QW TIPS

NOVOS RISCOS EMERGENTES
PARA A SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO
Porquê o enfoque nos riscos emergentes?
A questão dos riscos novos e emergentes, no mundo do trabalho, tem sido alvo de uma atenção especial
nos últimos anos. Os ambientes de trabalho estão em constante mudança sob a influência de novas
tecnologias e de condições económicas, sociais e demográficas que se vão alterando.
Os riscos profissionais novos e emergentes podem ser causados por inovações técnicas ou por
mudanças sociais ou organizacionais, tais como:


Novas tecnologias e novos processos de produção, por exemplo nanotecnologias e
biotecnologias



Novas condições de trabalho, por exemplo cargas de trabalho mais elevadas,
intensificação das tarefas devido à restrição de efectivos, más condições associadas à
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migração laboral, empregos numa economia informal;


Formas emergentes de emprego, por exemplo emprego independente, outsourcing,
contratos temporários.

Estes podem ser influenciados por mudanças de percepção da importância de certos factores de risco, tais
como os efeitos dos factores psicossociais sobre o stress ligado ao trabalho .
O que são riscos emergentes?
Como definição “risco emergente” é qualquer risco que seja novo e esteja a aumentar!
Novo significa que:
O risco não existia anteriormente; ou
Uma questão que não é nova e é agora considerada um risco devido a uma alteração nas
percepções sociais ou públicas ou a um novo conhecimento científico.
Este está a aumentar se:
O número de perigos que conduzem ao risco estiver a aumentar; ou
A probabilidade de exposição ao perigo que conduz ao risco estiver a aumentar; ou
O efeito do perigo na saúde dos trabalhadores estiver a piorar.
É necessário ter em conta novas formas de PREVENÇÃO de forma a minimizar os “riscos
emergentes (novos)” através de :
Novas abordagens da partilha de conhecimentos;
Avaliação e gestão de riscos;
Promoção da saúde nos locais de trabalho.
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Riscos Emergentes
Top 10 riscos emergestes mais importantes para a SST identificados [1]
Novos Riscos
Causas

Consequências

Utilização crescente de ecrãs de visualização
Utilização crescente de sistemas automatizados.
Falta de Actividade Fisíca
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Postura sentada prolongada no local de trabalho, bem como
periodo de tempo cada vez maior passado em postura
sentada durante a viagens de negócios prolongado

Lesões músculo-esqueléticas nos
menbros superiores e nas costas,
varizes e trombose venosa profunda,
obesidade e determinados tipos de
cancro

Exposição combinada a
Apesar de se considerada nmais "tradicional", a vibração conseguiu obter mais atenção com a Directiva
vibrações e aposturas
2002/44/CE
incorrectas
Falta de sensibilização para os
riscos térmicos entre grupos de
trabalhadores de estatuto
Centros de chamadas (tendem a multiplicar-se)

Riscos multifactoriais

exposições multipas: postura sentada prolongada, ruído de
fundo; auscultadores inadequados, ergonomia insuficiente,
controlo reduzido do trabalho, pressão elevada em termos de
prazo, elevada exigência mental e emocional

Lesões músculo-esqueléticas; varizes;
doenças do nariz e da garganta,
alterações da voz , fadiga; stresse e
esgotamento

Aspectos psicossociais desfavoráveis acentuam os efeitos de
factores de risco fisíco.
Uso de ecrãs de visualização, no trabalho em centros de
chamadas (call centers ) e no sector dos cuidados de saúde
Exposição combinada a
distrúrbios músculoesqueléticos e a factores de
riscos psicossociais

Factores psicossociais :
- exigência de trabalho demasiada elevada ou demasiado
reduzida
- tarefas complexas, pressão elevada em termos de prazo
- controlo reduzido do trabalho, baixo nível de decisão
- apoio insuficiente por parte dos colegas,
- insegurança no trabalho
- assédio moral.
Falta de medidas contra o desconforto térmico nos locais de
trabalho.

Desconforto térmico
Avaliação inadequada do verdadeiro impacto do conforto
térmico no stresse e no bem-estar dos trabalhadores.

A exposição combinada

O desconforto térmico pode impedir o
desempenho e o comportamento de
segurança dos trabalhadores,
aumentando assim a probabilidade de
acidentes de trabalho
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Riscos Emergentes
Top 10 riscos emergestes mais importantes para a SST identificados [1]
Novos Riscos
Causas

Consequências

Exposição combinada a vibração Apesar de se considerada nmais "tradicional", a vibração conseguiu obter mais atenção com a Directiva
e a trabalho muscular
2002/44/CE
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Complexidade de novas
tecnologias, processos de
trabalho e interfaces homenmáquina
Protecção insuficiente de
grupos de alto riscos
ergonómicos prolongados
Aumento geral da exposição a
radiação ultravioleta durante o
horário de trabalho e fora do
mesmo

Caracteristicas fisicas dos locais de trabalho:

aumentam a pressão mental e
emocional

- Fraca concepção ergonómica de interfaces homem-máquina

incidência de erros humanos > risco de
acidente

Trabalhadores com emprego de estatuto inferior e más
condições, paradoxalmente sujeitos a menos formação e
sensibilização

idendificados como estando em
particular risco ex: trabalhadores dos
sectores agricultura e da construção

Exposição à RUV cumulativa = mais trabalhadores estiverem
expostos durante o horário de trabalho

Mais sensíveis se tornam à RUV no
trabalho.
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Facts 60 PT– “Previsões de peritos sobre os riscos físicos emergentes associados à segurança e saúde no trabalho”; Agência
Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho
“Riscos emergentes e novas formas de prevenção num mundo de trablho em mudança”; Organização internacional do trabalho
2010; Tradução em língua portuguesa: ACT – Autoridade para as Condições do trabalho.

Inês Pereira,
Qualiwork, Janeiro 2012
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