalmente em soluções 

de engenharia e nos dispositivos de proteção individual. 
 
 
 
 
 
Soluções de engenharia 
 
Combatem directamente o risco, procurando eliminá-lo ou diminuí-lo: isolam-se partes de máquinas, 
instalações, equipamentos elétricos, etc., para que o sujeito não entre em contacto com o perigo 



 

 
Dispositivos de proteção individual ou equipamentos de proteção individual 
 
Neutralizam ou reduzem a ação dos agentes agressivos contra o corpo ou órgãos do corpo humano: 
proteção do sujeito contra os riscos inerentes à atividade que desempenha (em determinados casos, 
constitui a única proteção possível).  
Os dispositivos (ou equipamentos) de proteção individual, na sua generalidade, provocam algum 
desconforto. Devem ser usados quando existe uma impossibilidade de usar outras medidas de controlo 
dos riscos. Logo, estes dispositivos ou equipamentos devem, dentro do possível ser cómodos, robustos, 
práticos, leves, adaptáveis e de fácil limpeza e conservação. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normas e regras de Segurança 

Em função da atividade que desempenhamos, existe um conjunto de normas e regras que visam a nossa 

segurança pessoal e a de terceiros:  

• o fabrico de máquinas, ferramentas e equipamentos obedece a regras e normas;  

• em todas as atividades que desempenhamos somos regidos por normas.  



 

Algumas normas de Segurança no «mundo do trabalho»:  

• manter o local de trabalho sempre limpo;  

• organizar o espaço de trabalho;  

• manter as ferramentas organizadas e em bom estado de conservação;  

• utilizar as ferramentas adequadas à função a desempenhar;  

• conhecer o funcionamento das máquinas, ferramentas e utensílios;  

• executar o trabalho atentamente;  

• manipular corretamente as máquinas, ferramentas e utensílios;  

• manter uma postura correcta;  

• trabalhar em boas condições de iluminação;  

• evitar o ruído.  

As normas e regras de Segurança são fundamentais para a nossa proteção enquanto indivíduos fazendo 

parte de uma sociedade, enquanto trabalhadores e consumidores.  

O cumprimento das normas e regras de Segurança estão a cargo de entidades competentes designadas 

para essa finalidade, obedecendo a organismos do Estado ou outros por ele designados.  

                      

 

 

 

 

Simbologia de Segurança 
 
As diversas formas apresentadas conjugam-se com as cores referidas e com os símbolos que observaste 
para nos transmitirem uma mensagem que pode ser de: proibição, aviso, informação, primeiros socorros 
ou orientação. 
 



 

 
 

 

 


