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Evolução histórica da Saúde do Trabalhador 
O termo “Medicina do Trabalho” surgiu na Inglaterra, na primeira metade do século XIX, 

com a Revolução Industrial. Naquela época a força de trabalho era resultante da submis-

são dos trabalhadores a um processo acelerado e desumano de produção. 

Os elementos básicos da medicina do trabalho, na expectativa do capitalismo, eram      

centrados na figura do médico.  O serviço de medicina do trabalho era dirigido por um         

médico, de total confiança do empresário, e que se dispusesse a defendê-lo. Portanto, a 

responsabilidade pela ocorrência dos problemas de saúde e a prevenção dos danos à      

saúde resultantes dos riscos do trabalho era tarefa exclusiva do médico.   

A Organização Internacional do Trabalho (OIT), criada em 1919, preocupada em prover  

melhorias nos serviços médicos aos trabalhadores propôs a Recomendação 112 com a    

expectativa de promover a "adaptação" do trabalhador ao trabalho. No campo das          

ciências da administração, o mecanicismo  sustentou os princípios de Taylor, ampliados por 

Ford, pois ambos encontraram na medicina do trabalho uma aliada para a perseguição da   
tão sonhada produtividade!  

O termo Saúde Ocupacional substituiu o modelo da       

medicina do trabalho no contexto econômico e político de 

guerra e de pós-guerra, onde o custo provocado pela perda 

de vidas, por acidentes do trabalho e doenças do trabalho 

começou a ser sentido, tanto pelos empregadores, quanto 

pelas companhias de seguro,  devido ao pagamento de    

pesadas indenizações. 
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Diferente do modelo da Medicina do Trabalho, a "Saúde     

Ocupacional" preconizava  atuação multi e interdisciplinar, 

com a organização de equipes multiprofissionais, com a      

estratégia de intervenção nos locais de trabalho, objetivando 

o controle dos riscos ambientais.  
 

No Brasil, esse novo modelo impulsionou a criação da       

Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina 

do Trabalho (FUNDACENTRO).  
 

Na legislação, este novo modelo expressou-se na  regulamen-

tação do Capítulo V da Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), principalmente nas normas relativas à obrigatoriedade 

de equipes técnicas multidisciplinares nos locais de trabalho e na avaliação quantitativa de 

riscos ambientais e adoção de "limites de tolerância".   
 

Porém esse modelo, que foi desenvolvido para atender uma necessidade da produção, não 

conseguiu atingir os objetivos propostos, principalmente por abordar os trabalhadores   

como objeto das ações de saúde, não contemplando o coletivo de trabalhadores.          

Contribuiu também para a insuficiência deste modelo a manutenção da saúde ocupacional 

no âmbito do trabalho, em detrimento do setor saúde.  

Os Programas de Saúde do Trabalhador foram criados em vários estados brasileiros a partir  

da VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, evento que marcou também os 

princípios filosóficos do SUS. Neste mesmo ano foi convocada I Conferência Nacional de 

Saúde do Trabalhador, que ao congregar de modo inédito, os sindicalistas, os técnicos da 

área de saúde, as universidades e a comunidade em geral, lançou com êxito, as bases para 

um novo caminhar. Em 1988, na Constituição Federal, foi confirmado o papel do Estado  

como responsável por dar condições dignas de saúde para os trabalhadores e para o povo 

em geral. Em 1990, a Lei 8.080 contemplou, em seu artigo 6º, decisivamente a               

questão saúde do trabalhador conceituando-a como: "um conjunto de atividades que se 

destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e 

proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação dos 

trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho". 

Diferente do modelo da saúde ocupacional, a “Saúde do Trabalhador” foi construída no 

âmbito da saúde pública, na perspectiva de estudar o  processo saúde e doença dos      

grupos humanos e sua relação com o trabalho.  

 

A Saúde do trabalhador representa um esforço de compreensão do processo saúde e     

doença no trabalho, e se preocupa com o desenvolvimento de alternativas de                

intervenção que levem à transformação em direção à apropriação pelos                          

trabalhadores, da dimensão humana do trabalho.  


