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II..  Introdução 

 A. Enquadramento 
 

Plano Nacional de Saúde: 

Assegurar-se-á ainda que os 
serviços de saúde, públicos e 
privados, incluindo institutos e 
serviços centrais, organizem os 
Serviços de Saúde, Higiene e 

Segurança no Trabalho (SHST) 
de forma a incentivar o 
cumprimento, por parte destas 
instituições e serviços, das 
normas legais sobre higiene, 
segurança e saúde no trabalho, 
garantindo a avaliação e registo 
actualizado dos factores de 
risco e a planificação das 
acções conducentes ao seu 
efectivo controlo, bem como a 
existência de recursos humanos 
com competência e qualificação 
adequadas. 

 

Desta forma, todos os serviços 
dependentes do Ministério da 
Saúde, especialmente as 
unidades prestadoras de 
cuidados, deverão ter 
organizados os 
Serviços de Segurança, Higiene 
e Saúde no Trabalho de forma 
a constituir uma mais valia em 
termos de saúde e segurança 
para os seus próprios 
trabalhadores, para a 
comunidade em que se 
encontram inseridos, apoiando 
e disponibilizando serviços a 
trabalhadores de outros 
sectores e, ainda, promovendo 
a investigação científica e a 
formação de técnicos através 
da criação de centros 
específicos. 

 

Plano Nacional de Saúde 2004-
2010, Volume I, Prioridades, 
Abordagem com base em 
settings, pág.48. 

 

 

 

A designação de Serviços de Segurança, Higiene e Saúde, sendo um avanço em 
relação à antiga designação, reflecte a preocupação da Directiva-Quadro1 em 
abranger países com quadro legal, conceptual e práticas diversas, e a 
reorientação da actividade dos Serviços de Saúde no Trabalho para áreas não 
medicalizadas, tradicionalmente prioritárias na actividade industrial. 

No País, apoia-se na dicotomia de anos existente nas empresas, com áreas da 
Medicina do Trabalho de um lado e da Segurança do Trabalho de outro, nas 
quais, apesar da existência de recursos necessários raramente tem sido possível 
a articulação, integração e coordenação conjunta da intervenção através da 
elaboração de um Plano de Acção Comum, centrado simultaneamente no 
indivíduo e no ambiente de trabalho. 

Todavia, trata-se de uma situação estranha ao contexto hospitalar, à cultura dos 
meios académicos e de investigação nas ciências do trabalho e da saúde e ainda 
aos meios profissionais e técnicos da Saúde no Trabalho. Estes sectores 
defendem conceptualmente, há anos, a designação de Saúde Ocupacional 
enquanto conceito integrador das vertentes envolvidas – Segurança, Higiene e 
Saúde no Trabalho. 

Assim, nas presentes recomendações, é adoptada a designação oficial de 
Serviços de segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (SSHST) e reserva-se a 
designação Equipa de Saúde Ocupacional (ESO) para o conjunto de profissionais 
que integram os serviços realçando assim a importância que lhes é atribuída e à 
forma como trabalham. 

É desde há largos anos reconhecido que nos serviços de saúde coexistem um 
conjunto vasto de factores de risco, implicando, muitos deles a existência de risco 
elevado2. 

De acordo com os dados recolhidos pela Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, 
ocorreram no triénio 2000-2003 16 383 acidentes em serviço em serviços de 
saúde, os quais originaram 169 065 dias de trabalho perdido. Estiveram 
envolvidas 314 unidades (incluindo serviços centrais) e apresentando uma média 
de 52 acidentes durante o período considerado e por instituição, variando entre 1 
e 1022. A repartição do número de acidentes por tipo de serviços foi a seguinte: 

                                                 
1 Directiva n.º 89/391/CEE transposta pelo Decreto-Lei nº 441/91 de 14 de Novembro (Lei quadro ou Lei de bases) 

2 Uva, A.; Faria, M.: Riscos Ocupacionais em Hospitais e Outros Estabelecimentos de Saúde. Edição conjunta 

SIM/FNAM, 1992. 
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Gráfico 1 - Proporção de acidentes em serviço por tipo de serviço de saúde, triénio 2000-2003. 
Fonte: Secretaria-Geral do Ministério da Saúde. 

Foram envolvidos em acidentes em serviço no período considerado 14270 

profissionais directamente relacionados com a prestação de cuidados 

(enfermeiros, auxiliares de acção médica, técnicos de diagnóstico e terapêutica e 

auxiliares) representando 87% do total de acidentes, enquanto que o pessoal 

administrativo e de manutenção (administrativos, operários e serviços gerais) 

representam cerca de 10% dos acidentados. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 - Acidentes em serviço por grupo profissional, triénio 2000-2003. Fonte: Secretaria-
Geral do Ministério da Saúde. 

A maior parte dos profissionais tinham nacionalidade portuguesa – 71%; todavia 

2,5% eram espanhóis e 0,75% eram oriundos de PLP. A maior parte dos 

profissionais envolvidos (80%) eram do sexo feminino e distribuíam-se, 

aparentemente, de forma uniforme por todos os grupos etários.  

                                                                                                                                               
3 Centro Nacional de Protecção contra Riscos Profissionais 
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Compromisso para a 
Promoção da Saúde  

 

Intervir no domínio das 
políticas públicas saudáveis e 
advogar, em todos os sectores, 
um claro compromisso político 
para a saúde e a equidade;  

Contrariar as pressões a favor 
dos produtos nocivos e da 
deplecção de recursos, das más 
condições de vida, dos meios 
insalubres e da má nutrição; e 
centrar a atenção em temas de 
saúde pública, tais como a 
poluição, os riscos 
ocupacionais, as condições de 
habitação e os aglomerados 
populacionais;  

Combater as desigualdades em 
saúde, dentro e entre 
diferentes grupos sociais e 
comunidades;  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 - Acidentes em serviço por tipo de acidente, triénio 2000-2003. Fonte: Secretaria-Geral 
do Ministério da Saúde. 

Os acidentes envolvendo exposição a produtos biológicos potencialmente infectantes 

representam cerca de 40% do total de acidentes em serviço ocorridos no período 

considerado. Os locais mais propícios á ocorrência de acidentes foram, por ordem 

decrescente, os internamentos dos vários serviços (19%), o serviço de urgência (10%) e 

bloco operatório (8,5%). 

No que respeita às doenças profissionais e na impossibilidade técnica de o organismo 

responsável3 poder fornecer estes elementos, socorremo-nos da informação disponibilizada 

pelos Relatórios Anuais das Actividades de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho em 

relação às actividades económicas referentes ao exercício de actividades de saúde (CAE: 

75121, 85110, 85120, 85130, 85141, 85142, 85143, 85144, 85145 e 91333). 

Verificou-se que, nos três anos considerados (2002,2003 e 2004) foram 

notificados, por instituições prestadoras de cuidados de saúde ou com eles 

relacionadas (SUCH, por ex.), públicas e privadas, 127 casos de doença 

profissional e foram confirmadas 20:  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 – Doenças profissionais confirmadas ocorridas em serviços de saúde, triénio 2002-
2004. Fonte: Relatório Anual das Actividades de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho. 

Sendo conhecido, como é, o principal problema dos sistemas de notificação obrigatória - a 

subnotificação – a morosidade intrínseca ao processo de confirmação de doenças 

profissionais e o facto de nem todos os organismos terem preenchido os Relatórios Anuais 

dos Serviços de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, deve a informação atrás 

apresentada entendida no sentido meramente indicativo. 

Parece pois, que a organização de serviços SHST ou SO se reveste de particular 
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Reconhecer as pessoas e as 
populações como o principal 
recurso de saúde; apoiá-las e 
capacitá-las para se manterem 
saudáveis, através de meios 
financeiros ou outros, e aceitar 
a comunidade como a voz 
essencial em matéria de saúde, 
condições de vida e bem estar;  

Reorientar os serviços de saúde 
e o modo como se organizam 
no sentido da promoção da 
saúde; partilhar o poder com 
outros sectores, outras 
disciplinas e, acima de tudo, 
com as próprias populações.  

Reconhecer a saúde e a sua 
manutenção como o maior 
investimento e desafio social e 
considerar os diferentes modos 
de vida numa perspectiva 
ecológica global.  

Carta de Ottawa em 
Promoção da Saúde 

(www.dgs.pt) 

importância, ultrapassando largamente o mero cumprimento da legislação em vigor, pois 

existem aspectos existem que ultrapassam as importantes actividades de prevenção dos 

riscos ocupacionais. 

Os serviços de saúde, para além de poderem constituir locais de trabalho saudáveis e 

isentos de riscos poderão explorara a potencialidade existente de se poderem converter  

em locais promotores de saúde utilizando recursos decorrentes, entre outros, do capital de 

conhecimento acumulado. 

Os serviços de saúde poderão proporcionar não só um ambiente saudável para os seus 

doentes ou utentes, como proporcionar locais de trabalho saudáveis para os seus 

profissionais como e actuar como uma entidade responsável em relação aos cidadãos, à 

comunidade e ao ambiente externo. 

 

 

 
 

 

B. Conteúdo (resumo das recomendações) 
 

As presentes recomendações são constituídas por uma abordagem de aspectos 

conceptuais e organizativos das actividades dos serviços de segurança, higiene e saúde no 

trabalho e pelo enquadramento respectivo na organização a que pertencem tendo em 

conta as áreas privilegiadas de articulação interna de modo a obter sinergias e melhorar a 

efectividade do serviço. Propõe-se ainda um sistema de avaliação e controlo dos riscos, 

tendo em conta alguns aspectos específicos dos serviços de saúde e, por último, uma 

metodologia e um modelo de organização de programas em saúde ocupacional. 

 

C. Âmbito de aplicação 
 

 

 

 
Pretende-se, com as presentes recomendações, estabelecer um quadro de 

referência conceptual e organizativo, tendo em conta a legislação em vigor, para 

estruturação das actividades de segurança, higiene e saúde no trabalho que 

possa ser utilizado como instrumento de trabalho por administradores e demais 

responsáveis por serviços de saúde bem como por profissionais de saúde 

ocupacional e restantes profissionais de saúde.  
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IIII..  Gestão em saúde ocupacional 

 A. Envolvimento da administração 
Legislação:  

 
“O empregador é obrigado a 
assegurar aos trabalhadores 
condições de segurança, 
higiene e saúde em todos os 
aspectos relacionados com o 
trabalho.” 

Nº1 do artº8º do Decreto-Lei nº 
441/91 de 14 de Novembro com 
as alterações introduzidas pelo 
D.L. 133/99, de 21 de Abril.  
 
Empregador ou entidade 
empregadora - o dirigente 
máximo do serviço ou do 
organismo da 
Administração Pública que 
tenha a competência própria 
prevista na lei para gestão e 
administração 
do pessoal; Al. a) do artº 3º do 
Decreto-Lei nº 488/99 de 17 de 
Novembro. 
 
Empregador - pessoa singular 
ou colectiva com um ou mais 
trabalhadores ao seu serviço e 
responsável pela empresa ou 
pelo estabelecimento ou, 
quando se trate de organismos 
sem fins lucrativos , que 
detenha competência para 
contratação de trabalhadores. 
Al. c) do artº3º do Decreto-Lei 
nº 441/91 de 14 de Novembro 
com as alterações introduzidas 
pelo D.L. 133/99, de 21 de 
Abril. 

 
 

A acção dos serviços SHST realiza-se com o envolvimento e participação dos 

trabalhadores e administração na organização dos meios para a saúde e 

segurança no trabalho e nos objectivos e soluções de prevenção.  

 

O envolvimento da administração é essencial para o sucesso da intervenção em 

Saúde Ocupacional sendo a liderança e o comprometimento respectivos fundamentais 

para a efectividade dos programas de segurança e saúde. 

O sucesso da coordenação das actividades dos trabalhadores em relação a um objectivo 

comum depende do grau de comprometimento e envolvimento dos responsáveis e em 

especial, da Administração. Isto reflectir-se-á no conhecimento que os responsáveis virão a 

ter das necessidades específicas da organização em matéria de saúde e segurança e na 

convicção de que é possível obter padrões de desempenho excelentes nesta área.  

A administração dos serviços de saúde é responsável por garantir que a organização 

dispõe das políticas, programas e recursos adequados – tanto humanos e materiais como 

financeiros – de modo a tornar os locais de trabalho seguros e saudáveis. 

 

 

B. Política de saúde ocupacional 
 

Definição de política de 
saúde 

Declaração formal ou 
procedimentos dentro de 
instituições (nomeadamente 
governo) que definem ou 
revelam as prioridades e as 
linhas de acção, assim como os 
processos para as definir, para 
responder a necessidades em 
saúde, recursos disponíveis e 
outras pressões políticas. 

(Adaptado de The 
Observatory's Health Systems 
Glossary. www.observatory.dk) 

 

 

A política de saúde ocupacional dos serviços de saúde deve apresentar os 

conceitos, objectivos e funções do serviço SHST, assim como assumir o seu 

modelo organizacional e de funcionamento. As perspectivas de desenvolvimento 

da intervenção devem também ser apresentadas de forma clara. 

 

Os serviços SHST deverão cooperar com todos os serviços e organismos dos 

Serviços de Saúde em que se integram, com a finalidade de gerar sinergias e 

conjugar meios de prevenção dos riscos e promover a saúde e bem-estar no 

trabalho. 

Todos os profissionais das unidades de saúde devem conhecer a política de 
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saúde ocupacional da organização respectiva. 

 

A política de saúde ocupacional de cada organização deve ser periodicamente 

revista de modo a manter-se actualizada. 
Como base do sistema de gestão de segurança e saúde cada instalação de serviços de 

saúde deverá apresentar, de forma clara e concisa, politicas de saúde e segurança que 

expliquem o comprometimento da Administração e dos responsáveis. 

Na definição destas políticas alguns pontos deverão ser considerados:   

 

• Deverão constar de um documento escrito de forma clara dando a conhecer à 

organização o comprometimento da Administração e dos responsáveis com a segurança 

e a saúde no local de trabalho. 

• Deverá assinalar a responsabilidade da Administração e dos supervisores em todos níveis 

da organização. Deverá indicar quem é responsável por fazer o quê e as disposições 

específicas existentes para identificação, avaliação e controlo de factores de risco. As 

responsabilidades em matéria de segurança e saúde deverão integrar as descrições das 

funções e fazer parte da avaliação do desempenho. 

 

O serviço SHST deve ser considerado pela Administração como um recurso para manter e 

melhorar a qualidade do desempenho tanto dos profissionais como da organização no seu 

todo. 
 

C. Enquadramento organizacional e funcional dos 
serviços SHST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os serviços SHST deverão estar colocados organicamente perto do centro de 

decisão ou do departamento de recursos humanos, caso este exista. 

 

Deverão ser constituídos por áreas de competência técnica e científica autónomas 

tais como Medicina do Trabalho, Higiene e Toxicologia, Ergonomia, Segurança do 

Trabalho e Psicologia do Trabalho sob a forma de funções ou gabinetes, tendo em 

conta a dimensão da organização e o tipo de riscos existentes. Esta estrutura, nos 

casos que necessitem de maior desenvolvimento, deverá ser articulada através de 

mecanismos de comunicação horizontais a efectuar por enfermeiros do trabalho. 

 

Deverá ser assegurado à equipa de Saúde Ocupacional: 

1. O livre acesso a todos os postos de trabalho e instalações dos Serviços 

de saúde. 

2. O acesso a informação sobre métodos, normas de trabalho, 

equipamentos, produtos, materiais e substâncias presentes nos locais de 

trabalho ou cuja utilização esteja prevista, mediante reserva da 

informação confidencial. 
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Artigo 215.o 
Comissões de segurança, 
higiene e saúde no trabalho 
2 — A comissão de segurança, 
higiene e saúde no trabalho 
criada nos termos do número 
anterior é constituída pelos 
representantes dos 
trabalhadores para a 
segurança, higiene e saúde no 
trabalho, de acordo com 
a proporcionalidade dos 
resultados da eleição prevista 
nos artigos 265.o a 279.o 
 
Artigo 216.o 
 
Formação dos 
representantes dos 
trabalhadores 
1 — O empregador deve 
proporcionar condições para 
que os representantes dos 
trabalhadores para a 
segurança, higiene e saúde no 
trabalho recebam formação 
adequada, concedendo, se 
necessário, licença com 
retribuição ou sem retribuição 
nos casos em que outra 
entidade atribua aos 
trabalhadores um subsídio 
específico. 
 
Artigo 217.o 
Formação dos trabalhadores 
1 — …o empregador deve 
formar, em número suficiente, 
tendo em conta a dimensão da 
empresa e os riscos existentes, 
os trabalhadores responsáveis 
pela aplicação das medidas de 
primeiros socorros, de combate 
a incêndios e de evacuação de 
trabalhadores, bem como 
facultar-lhes material 
adequado. 
Lei nº 35/2004 de 29 de 
Julho 
 

3. A recolha de amostras para fins de análise dos produtos, materiais e 

substâncias utilizadas ou manipuladas. 

 

Os serviços de SHST devem ser consultados sempre que se preveja ou planeie 

qualquer alteração nos métodos e condições de trabalho susceptíveis de 

apresentar algum efeito sobre a saúde e segurança. 

 

De entre as estruturas organizacionais existentes nos serviços de saúde, deve ser 

dado relevo às Comissões de Controlo de infecção uma vez que possuem alguns 

objectivos em comum com os serviços SHST e têm intervenções concorrentes no 

que respeita, por exemplo, ao diagnóstico e controlo de exposição a agentes 

biológicos no local de trabalho. 

 

Por outro lado e nos casos em que existem, as comissões de segurança, higiene 

e saúde no trabalho constituem uma outra estrutura com a qual o serviço deverá 

estabelecer formas de articulação e intervenção, podendo ser desenvolvida uma 

parceria não só em termos de saúde e segurança como de promoção da saúde. 

Por outro lado, como estes profissionais poderão ser alvo de formação específica 

em SHST constituem um recurso adicional para o cumprimento das políticas e 

objectivos em SHST da organização. 

 

Sugere-se ainda que sejam designados em cada serviço um responsável de 
segurança (poderá ser o director ou outro profissional) encarregue de aplicar, 
entre outras, as medidas de saúde e segurança adoptadas pela organização e 
será também o elemento de ligação com o serviço SHST. 
 

 

D. Organização de serviços SHST em serviços de 
saúde: modalidades e requisitos mínimos 

Legislação:  
 
Na organização dos serviços de 
segurança, 
higiene e saúde no trabalho, o  
empregador pode adoptar, sem 
prejuízo do disposto no número 
seguinte, uma das seguintes 
modalidades: 
a) Serviços internos; 
b) Serviços interempresas; 
c) Serviços externos. 
…. 
O empregador pode adoptar 

 

Desde 1991, com a publicação do Decreto-Lei nº 441/91 de 14 de Novembro que todos os 

empregadores deverão ter organizados serviços SHST; a forma organizativa destes 

serviços foi definida em legislação complementar através da publicação do Decreto-Lei 

26/94 de 1 de Fevereiro – actualmente Lei nº 35/2004 de 29 de Julho – e, no que se refere 

à Administração Pública, pelo Decreto-Lei nº 488/99 de 17 de Novembro, actualmente em 

vigor. 

Resumidamente, as modalidades existentes são as seguintes:  
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diferentes modalidades de 
organização em cada 
estabelecimento. 
As actividades de saúde podem 
ser organizadas separadamente 
das de segurança e higiene, 
observando-se, relativamente a 
cada uma, o disposto no 
número anterior. 
 
 
Nºs 1,3 e 4 do artº nº 219 da 
Lei nº 35/2004 de 29 de Julho. 
 
 
“Os serviços de segurança e 
saúde no trabalho podem 
revestir as seguintes 
modalidades: 
a) Serviços próprios; 
b) Serviços comuns; 
c) Serviços externos. 
 
Possuindo vários 
estabelecimentos, a entidade 
empregadora pode adoptar 
modalidade diferente para cada 
um deles. 
 
No mesmo estabelecimento, as 
actividades de saúde podem ser 
organizadas em modalidade 
diferente das de segurança e 
higiene no trabalho.” 
 
Nºs 4, 5 e 6 do artº 8º do 
Decreto-Lei nº 488/99 de 17 de 
Novembro. 
 
“Estabelecimento — serviço ou 
organismo da Administração 
Pública, ou parte destes, 
situado num local 
geograficamente identificado, 
no qual ou a partir do qual é 
exercida uma ou mais 
actividades.” 
 
Al. e) do artº 3º do Decreto-Lei 
nº 488/99 de 17 de Novembro. 
 
 
“Os serviços internos são 
criados pelo empregador e 
abrangem exclusivamente os 
trabalhadores que prestam 
serviço na empresa. 
 
Os serviços internos fazem 
parte da estrutura da empresa 
e dependem do empregador. 
 
A empresa ou estabelecimento 
que desenvolva actividades de 
risco elevado, a que estejam 
expostos pelo menos 30 
trabalhadores, deve ter 
serviços internos. 
 
A empresa com, pelo menos, 
400 trabalhadores no mesmo 
estabelecimento ou no conjunto 

Geral 

 Lei nº 35/2004 

 

Administração Pública  

Decreto-Lei nº 488/99 

Internos Próprios 

Os serviços internos são criados pelo empregador e 
abrangem exclusivamente os trabalhadores que 
prestam serviço na empresa, fazem parte da 
estrutura e dependem do empregador.  

São criados pela entidade empregadora, fazendo parte 
integrante da sua estrutura e hierarquia, e abrangem 
exclusivamente os trabalhadores que nela prestam 
serviço. 

Interempresas Comuns 

São criados por várias empresas ou 
estabelecimentos para utilização comum dos 
respectivos trabalhadores e o acordo que os institui 
deve ser celebrado por escrito e aprovado pelo 
organismo do ministério responsável pela área 
laboral competente em matéria de segurança, 
higiene e saúde no trabalho. 

São criados por mais de uma entidade empregadora, 
abrangendo vários estabelecimentos situados na mesma 
localidade ou localidades contíguas, para utilização 
comum dos trabalhadores que neles prestam serviço e são 
objecto de acordo reduzido a escrito. 

Externos Externos 

São contratados pelo empregador a outras 
entidades e têm as seguintes modalidades: 
associativos, cooperativos, privados e 
convencionados. 

O contrato que assegura a prestação de serviços 
externos deve ser celebrado por escrito. 

Os serviços externos são contratados pelos 
empregadores a entidades públicas ou privadas e o contrato 
celebrado entre as entidades empregadoras e a entidade 
que assegura a prestação de serviço deverá ser reduzido 
a escrito. 

Quadro 1 – Modalidades de serviços SHST 

Embora com designações diferentes, verifica-se que as modalidades previstas para a 

Administração Pública são idênticas às modalidades definidas para o sector privado. 

Sendo assim, como seleccionar a modalidade a adoptar por um dado serviço de 
saúde? 

Tanto a legislação geral como a legislação da Administração Pública em vigor utilizam a 

conjugação de três critérios para condicionar a modalidade a adoptar pelas empresas:  

 

Critério Considerações legislativas 

Nº de trabalhadores 
ao serviço 

Existe obrigatoriedade de organizar serviços internos quando número de 
trabalhadores for, pelo menos, de 400 em estabelecimentos existentes num raio de 50 
km independentemente da actividade exercida; esta disposição do Regulamento do 
Código do Trabalho veio alterar o Decreto-Lei nº 488/99 – que previa para este 
efeito um mínimo de 800 trabalhadores.  

Tipo de riscos 
existentes 

De acordo com o Regulamento do Código do Trabalho se a empresa ou 
estabelecimento desenvolver actividades de risco elevado e tiver pelo menos 30 
trabalhadores deverá organizar serviços internos. O Decreto-Lei nº 488/99 institui 
esta obrigação para actividades reguladas por legislação específica de risco de 
doença profissional, desde que o seu número seja superior a 200 no mesmo 
estabelecimento ou em estabelecimentos situados na mesma localidade ou 
localidades contíguas. 

Critério geográfico O Regulamento do Código do Trabalho refere a localização de estabelecimentos num 
raio de 50 km para obrigar à organização de serviços internos (em função do nº de 
trabalhadores) ou para a possibilidade de organizar serviços interempresas ou externos. O 
Decreto-Lei nº 488/99 refere apenas estabelecimentos situados na mesma localidade 
ou localidades contíguas. 

Quadro 2 – Critérios para adopção de modalidades de serviços SHST 

Todavia, a legislação permite também excepções à aplicação destes critérios em relação á 

obrigatoriedade de organização de serviços internos desde que a empresa não apresente 
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dos estabelecimentos 
distanciados até 50 km do de 
maior dimensão, qualquer que 
seja a actividade desenvolvida, 
deve ter serviços internos. 
 
Nºs 1, 2, 3 e 4 do artº nº 224 
da Lei nº 35/2004 de 29 de 
Julho  
 
“Consideram-se de risco 
elevado: 
 
Actividades que envolvam a 
utilização ou armazenagem de 
quantidades significativas de 
produtos químicos perigosos 
susceptíveis de provocar 
acidentes graves; 
 
Actividades que envolvam 
contacto com correntes 
eléctricas de média e alta 
tensão; 
 
Produção e transporte de gases 
comprimidos, liquefeitos ou 
dissolvidos, ou a utilização 
significativa dos mesmos; 
 
Actividades que impliquem a 
exposição a radiações 
ionizantes; 
 
Actividades que impliquem a 
exposição a agentes 
cancerígenos, mutagénicos ou 
tóxicos para a reprodução; 
 
Actividades que impliquem a 
exposição a agentes biológicos 
do grupo 3 ou 4; 
 
Al. d), g), h), i), j) e l) do nº2 
do artº nº 213 da Lei nº 
35/2004 de 29 de Julho. 
 

Pedidos de autorização para 
o exercício de Medicina do 
Trabalho 

O caderno de candidatura e a 
Circular Normativa nº 7/DSO de 
27.05.2002 podem ser obtidos 
em www.dgs.pt 

 

nos últimos dois anos taxas de incidência e de gravidade de acidentes de trabalho 

superiores à média do respectivo sector, que não tenha havido punições por infracções 

muito graves respeitantes à violação de legislação de segurança, higiene e saúde no 

trabalho e que se tenha verificado que respeita os valores limite de exposição a 

substâncias ou factores de risco. 

Convém sublinhar que as excepções não se aplicam a empresas que exerçam 

actividades de risco elevado. 

 

No que respeita aos recursos humanos, a Lei nº 35/2004 de 29 de Julho é 

explícita quanto aos requisitos mínimos: 

 

Quadro 3 – Requisitos mínimos em termos de recursos humanos para os serviços SHST 

 

Por outro lado, o médico do trabalho deve ser detentor da especialidade pela 

Ordem dos Médicos ou ter curso de medicina do trabalho concluído antes de 1 de 

Outubro de 2000 (entrada em vigor do Decreto-Lei nº 109/2000 de 30 de Junho). 

Em casos excepcionais podem ser autorizados pela Direcção-Geral da Saúde 

médicos sem formação específica nos termos do artº nº 256º da Lei nº 35/2004 de 

29 de Julho e da Circular Normativa nº7/DSO de 27.05.2002 da Direcção-Geral da 

Saúde. 

 
 

Área Requisitos 

Até 50 trabalhadores 1 técnico 

Se
gu

ra
nç

a 
e 

hi
gi

en
e 

Mais de 50 trabalhadores 2 técnicos, por cada 1500 trabalhadores 
abrangidos ou fracção, sendo, pelo menos, um 
deles técnico superior; 

Pelo menos 1 hora por mês por cada grupo de 10 trabalhadores ou fracção 

M
ed

ic
in

a 
do

 
tr

ab
al

ho
 

Ao médico do trabalho é proibido assegurar vigilância da saúde de um número de 
trabalhadores que correspondam mais de cento e cinquenta horas actividade por mês. 

Enfermagem Empresa com mais de 200 trabalhadores 
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Legislação 

1 - Todo o trabalhador deve dispor 
de um espaço suficiente e livre de 
qualquer obstáculo para poder 
realizar o trabalho sem risco para a 
sua saúde e segurança. 

Para efeitos do número anterior, os 
locais de trabalho devem satisfazer 
os seguintes requisitos: 

a) A área útil por trabalhador, 
excluindo a ocupada pelo 
posto de trabalho fixo, não 
deve ser inferior a 2 m2 e o 
espaço entre postos de 
trabalho não deve ser inferior a 
80 cm. 

b) O volume mínimo por 
trabalhador não deve ser 
inferior a 10 m2 

c) O pé direito dos locais de 
trabalho não deve ser inferior a 
3 m, admitindo-se, nos 
edifícios adaptados, uma 
tolerância até 2,7 m. 

d) … 

3 - Todos os estabelecimentos 
comerciais, escritórios e serviços 
que à data de entrada em vigor 
deste diploma já funcionem em 
instalações cujo pé direito seja 
inferior aos mínimos exigidos na 
alínea c) do nº 2 deste artigo, 
deverão dispor de meios 
complementares de renovação de 
ar. 

Artº4º do (Decreto-Lei nº 243/86 de 
20 de Agosto).  

Outra legislação aplicável: 

Decreto-Lei n.º 347/93, de 1 de 
Outubro 

Portaria n.º987/93, de 6 de Outubro 

Decreto Regulamentar nº 63/94, de 
2 de Novembro  

Equipamento do Gabinete Médico  
1 lavatório com torneira de 
comando não manual;  
1 dispositivo individual para 
secagem das mãos;  
1 Cadeira giratória de cinco pés 
com rodas;  
1 cadeira simples;  
1 cesto de papéis;  
1 escala optométrica para visão à 
distância (a 2,5 m ou mais);  
1 escala de Jaeger para visão ao 
perto;  
1 mesa de trabalho com pelo 
menos, 1,00x0,50 m, com gavetas;  
1 negatoscópio simples;  
1 estetofonendoscópio;  
1 esfigmomanómetro;  
1 “mini-set” com oftalmoscópio e 
otoscópio;  
1 banco rotativo;  
1 catre;  
1 candeeiro rodado de haste 

As instalações onde funcionam os Serviços SHST devem cumprir com os 

parâmetros mínimos estabelecidos na legislação referente à segurança nas 

instalações e condições de arejamento, iluminação, térmicas e outras, 

compreendidas no Regulamento Geral de Higiene e Segurança do Trabalho nos 

Estabelecimentos Comerciais, de Escritórios e Serviços.  

Gabinete médico Área mínima de 12 m2 Largura mínima de 2,60 m  

Gabinete de enfermagem Área mínima de 12 m2 Largura mínima de 2,60 m  

Gabinete de Segurança e 
higiene 

Espaço unitário por trabalhador, respeitando a área mínima 

Sala de espera Área mínima de 8 m2 

Quadro 4 - Requisitos mínimos em termos de instalações para os serviços SHST 

A existência de um gabinete de enfermagem fica sujeita à obrigação legal prevista 

para grandes empresas, definidas como empresas com mais de 200 

trabalhadores (Regulamento e Código do Trabalho).  

Para além do equipamento de escritório considerado adequado ao número de 

trabalhadores (mesas, cadeiras, computadores, etc.), os equipamentos e 

utensílios a utilizar na avaliação das condições de segurança e higiene no 

trabalho terão, também, de ser os adequados à avaliação dos riscos existentes. 

Consideram-se, assim, fundamentais os equipamentos necessários à avaliação 

dos seguintes parâmetros: 

Parâmetros Equipamentos 

Ruído 
Sonómetro integrador com módulo de filtro de oitavas 

Dosímetros 

Iluminação Luxímetro com célula fotoeléctrica separada 

Ambiente térmico 
Analisador de climas interiores com transdutores de temperatura 
do ar, temperatura de radiação, humidade relativa, velocidade de 
ar. Monitor de stresse térmico com os respectivos transdutores 

Contaminantes químicos Bomba de aspiração para tubos colorimétricos 

Quadro 5 - Requisitos mínimos em termos de equipamentos para os serviços SHST 

Em função da análise concreta da situação nos diversos sectores, poderão ser 

dispensados alguns dos equipamentos relacionados com a avaliação destes 
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flexível;  
1 ficheiro, com chave, para arquivo 
de fichas clínicas;  
1 telefone com acesso directo à 
rede;  
*1 mesa de apoio, rodada, com pelo 
menos 0,45x0,45 m, com tampo e  
subtampo em inox;  
*1 balde de pensos em inox, com 
tampa accionada por pedal;  
*1 balança para adultos com 
craveira;  
*1 armário para material.  
 
Caso exista Gabinete de 
enfermagem, o equipamento 
assinalado com * pode estar situado 
nesse gabinete.  
 

Circular Normativa nº 10/SEO/O de 
12.10.92 da DGCSP 

 

parâmetros ou, exigidos outros necessários à avaliação de outros. 
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E. Funcionamento da Equipa de Saúde Ocupacional 
 
 

 
 
 

 
Os serviços de SHST deverão dispor de profissionais em número suficiente e com 

qualificações, aptidões e competências adequadas aos domínios do saber 

científico e técnico da saúde ocupacional, tendo em atenção os riscos existentes 

nos serviços de saúde em questão. 

 

A Equipa de saúde ocupacional deverá dispor do suporte administrativo e 

informático que garanta o seu bom desempenho e assegure a manutenção dos 

canais de comunicação organizacional de forma eficiente e ficaz. 

 

A Equipa de Saúde Ocupacional deverá ter um responsável, que poderá, ou não, 

ser o médico do trabalho, que coordenará as actividades e garantirá o 

funcionamento integrado e integrador das áreas de segurança e saúde para além 

de manter operacionais as plataformas de articulação com a administração e as 

outras estruturas organizacionais.  

Todavia e em qualquer circunstância, a área da saúde será sempre coordenada 

por um medico do trabalho.    

 

Uma vez constituída, a Equipa de Saúde Ocupacional deverá desenvolver, de 

forma consensual, uma metodologia de trabalho e deverá atribuir, de forma clara, 

responsabilidades aos seus membros 

 

Na operacionalização das intervenções, a Equipa de Saúde Ocupacional tem uma 

posição de mediação e negociação, estimulando o envolvimento e participação de 

todos para alcançar os objectivos e os resultados. Apoia-se no consentimento 

informado da efectividade das soluções de prevenção e das medidas de 

Promoção da Saúde. 
 

 

F. Gestão de trabalho contratado 
  

No caso de existir trabalho contratado, compete à empresa que contrata 

trabalhadores para prestar trabalho noutras empresas estabelecer o seguro de 

acidentes de trabalho. No entanto, caso o acidente ocorra por falha de segurança 

do empregador ou da empresa utilizadora de mão-de-obra, a seguradora é 

apenas subsidiariamente responsável pelas prestações que seriam devidas caso 

não houvesse actuação culposa. 

A lei prevê que possa ter lugar dois tipos de incapacidade gerada por acidentes de 

trabalho: incapacidade temporária e incapacidade absoluta.  
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G. Gestão da incapacidade e da reabilitação e 
reintegração profissional 

 
Reintegração profissional 
1 — No caso de incapacidade 
temporária parcial que 
não implica ausência ao 
serviço, o superior hierárquico 
deve atribuir ao sinistrado 
trabalho compatível com o 
seu estado, em conformidade 
com o parecer do médico 
que o assista, do médico do 
trabalho ou da junta médica, 
dispensando-o do serviço para 
comparecer às consultas 
e tratamentos que tenha de 
efectuar dentro do seu horário 
de trabalho. 
2 — O trabalho compatível 
inclui a atribuição de tarefas 
e a duração e o horário de 
trabalho adequados ao estado 
de saúde do trabalhador. 
3 — Quando se verifique 
incapacidade permanente 
que impossibilite o trabalhador 
de exercer plenamente 
as suas anteriores funções ou 
quando destas possa resultar 
o agravamento do seu estado 
de saúde, este tem direito a 
ocupação em funções 
compatíveis com o respectivo 
estado, a formação profissional, 
a adaptação do posto de 
trabalho, a reclassificação ou 
reconversão profissional 
e a trabalho a tempo parcial. 
4 — … 
5 — … 
Artigo 23º do Decreto-Lei 
503/99, de 20 de NOVembro 
 

 
O Serviço SHST tem como objectivo, entre outros, adaptar o trabalho às 

capacidades dos profissionais de saúde, considerando o seu estado de saúde 

física e mental, por doença congénita ou adquirida, ou por acidente ou doença 

profissional.  

De entre as situações susceptíveis de serem levadas à consideração dos serviços 

SHST conta-se o retorno ao serviço de profissionais após a ocorrência de um 

acidente em serviço ou de trabalho ou de doença profissional. Tratando-se de 

casos com incapacidade permanente ou temporária parcial para o trabalho 

habitual competirá à equipa SO analisar a situação e propor tarefas alternativas 

que permitam ou a consolidação da cura ou o aproveitamento das capacidades 

remanescentes, no caso de incapacidade permanente. 

Uma outra questão relaciona-se com o recrutamento e integração do cidadão com 

deficiência em que os princípios sãom idênticos. 

Todavia, e em qualquer dos casos, apesar de o trabalho de avaliação dever ser 

efectuado pele equipa SO, os resultados e as propostas deverão ser sempre 

efectuadas através da emissão da Ficha de Aptidão, preenchida e assinada pelo 

médico do trabalho. 
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IIIIII..  Promoção da saúde e bem-estar do trabalho 

  
 Internacionalmente, desde 1986, que a OMS/Carta de Ottawa, defende o conceito 

e abordagem da Promoção da Saúde no Local de Trabalho, enquanto estratégia e 
processo para habilitar os indivíduos a gerir e melhorar o seu potencial de saúde, 
optando pelas soluções mais adequadas. Define a saúde como um recurso para o 
quotidiano e de melhoria da qualidade de vida das sociedades, incluindo a 
população activa, afirmando a necessidade de assimilação e integração dos 
objectivos de Promoção da Saúde no Trabalho pelos decisores políticos em todas 
as áreas de actividade e níveis de responsabilidade; e de reorientação dos 
serviços e políticas de saúde para a Promoção da Saúde. 
 
A abordagem requer uma intervenção integrada, que enquadre as novas 
necessidades, expectativas e problemas de saúde da população trabalhadora, 
face aos riscos tradicionais, mas assim também aos novos riscos emergentes 
(violência, call-center, …) e exigências (psíquicas, mentais, …) e proponha um 
novo quadro de referência no domínio dos problemas da saúde no trabalho. 
 
Assim, o sucesso do desenvolvimento de práticas de Promoção da Saúde no 
Local de Trabalho, decorre de estratégias do reforço das competências e 
capacidades dos trabalhadores; do equilíbrio entre as necessidades de produção 
e rendibilidade e as capacidades da população trabalhadora; da inclusão dos 
objectivos de Promoção da Saúde nos objectivos estratégicos das 
empresas/organizações e nos seus processos quotidianos; da identificação, 
reforço e generalização de factores potenciadores da saúde e bem-estar; da 
criação de estruturas organizacionais participativas, que favoreçam o 
envolvimento dos interessados nos objectivos de saúde e da organização. 
 
A estratégia para a Promoção da Saúde nos Locais de Trabalho na União 
Europeia, é publicada em 1997 pela Rede Europeia para a Promoção da Saúde 
no Trabalho/Comissão Europeia – Declaração de Luxemburgo – que avança 
conceptualmente em relação à Carta de Ottawa, afirmando a melhoria da saúde e 
bem-estar no trabalho, como resultado da conjugação de esforços entre 
trabalhadores, empregadores e sociedades, criando “pessoas saudáveis em 
organizações saudáveis”, pela melhoria da organização e ambiente de trabalho, 
promoção da participação activa dos trabalhadores e reforço do desenvolvimento 
pessoal. 
 
Na Declaração de Luxemburgo, a Promoção da Saúde no Trabalho é entendida 
como estratégia empresarial visando a prevenção da doença no trabalho 
(incluindo doenças profissionais, associadas e agravadas pelo trabalho; acidentes 
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de trabalho; lesões; e stresse) e o reforço do potencial de saúde e bem-estar da 
população trabalhadora, assumindo a evidência do custo/benefício do 
desenvolvimento de programas de promoção da saúde nas empresas (redução do 
absentismo-doença, risco cardiovascular, turnover, lesões músculo-esqueléticas, 
aumento da produtividade, da efectividade organizacional e potencial retorno do 
investimento).  
 
Os modelos operacionais para o desenvolvimento destes objectivos, relacionam-
se assim a Serviços de Saúde Ocupacional, suportados na intervenção 
pluridisciplinar e equipa multiprofissional, com metodologia de organização das 
actividades numa lógica de projecto, com objectivos e recursos próprios, e de ciclo 
de resolução de problemas – análise de necessidades, prioridades de 
intervenção, planeamento, implementação, monitorização/controlo e avaliação de 
resultados. 
 
Assim, o conceito Promoção da Saúde no Local de Trabalho refere-se à adopção 
conjunta de medidas por empregadores, trabalhadores e organizações, de modo a 
promover a capacidade para o trabalho e as capacidades funcionais de todos os 
trabalhadores, em todos os estádios dos seus percursos profissionais. 
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IIVV..  Sistema de identificação, avaliação e controlo de factores de 
risco 

 A. Factores de risco específicos 
  

A prevenção da exposição a factores de risco específicos compreende os agentes 

físicos, químicos, microbiológicos e a prevenção do risco de lesão músculo – 

esquelética.  

 

Deverão ser organizados programas para cada grupo de factores de risco 

específicos que englobem: 

1. A identificação e caracterização das situações de trabalho com risco de 

exposição; 

2. A caracterização dos profissionais expostos (socio-demográfica e de 

factores de susceptibilidade individual); 

3. Caracterização das tarefas que envolvem maior risco; 

4. Caracterização dos níveis de risco por serviço ou posto de trabalho; 

5. Elaboração de um mapa de riscos por serviço; 

6. Formulação de recomendações, medidas correctivas e preventivas; 

7. Implementação das recomendações e medidas. 

8. Monitorização dos resultados e avaliação contínua. 

9. Vigilância específica da saúde individual. 

 
 

B. Instalações e equipamentos 
  

O serviço SHST deverá participar nos projectos de concepção ou reconcepção 

dos espaços dos serviços de saúde no sentido de integrar a perspectiva da 

funcionalidade e da interacção dos profissionais de saúde, de modo a promover 

uma melhor adaptação dos espaços e equipamentos às características da 

actividade de trabalho e dos profissionais. 

 

A monitorização dos espaços e equipamentos no que respeita ao risco para a 

saúde dos profissionais deverá ser realizada pelo serviço SHST, ou, sendo 

realizada por outro serviço, os seus resultados deverão ser disponibilizados ao 

serviço SHST. 
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C. Acidentes, incidentes e acontecimentos perigosos 
(registo e notificação)  

LEGISLAÇÃO 

A regulamentação dos 
acidentes de trabalho consta do 
Código do Trabalho do artº 
281º ao 308º. 

 
“É acidente de trabalho o 
sinistro, entendido como 
acontecimento súbito e 
imprevisto, sofrido pelo 
trabalhador que se verifique no 
local e no tempo de trabalho.” 
 
Nº 1 do artº nº 284º do Código 
do Trabalho 
 

Acidente em serviço - o 
acidente de trabalho que se 
verifique no decurso da 
prestação de trabalho pelos 
trabalhadores da Administração 
Pública. 
 
Alínea b) do artº nº 3 do 
Decreto-Lei nº 503/99 de 20 de 
Novembro. 
 

Considera-se também acidente 
de trabalho o ocorrido: 

a) No trajecto de ida para o 
local de trabalho ou de regresso 
deste, nos termos definidos em 
legislação especial; 

b) Na execução de serviços 
espontaneamente prestados e 
de que possa resultar proveito 
económico para o empregador; 

c) No local de trabalho, quando 
no exercício do direito de 
reunião ou de actividade de 
representante dos 
trabalhadores, nos termos 
previstos no Código; 

d) No local de trabalho, quando 
em frequência de curso de 
formação profissional ou, fora 
do local de trabalho, quando 
exista autorização expressa do 
empregador para tal 
frequência; 

e) Em actividade de procura de 
emprego durante o crédito de 
horas para tal concedido por lei 
aos trabalhadores com 
processo de cessação de 
contrato de trabalho em curso; 

f) Fora do local ou do tempo de 
trabalho, quando verificado na 
execução de serviços 

 

A organização do modelo de Gestão da Prevenção dos Acidentes de Serviço / 

Trabalho deverá englobar a definição de um circuito geral para todos os acidentes 

e de um circuito específico para os AT/S com exposição microbiológica para todos 

os profissionais de saúde. 

 

O circuito geral decorre do DL 503/99 de 20 de Novembro e da Lei 100 de 97 e 

engloba a participação, registo e notificação dos AT/S. Todas as ocorrências 

devem ser participadas num prazo de 2 dias úteis. O circuito de participação será 

diferente no caso de existir ou não serviço de urgência. Caso este exista, o 

profissional deverá dirigir-se ao serviço de Urgência e efectuar a sua admissão 

referindo o motivo – AT/S. Seguidamente dirige-se ao Serviço de recursos 

Humanos para proceder à notificação, no período de dois dias úteis. O profissional 

deverá dirigir-se sempre ao SSO para caracterização e análise do AT/S e 

acompanhamento. 

 

Os acidentes com exposição a agentes microbiológicos, os profissionais têm que 

realizar exames serológicos num período máximo de 4 horas após o acidente. 

Quando existe serviço de urgência, o profissional de saúde deverá dirigir-se a este 

serviço para realizar os exames serológicos. Deve notificar o AT/S no serviço de 

Recursos Humanos no prazo de 2 dias úteis e deve dirigir-se ao SSO para 

caracterização, análise e acompanhamento do AT/S. O SSO é responsável pela 

vigilância serológica pós exposição. 
 
 

Os acidentes têm designações diferentes caso ocorram na Administração Pública 

ou no sector privado: acidentes em serviço e acidentes de trabalho, 

respectivamente. 

 

A ocorrência de um acidente de trabalho ou em serviço obriga à sua 

comunicação, no primeiro caso à entidade seguradora – o empregador é obrigado 

a transferir a sua responsabilidade: nº 1 do artº 303º do Código do Trabalho - e no 

segundo caso à ADSE. 

 
No entanto, se forem mortais ou se revestirem de especial gravidade devem ser 

comunicados no prazo de 24 horas à Inspecção-Geral do Trabalho -nº 1 do artº 

257 do Código do Trabalho e Decreto-Lei nº 503/99 de 20 de Novembro – 

comunicação essa que se deve fazer acompanhar de informação, e respectivos 
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determinados pelo empregador 
ou por este consentidos. 
 
Artº nº 285º do Código do 
Trabalho 

O empregador deve informar 
imediatamente o Instituto de 
Desenvolvimento e Inspecção 
das Condições de Trabalho e a 
Direcção-Geral da Saúde de 
qualquer acidente ou incidente 
que possa ter provocado a 
disseminação de um agente 
biológico susceptível de causar 
infecção ou outra doença grave 
no ser humano. 
 

Nº 3 do artº10º do Decreto-Lei 
nº 84/97 de 16 de Abril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registos, sobre todos os tempos de trabalho prestado pelo trabalhador nos 30 dias 

que antecederam o acidente. 

 

Enquanto que a comunicação à companhia de seguros envolve o preenchimento 

de formulários fornecidos por aquela e previstos na Lei, a comunicação à ADSE 

faz-se mediante o preenchimento dos modelos anexos ao Decreto-Lei nº 503/99 

de 20 de Novembro. 

 

Contudo, a nível da Administração Pública a legislação prevê ainda a existência 

de duas outras situações em que é obrigatória a sua comunicação, utilizando o 

mesmo modelo de notificação: 

 

♦ Incidente - todo o evento que afecta determinado trabalhador, no decurso do 

trabalho ou com ele relacionado, de que não resultem lesões corporais 

diagnosticadas de imediato, ou em que estas só necessitem de primeiros 
socorros. 

♦ Acontecimento perigoso - todo o evento que, sendo facilmente reconhecido, 

possa constituir risco de acidente ou de doença para os trabalhadores, no 

decurso do trabalho, ou para a população em geral. 

 

Todavia, caso estas duas circunstâncias venham a originar lesão corporal, 

perturbação funcional ou doença e em que se comprove a existência do 

respectivo nexo de causalidade a situação passa a ser tratada como acidente em 

serviço. Todavia, a comunicação do Incidente faz-se apenas para o superior 

hierárquico. O acontecimento perigoso é comunicado apenas à entidade 

empregadora. 

 

Nestas circunstâncias deverá ser dada especial atenção a acontecimentos tais 

como picadas, cortes, derrames de produtos químicos, acidentes envolvendo 

agentes biológicos ou outros que deverão ser notificados de acordo com o 

dispositivo legal atrás referido. 
 



DOCUMENTO EM DISCUSSÃO 23

A
rtA
rt ºº

88 ºº
1 

e 
2

1 
e 

2
A

rtA
rt ºº

9 
n

9 
n ºº

s 
1 

e 
2

s 
1 

e 
2

A
rtA
rt ºº

9 
n

9 
n ºº

33
A

rtA
rt ºº

9,
 n

9,
 n

ºº 33

Acidente em  serviAcidente em  serviççoo

Superior HierSuperior Hieráárquicorquico

48h48h
Impresso 
(Anexo I 
do DL 

503/99)

O prO próóprio, interposta pessoaprio, interposta pessoa
ou quando deixar de ou quando deixar de 
existir impedimentoexistir impedimento

ServiServiçços de Saos de Saúúde de 
(1(1ººs Socorros)s Socorros)

Registo

Registo

ISHSTISHST
Delegado de SaDelegado de Saúúde Concelhiode Concelhio

CGACGA

M.TrabalhoM.Trabalho -- DGEEPDGEEP

SHSTSHST

6 dias
6 dias

S/Prazo

S/Prazo

Entidade empregadora

24h24h

ACIDENTES EM SERVIACIDENTES EM SERVIÇÇOO

Impresso 
(Anexo I 
do DL 

503/99)

6 dias
6 dias

Artº 20, nº5 
e morte

24
 h

or
as

24
 h

or
as

Im
ed

ia
ta

m
en

te
Im

ed
ia

ta
m

en
te

DecretoDecreto--Lei nLei nºº 503/99 de 20503/99 de 20 de Novembrode Novembro

A
rtA
rt ºº

88 ºº
1 

e 
2

1 
e 

2
A

rtA
rt ºº

9 
n

9 
n ºº

s 
1 

e 
2

s 
1 

e 
2

A
rtA
rt ºº

9 
n

9 
n ºº

33
A

rtA
rt ºº

9,
 n

9,
 n

ºº 33

Acidente em  serviAcidente em  serviççoo

Superior HierSuperior Hieráárquicorquico

48h48h
Impresso 
(Anexo I 
do DL 

503/99)

O prO próóprio, interposta pessoaprio, interposta pessoa
ou quando deixar de ou quando deixar de 
existir impedimentoexistir impedimento

ServiServiçços de Saos de Saúúde de 
(1(1ººs Socorros)s Socorros)

Registo

Registo

ISHSTISHST
Delegado de SaDelegado de Saúúde Concelhiode Concelhio

CGACGA

M.TrabalhoM.Trabalho -- DGEEPDGEEP

SHSTSHST

6 dias
6 dias

S/Prazo

S/Prazo

Entidade empregadora

24h24h

ACIDENTES EM SERVIACIDENTES EM SERVIÇÇOO

Impresso 
(Anexo I 
do DL 

503/99)

6 dias
6 dias

Artº 20, nº5 
e morte

24
 h

or
as

24
 h

or
as

Im
ed

ia
ta

m
en

te
Im

ed
ia

ta
m

en
te

DecretoDecreto--Lei nLei nºº 503/99 de 20503/99 de 20 de Novembrode Novembro
 

Figura 1 – Participação de acidentes em serviço 

No caso de existir trabalho contratado, compete à empresa que contrata 

trabalhadores para prestar trabalho noutras empresas estabelecer o seguro de 

acidentes de trabalho. No entanto, caso o acidente ocorra por falha de segurança 

do empregador ou da empresa utilizadora de mão-de-obra, a seguradora é 

apenas subsidiariamente responsável pelas prestações que seriam devidas caso 

não houvesse actuação culposa. 

A lei prevê que possa ter lugar dois tipos de incapacidade gerada por acidentes de 

trabalho: incapacidade temporária e incapacidade absoluta. 
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D. Doenças profissionais 
Doença profissional - a lesão 
corporal, perturbação funcional 
ou doença que seja 
consequência necessária e 
directa da actividade exercida 
pelo trabalhador e não 
represente normal desgaste do 
organismo. 
 
Alínea c) do artº nº 3 do 
Decreto-Lei nº 503/99 de 
20 de Novembro. 
 

 

Participação obrigatória de 
DP: 

A Participação Obrigatória do 
diagnóstico presuntivo de 
doença profissional modelo do 
CNPRP aprovado pelo DC 
578/2001 dos SETF e SESSS, 
publicado no DR II, de 
29.06.2001 e disponível no site 
do CNPRP. (http://www.seg-
social.pt). 
 

Decreto Regulamentar nº 
6/2001 de 5 de Maio 
Ministério do Trabalho e da 
Solidariedade 
Aprova a Lista das Doenças 
Profissionais e o respectivo 
Índice codificado. 
Publicado no Diário da 
República : I série B; Nº 104. 
2001-05-05, p.2613-2638. 
 
http://www.seg-social.pt/  
 
Decreto-Lei nº 2/82 de 5 de 
Janeiro 
Ministério do Trabalho / 
Ministério dos Assuntos Sociais 
Determina a obrigatoriedade da 
participação de todos os casos 
de doença profissional à Caixa 
Nacional de Seguros de 
Doenças Profissionais.  
Publicado no Diário da 
República : I série ; Nº 3. 
1982-01-05, p. 15. 
 

 

As Doenças Profissionais resultam da exposição a factores de risco físicos, 
químicos, biológicos ou posturais, durante um período de tempo, consignadas na 
Lei e/ou em que se comprove nexo de causalidade. 
 
Os principais riscos de Doença Profissional nos estabelecimentos de saúde, 
relacionam-se com riscos particulares e tarefas perigosas nos diferentes grupos 
profissionais, nomeadamente por: 
 
Agentes biológicos – Tuberculose, Hepatites B e C, HIV, entre outras 
Radiações ionizantes – Decorrentes da utilização de radiação para efeitos de 
diagnóstico (Imagiologia, meios de contraste radioactivos), procedimentos 
cirúrgicos (intenseficadores de imagem) e terapêuticos (radioterapia). 
Agentes químicos – Medicamentos, desinfectantes, anestésicos 
Riscos físicos (posturais)  - Perturbação músculo-esqueléticas 
Riscos psicossociais – violência contra profissionais de saúde, stress, burn out, 
etc. 
Devem ainda ser considerados os riscos a que está sujeito o pessoal de 
manutenção, uma vez que a sua situação nem sempre é muito visível e pode 
envolver exposição a uma vasta gama de factores de risco. 
 
Sempre que em determinada situação de doença se coloque a hipótese de que 

ele possa ter origem no local de trabalho deverá ser preenchida a Participação 

Obrigatória de doença profissional. 

 

Convém esclarecer que este procedimento não é exclusivo dos médicos do 

trabalho mas que é obrigatório para qualquer médico que, na sua prática clínica, 

se depare com uma situção susceptível de constituir uma doença profissional 

(diagnóstico presuntivo). 

 

Compete aos médicos do Centro Nacional de Protecção contra Riscos 

Profissionais proceder à confirmação, ou não, do caso de doença como sendo 

profissional. 
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Figura 2 -  Participação Obrigatória de Doença Profissional 
 

E. Vigilância da saúde individual 

LEGISLAÇÃO 

Exames de saúde 

1 — O empregador deve 
promover a realização de 
exames de saúde, tendo em 
vista verificar a aptidão física e 
psíquica do trabalhador para o 
exercício da actividade, bem 
como a repercussão desta e 
das condições em que é 
prestada na saúde do mesmo. 

2 — Sem prejuízo do disposto 
em legislação especial, devem 
ser realizados os seguintes 
exames de saúde: 

a) Exames de admissão, antes 
do início da prestação de 
trabalho ou, se a urgência da 
admissão o justificar, nos 15 

 

A avaliação e vigilância da saúde individual sistemática, é efectuada no início 
da actividade, na retoma após período prolongado de ausência por doença ou 
acidente; sempre que ocorram alterações substanciais no ambiente e na 
organização, susceptíveis de repercussão nociva na saúde no trabalho; na 
doença aguda e crónica e periodicamente, colocando à disposição dos 
profissionais, um conjunto de medidas destinadas a proteger a saúde, segurança 
e bem-estar no trabalho. 
 
A operacionalização da acção de avaliação da saúde individual no início da 
actividade e na retoma, após período prolongado de ausência por doença ou 
acidente, é efectuada por iniciativa da entidade empregadora, através do Serviço 
de Gestão de Recursos Humanos, que referencia os profissionais ao serviço 
SHST; a avaliação de saúde ocasional por doença aguda e crónica ou por 
condições de trabalho nocivas para a saúde, tem lugar por iniciativa do próprio 
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dias seguintes; 

b) Exames periódicos, anuais 
para os menores e para os 
trabalhadores com idade 
superior a 50 anos, e de dois 
em dois anos para os restantes 
trabalhadores; 

c) Exames ocasionais, sempre 
que haja alterações 
substanciais nos componentes 
materiais de trabalho que 
possam ter repercussão nociva 
na saúde do trabalhador, bem 
como no caso de regresso ao 
trabalho depois de uma 
ausência superior a 30 dias por 
motivo de doença ou acidente. 

Lei 35/2004,de 29 de Julho, 
artº nº245.º 

 
 

profissional, entidade empregadora, através das chefias ou Serviço de Gestão de 
Recursos Humanos, ou do serviço SHS, no contexto de programas de vigilância e 
monitorização do ambiente, da identificação de factores de risco e de exigência de 
trabalho potencialmente nociva; a vigilância periódica de saúde na presença de 
risco particular, tendo em consideração factores de vulnerabilidade pessoal ou 
doença, os perigos das tarefas e efeitos conhecidos e potenciais da exposição 
profissional, o conhecimento científico e técnico da efectividade das medidas de 
prevenção. 
 
A avaliação de saúde no início da actividade, visa identificar factores de 
vulnerabilidade pessoal, física e mental que o trabalho possa prejudicar, tendo em 
consideração o perigo das tarefas para o profissional e para os demais. 
 
A avaliação de saúde ocasional na retoma, após ausência prolongada por 
incapacidade para o trabalho por doença, visa excluir factores do trabalho na 
génese da situação que justifiquem a adaptação das tarefas da actividade ou 
recolocação; na retoma após acidente de trabalho com incapacidade temporária 
absoluta prolongada, visa verificar o restabelecimento, assegurar e prevenir 
recidivas, recaídas e agravamento e identificar tarefas perigosas para a 
convalescença. 
 
A vigilância periódica de saúde, visa identificar e prevenir efeitos precoces 
reversíveis na saúde dos profissionais, decorrente de riscos particulares da 
actividade e dos perigos das tarefas para a saúde; factores de risco ou doença 
ligada a hábitos e estilos de vida, cientificamente susceptíveis de evitar; a 
ocorrência de doença devida a factores de vulnerabilidade ou predisposição e o 
agravamento de doença estabelecida pelas tarefas da actividade. Operacionaliza-
se por acordo entre o serviço SHS e o profissional e a adesão do mesmo às 
medidas preventivas, mediante fundamentação científica e o consentimento 
esclarecido e voluntário, sendo emitido Parecer de Aptidão de Saúde para o 
Trabalho, para as chefias dos diferentes níveis de responsabilidade na actividade 
do profissional; Serviço de Gestão de Recursos Humanos e Conselho de 
Administração. 
 
Parecer de Aptidão de Saúde para o Trabalho (Ficha de Aptidão) 
O serviço SHS/Gabinete de Medicina do Trabalho emitirá Parecer de Aptidão de 
Saúde (Ficha de Aptidão), com os resultados da avaliação realizada no início da 
actividade, na presença de risco particular, tarefas perigosas, factores de 
vulnerabilidade que o trabalho possa prejudicar e doença profissional, associada 
ou agravada pelo trabalho. Os resultados da Ficha de Aptidão, contemplam as 
indicações da Equipa de Saúde Ocupacional, destinadas a proteger a saúde do 
profissional de riscos particulares e tarefas perigosas e são comunicadas ao 
interessado, chefias de diversos níveis com responsabilidade nas condições em 
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que decorre a actividade do profissional, Serviço de Gestão de Recursos 
Humanos e Conselho de Administração. A Ficha de Aptidão não contém 
elementos de saúde pessoal, sendo reservados e protegidos dados de saúde 
pessoais, ao abrigo do segredo médico, e salvaguardada a privacidade. 
 

 

F. Vigilância do ambiente de trabalho 

LEGISLAÇÃO 

Informação técnica 

1 — O empregador deve 
fornecer aos serviços de 
segurança e higiene no trabalho 
os elementos técnicos sobre os 
equipamentos e a composição 
dos produtos utilizados. 

2 — Os serviços de segurança e 
higiene no trabalho devem ser 
informados sobre todas as 
alterações dos componentes 
materiais do trabalho e 
consultados, previamente, 
sobre todas as situações com 
possível repercussão na 
segurança e higiene dos 
trabalhadores. 

3 — As informações referidas 
nos números anteriores ficam 
sujeitas a sigilo profissional, 
sem prejuízo de as informações 
pertinentes para a protecção da 
segurança e saúde deverem ser 
comunicadas aos trabalhadores 
envolvidos e aos 
representantes dos 
trabalhadores para a 
segurança, higiene e saúde no 
trabalho, sempre que tal se 
mostre necessário. 

Lei nº 35/2004, de 29 de Julho, 
artº nº 243.º 
 

 
A vigilância do ambiente de trabalho engloba as seguintes funções: 

1. Identificação e avaliação dos factores do ambiente de trabalho que podem 

afectar a saúde dos profissionais. 

2. Avaliação dos factores de exposição ambiental no trabalho, dos factores 

de organização do trabalho e das condições de trabalho que podem gerar 

risco para a saúde dos profissionais. 

3. Avaliação dos meios de protecção colectiva e individual. 

 

Esta vigilância deverá ser efectuada em cooperação com os demais serviços, com 

a colaboração dos profissionais de saúde e das comissões com responsabilidades 

nestas matérias. 

 

A vigilância do ambiente de trabalho compreende a sua monitorização periódica e 

ocasional, com a utilização da metodologia adequada e necessária para analisar e 

controlar os factores do ambiente de trabalho susceptíveis de afectar a saúde dos 

trabalhadores, a salubridade do ambiente de trabalho e as condições de trabalho. 

 

Neste âmbito incluem-se: 

1. A vigilância de riscos específicos. 

2. A supervisão das instalações e equipamentos. 

3. A avaliação dos riscos da introdução de novas tecnologias para a saúde 

dos profissionais. 

4. A definição dos critérios de selecção dos equipamentos de proteção 

individual e a assessoria das comissões de escolha. 

5. A análise dos postos e actividade de trabalho afim de garantir uma melhor 

adaptação aos profissionais de saúde. 

  

Os dados resultantes da vigilância do ambiente de trabalho são disponibilizados 

ao Conselho de Administração, profissionais de saúde e seus representantes, 

assim como às comissões competentes. Estes dados são comunicados às 

autoridades nos termos previstos na legislação. Só deverão ser comunicados a 

terceiros com o prévio acordo do Conselho de Administração e profissionais de 

saúde. 
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VV..  Informação e formação 

 A. Sistemas de Informação  
 

LEGISLAÇÃO 
 
A acção dos serviços de 
segurança, higiene e saúde 
no trabalho tem os seguintes 
objectivos: 
a) … 
b) … 
c) Informação e formação dos 
trabalhadores no domínio da 
segurança, higiene e saúde no 
trabalho; 
d) Informação e consulta dos 
representantes dos trabalhadores 
ou, na sua falta, dos próprios 
trabalhadores. 
 
Artigo 239º da Lei nº 35/2004 de 
29 de Julho 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO 

Ficha clínica 

1 — As observações clínicas 
relativas aos exames saúde são 
anotadas na ficha clínica do 
trabalhador. 

2 — A ficha clínica está sujeita 
ao segredo profissional, só 
podendo ser facultada às 
autoridades de e aos médicos 
da Inspecção-Geral do 
Trabalho. 

3 — O médico responsável pela 
vigilância da deve entregar ao 
trabalhador que deixar de 
prestar serviço na empresa, a 
pedido deste, cópia da ficha 
clínica. 

Ficha de aptidão 

1 — Face ao resultado do 
exame de admissão, periódico 
ou ocasional, o médico do 
trabalho deve preencher uma 
ficha de aptidão e remeter uma 
cópia ao responsável dos 
recursos humanos da empresa. 

 

Os Serviços de Saúde Ocupacional deverão conceber e desenvolver os meios 

necessários à informação, formação e treino profissional, que favoreça a adesão 

aos objectivos de saúde ocupacional, à participação, ao envolvimento, à mudança 

de comportamentos e atitudes e potencie um clima e cultura organizacionais para 

a Promoção da Saúde e Prevenção da Doença no Trabalho.   

 

O sistema de informação e formação sobre saúde, higiene e segurança no 

trabalho deverá ser parte integrante das actividades de prevenção dos riscos 

ocupacionais e promoção da saúde no trabalho. 

A equipa SO deverá desenvolver um sistema de informação que garanta não só a 

vigilância da saúde mas também que permita manter actualizadas a situação das 

condições de risco existentes e que permitam a sua monitorização.  

Para o efeito, terá de se socorrer de várias fontes de informação, oriundas quer da 

Administração quer dos serviços, entre outros. Estas fontes, a sua natureza e 

periodicidade de consulta deverão constar dos instrumentos de planeamento da 

equipa e recomenda-se que tenham um formato electrónico. 

Um aspecto importante a considerar é o mapeamento das situações de risco e a 

criação de indicadores ou a definição de condições sentinela. 

 

Dada a sua importância no contexto dos serviços de saúde, indicam-se em 

seguida as exigências legais em termos de vigilância e controlo da exposição a 

agentes biológicos com implicação no sistema de informação:  

De acordo com a legislação em vigor, compete ao empregador manter o sistema 

de arquivos referentes à exposição a agentes biológicos e do qual deverá constar: 

 
No entanto, a responsabilidade relativa à informação clínica pertence ao médico 

do trabalho ou à entidade responsável pela vigilância da saúde dos trabalhadores. 

Todos estes registos devem ser mantidos durante 10 anos após ter terminado a 

exposição e conservados por um prazo de 40 anos, caso exista suspeita de 

Os resultados da avaliação dos riscos. 

A lista dos trabalhadores expostos a agentes biológicos do grupo 3 ou 4, com indicação do tipo de 
trabalho executado e, se possível, a identificação dos agentes a que os trabalhadores estiveram 
expostos, bem como os registos das exposições, acidentes e incidentes. 

Os registos relativos à vigilância da saúde dos trabalhadores, com respeito pelo segredo 
profissional do médico do trabalho. 
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2 — Se o resultado do exame 
de saúde revelar a inaptidão do 
trabalhador, o médico do 
trabalho deve indicar, sendo 
caso disso, outras funções que 
aquele desempenhar. 

3 — A ficha de aptidão não 
pode conter elementos que 
envolvam segredo profissional. 

4 — Sempre que a repercussão 
do trabalho e das condições em 
que o mesmo é prestado se 
revelar nociva para a saúde do 
trabalhador, o médico do 
trabalho ainda, comunicar tal 
facto ao responsável pelos 
serviços de segurança, higiene 
e saúde no trabalho e, bem se 
o estado de saúde o justificar, 
solicitar o seu 
acompanhamento pelo médico 
assistente do centro de saúde,  

ou outro médico indicado pelo 
trabalhador. 

5 — O modelo da ficha de 
aptidão é fixado por portaria do 
ministro responsável pela área 
laboral. 

Lei 35/2004 de 29 de Julho, 
artºs 247. e 248º 

 

 

exposição a agentes biológicos susceptíveis de produzir infecções persistentes ou 

latentes, ou que, de acordo com os conhecimentos actuais, só sejam 

diagnosticáveis muitos anos depois com o aparecimento da doença, ou que 

tenham períodos de incubação muito longos, ou que provoquem doenças com 

crises de recrudescências, apesar do tratamento, ou com graves sequelas a longo 

prazo. 

No caso da empresa ou organismo cessar a actividade deve transferir este 

arquivo para a entidade competente do Ministério do Trabalho, garantindo a 

confidencialidade dos mesmos. 

O ficheiro clínico deverá ficar à exclusiva responsabilidade do Médico do 
Trabalho. 

Da ficha clínica poderão constar a avaliação do estado de saúde inicial dos 

trabalhadores, as medidas preventivas ou de protecção a tomar em relação a 

cada um, o plano individual de saúde respectivo e procedimentos de 

acompanhamento, o resultado de todos os exames e determinações analíticas e 

imagiológicas, e o estado de aptidão para o posto de trabalho.  

 

Poderá ser útil incluir algumas referências à formação do trabalhador, se esta for 

pertinente para o controlo dos riscos e uma descrição detalhada do posto de 

trabalho.  

 

B. Informação aos trabalhadores  
  

Deve ser fornecida a todos os profissionais de saúde informação relativa a: 

1. Factores de risco presentes no sistema de trabalho; 

2. Medidas de controlo da exposição e estratégia de prevenção; 

3. Equipamentos de protecção individual e colectiva, modos de utilização e 

selecção dos equipamentos mais adequados; 

4. Procedimentos de segurança individuais e colectivos; 

5. Procedimentos de emergência relativos à segurança e saúde dos 

profissionais. 

 

O sistema de informação e comunicação integra as seguintes etapas: 

1. Criação de suportes informativos para a divulgação dos programas, 

actividades e resultados; 

2. Apresentação de todos os programas à população alvo através de 

comunicação escrita ou oral; 
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3. Apresentação de todos os resultados aos profissionais abrangidos pelas 

acções, individual ou colectivamente. 

O sistema de informação e os conteúdos divulgados devem ser revistos 

regularmente, de modo a manterem-se actualizados. 

 

C. Formação 
  

As unidades de saúde têm a responsabilidade de proporcionar formação e treino 

em segurança e saúde a todos os seus profissionais. 

O sistema de formação é desenvolvido a partir dos programas, com base na 

análise das situações reais de trabalho, identificação dos riscos, medidas de 

prevenção estabelecidas e características da população alvo. 

A formação e treino dos profissionais de saúde deve ser proporcionada: 

1. De modo genérico, na entrada de novos profissionais, abordando os 

riscos presentes na organização, princípios de prevenção, procedimentos 

de segurança, equipamentos de protecção individual, sistema de 

prevenção de acidentes e procedimentos de emergência. 

2. De modo específico, em função do tipo de riscos presentes por serviço e 

por grupo profissional. Estas acções deverão ser do tipo formação-acção 

em sala e nos serviços. 

3. Destinada às chefias e responsáveis de sectores relativamente às 

responsabilidades em segurança e saúde. 
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VVII..  Programas de saúde ocupacional  

 A. Metodologia de elaboração do programa 
  

Pressupostos 

O desenvolvimento de um programa de gestão de segurança e saúde é essencial 

como suporte a uma intervenção sustentada e consistente. 

Nos serviços de saúde de maiores dimensões ou mais complexos, o programa 

poderá ser desdobrado em vários sub-programas com enfoques específicos ou 

mais detalhados, se a sua organização for considerada útil. 

Os profissionais responsáveis pelo desenvolvimento do programa devem ter em 

atenção outros programas existentes nos serviços e devem trabalhar em conjunto 

com os responsáveis respectivos a fim de evitar duplicações, instruções 

contraditórias ou criação de zonas de conflito potencial. 

Devem ainda ter em conta as áreas privilegiadas de articulação institucional, como 

seja a Comissão de Controlo de Infecção e a Comissão de Segurança, Higiene e 

Saúde e ainda com o Departamento de Recursos Humanos, caso existam. 

O programa deve ser desenvolvido com o conhecimento da Administração do 

serviço de saúde e contar com a colaboração de um dos seus elementos assim 

como das outras estruturas do serviço. 

 

Desenvolvimento 

A elaboração do programa deverá ter como ponto de partida o diagnóstico das 

situações de risco e respectiva análise a fim de que possam ser tomadas e 

planeadas as medidas adequadas (de engenharia, organizacionais ou individuais). 

Para este efeito deve ser levado a cabo um trabalho de conjunto dos elementos 

da equipa, devendo a recolha de informação ser planeada com antecedência. 

Para o estabelecimento do diagnóstico é essencial que a Administração forneça 

todos os elementos pertinentes no que se refere, entre outros, às instalações 

(plantas e memórias descritivas), a equipamentos (características técnicas e 

operativas), procedimentos técnicos e de risco, actividades de risco elevado e 

áreas sujeitas a subcontratação (contratos ou cláusulas referentes a formação dos 

profissionais ou outros elementos pertinentes) e lista das substancias perigosas 

existentes habitualmente em armazém.  

Uma vez concluída esta fase do diagnóstico e mapeadas as zonas e situações 
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críticas em termos de riscos profissionais, deverá a Equipa proceder a visitas às 

instalações e validar a informação in loco e com os responsáveis sectoriais, 

procedendo aos ajustes necessários. 

É importante que o desenvolvimento do programa, ou conjunto de programas, 

seja feito em conjunto com os profissionais, sendo particularmente crítico obter a 

colaboração das chefias e responsáveis pela segurança, caso existam. Tal 

permitirá ou fomentará o seu envolvimento com as medidas e soluções adoptadas 

e participar activamente na sua execução. Também estruturas tais como a 

Comissão de segurança, Higiene e saúde no Trabalho e a Comissão de controlo 

de infecção devem participar de forma activa em todas as fases do programa, da 

concepção á execução e avaliação. 

Deve apresentar de forma clara os objectivos a atingir e incluir um plano de acção 

com referência detalhada às tarefas assim como indicar os responsáveis e os 

prazos previstos para a sua execução. 

Deve ser incluído também o programa de formação em segurança, higiene e 

saúde para os profissionais de todas as categorias e grupos profissionais a fim de 

que cada um possa cumprir efectivamente com as suas responsabilidades e 

esteja preparado para o fazer. 

Um aspecto importante a considerar é a afectação de recursos para a execução 

do programa; no que respeita aos recursos humanos, deverão incluir não só os 

elementos da equipa SO como todos os profissionais responsáveis pela execução 

das tarefas. Deve, contudo, ser deixado bem claro que se trata de um programa 

de carácter organizacional e que todos tem obrigação de lhe dar cumprimento e 

proceder à sua aplicação, independentemente do facto de que algumas 

actividades especificas sejam da responsabilidade exclusiva de alguns elementos 

da equipa (consultas de vigilância da saúde, por ex.). 

 Por outro lado, deve ser dada especial atenção à afectação de recursos 

financeiros que necessitem de gestão directa por parte do serviço, sendo este um 

aspecto que deverá ser negociado de forma clara com a administração. 

A equipa SO deverá ainda analisar quais as actividades SHST em que irá recorrer 

a subcontratação e planear os critérios respectivos de selecção e de qualidade do 

desempenho. 

O programa deverá considerar actividade dirigidas á qualidade do serviço SHST, 

prevendo a sua melhoria e incluir indicadores de resultado e de impacto 

adequados. 

O programa ou programas deverão ser expressamente aprovados pela 

Administração do serviço de saúde, a qual deverá tornar público tal facto e 
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garantir a sua divulgação em todos os sectores, disponibilizando para o efeito as 

cópias necessárias dos documentos em causa. 

Uma vez estabelecidas as principais linhas programáticas e desenvolvidos os 

seus conteúdos é fundamental que cada serviço e cada profissional tenham pleno 

conhecimento tanto do conjunto como das tarefas que lhes foram atribuídas ou 

em que estão envolvidos, com particular relevo para as chefias e para os 

responsáveis locais de segurança e saúde, se existirem.  

O programa deverá ter um horizonte temporal de execução – embora algumas 

tarefas ou actividades possam ter prazos inferiores de execução -  e um conjunto 

de indicadores que permitirão a sua avaliação. 

A avaliação de execução do ou dos programas deve ser feita através de relatório 

oficial e ter ampla divulgação na organização. 

 
 

B. Auditorias 
Auditorias 

 

“Exame sistemático e 
independente com vista a 
determinar se as actividades e 
resultados relativos à qualidade 
satisfazem as disposições 
preestabelecidas, se estas 
disposições estão 
efectivamente implementadas e 
se são adequadas para alcançar 
os objectivos”.  
 

Norma NP 30.011-1. IPQ, de 
1993. 

 
Deve ser estabelecido um programa de auditorias internas que terá por base o 

mapeamento das situações e serviços que representam riscos mais elevados ou 

críticos em saúde ocupacional e cujo objectivo será o de fazer o acompanhamento 

das situações não só em termos de controlo e monitorização como também de 

formação e da qualidade do serviço (na óptica de SHST, cumprimento de normas 

SHST, pr ex.).  

No planeamento deste conjunto de actividades deverão ser levados em conta as 

normas técnicas específicas ou protocolos de serviço, se existirem, e os relatórios 

de auditorias anteriores. 

Estas auditorias poderão ser planeadas em conjunto com outras estruturas 

organizacionais (por. ex., Comissão de Controlo de Infecção, Comissão de 

Higiene e Segurança) no que respeita às áreas partilhadas. Em alternativa ou de 

forma complementar, as auditorias poderão contar com elementos das estruturas 

em causa. 

A definição tanto da forma como dos instrumentos de avaliação terá de ser 

desenvolvida durante a fase preparatória da auditoria para o que será útil contar 

com a colaboração e presença dos responsáveis pelos sectores a visitar; tal 

procedimento garantirá o respeito entre as partes e propiciará um clima de 

confiança desde o início do processo. 

 
Devem ficar estabelecidos nesta fase, por consenso entre as partes, os métodos e 

técnicas a utilizar e os aspectos processuais a respeitar. 

  

O relatório final será o produto da auditoria. Deve ser preciso, rigoroso, verificável 
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e as suas inferências devem estar demonstradas, o que contribuirá para a sua 

credibilidade e aceitabilidade. Este aspecto deve ser considerado tanto em 

relação aos problemas e achados como aos aspectos positivos encontrados.  

Uma parte importante do relatório é constituído por recomendações, que podem 

dizer respeito tanto a achados e problemas como a aspectos positivos, uma vez 

que estes também podem ser melhorados. A regra de ouro consiste em evitar 

impor quaisquer tipos de medidas correctivas. Estas devem antes resultar do 

trabalho em comum e serem consensuais entre as partes.  

No entanto, o ciclo não fica completo com a realização de uma única visita e 

torna-se importante avaliar as modificações surgidas na sequência da primeira e 

constantes do relatório final. Esta fase é um aspecto crítico, sem o qual todo o 

sucesso ficará comprometido (ciclo da auditoria). 

 
Podem ser desenvolvidas outro tipo de auditorias, desta vez dirigidas aos próprios 

serviços SHST, organizadas e planeadas de forma semelhante mas realizadas 

por elementos ou entidades externas – auditorias externas. 

 
Características das auditorias:  
 

1 Devem ser legítimas. Devem ser autorizadas pelo responsável se internas e acordadas pelas 
partes se externas. 

2 Consistem num estudo da prática actual da organização em função de conceitos de “boa 
prática”. 

3 São conduzidas por pessoas treinadas, experientes e independentes das actividades 
auditadas. 

4 São esquematizadas e planeadas com antecedência mais do constituem a resposta a uma 
crise. 

5 São esquematizadas e conduzidas com o conhecimento e participação de todos aqueles cujo 
trabalho vai ser auditado (sem segredos ou surpresas) 

6 Os factos relatados na auditoria são alvo de concordância antes de o relatório ser enviado 
para o alto nível. 

7 Os achados e recomendações são revistos ao alto nível e dão origem então a acções 
seguras (sustentadas). 

8 

O processo de uma auditoria deve ser desenvolvido de modo a facilitar a interacção entre as 
partes. Para além de preservar os pontos de vista de ambas as partes sobre a matéria 
auditada deve propiciar as condições de aprendizagem tanto para auditores em relação ao 
sistema, como para auditados em relação às áreas que requerem melhoria 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTO EM DISCUSSÃO 35

 

 

 

 

C. Indicadores 
  

Recomenda-se que sejam considerados dois grupos de indicadores, sem prejuízo 

de outros que sejam considerados pertinentes. 
 

TIPO Descrição Exemplos 

Indicadores de 
execução 

 

Indicadores que monitorizam o grau de 
execução do programa e que comparam 
as actividades executadas com as 
actividades previstas.  

Nº de exames periódicos 
realizados/nº de exames 
periódicos programados 

Indicadores de 
resultados 

Indicadores que monitorizam e revelam 
os efeitos da intervenção e que vão 
documentando a obtenção, ou não, das 
alterações pretendidas no estado de 
saúde ou bem-estar dos trabalhadores 

Diminuição do número de 
acidentes, incidentes e 
acontecimentos perigosos em 
relação, por exemplo, aos 
anos anteriores. 

Diminuição do número de 
doenças profissionais. 
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VVIIII..  Anexo  

A. Modelo do programa-tipo 
 

Bases Programáticas  

♦ Diagnóstico da situação (conhecimento da realidade da Unidade de Saúde)  

♦ Riscos prioritários identificados (hierarquização da intervenção)  

♦ Política de Saúde Ocupacional  

♦ Recursos disponíveis (adequação dos recursos às actividades a desenvolver)  

♦ Parcerias / Articulação inter-serviços 

 

Objectivos Gerais  

♦ Promover a saúde e prevenir a doença nos profissionais de saúde 

♦ Melhorar o bem-estar dos trabalhadores através da promoção de adequadas condições 

laborais  

♦ Prevenir e controlar os riscos profissionais  

 

Objectivos Específicos 

♦ Em função das prioridades identificadas  

♦ Preferencialmente quantificáveis e mensuráveis  

♦ Adequação aos recursos disponíveis  

 

Actividades a desenvolver: 

1 - Vigilância da saúde dos trabalhadores  

♦ Exame de saúde (Iniciais / admissão; Periódicos; ocasionais; complementares)  

♦ Entrevistas / consultas de enfermagem  

♦ Vacinação (cobertura vacinal) 

♦ Elaboração de protocolo em casos de acidentes com exposição ao sangue  

♦ Articulação com médicos assistentes  

♦ Programas especificos de vigilância nos trabalhadores de maior risco    

♦ Participação de suspeitas de doenças profissionais 
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♦ Propostas de reclassificação, recolocação de trabalhadores com problemas de saúde 

 

2 – Vigilância do meio laboral e das condições de trabalho  

♦ Visitas periódicas aos locais de trabalho  

o (hierarquização em função dos riscos)  

♦ Identificação dos riscos / perigos  

♦ Elaboração do mapa de riscos  

♦ Articulação com profissionais dos diferentes serviços (elos de ligação)  

♦ Articulação / Participação na Comissão de Controlo de Infecção Hospitalar 

♦ Avaliação da exposição (de acordo com os riscos). Intervenção programada ou não 

programa em casos de emergência. 

♦ Propostas de implementação de medidas de protecção colectiva. 

Acompanhamento. 

♦ Participação na selecção e na avaliação da adequação de equipamentos de 

protecção individual. 

♦ Participação na elaboração do Plano de Emergência do Hospital 

♦ Acompanhamento e melhoria da sinalética de emergência 

♦ Organização de ficheiro toxicológico; fichas de segurança  

♦ Análise dos acidentes e incidentes de trabalho  

♦ Caracterização dos postos de trabalho  

o (Estudo e correcção ergonómicos)  

3- Promoção da Saúde  

Conjunto de actividades e programas executados em cooperação com os trabalhadores e 

centradas no estado de saúde e nos riscos decorrentes (ex. alimentação saudável, actividade 

física, etc.) ou de forma mais abrangente na organização de desenvolvimento dos serviços. 

 

4 – Formação e Informação aos trabalhadores   

(Formação em sala e nos locais de trabalho)  

(Articulação com Comissão de Controlo de Infecção Hospitalar, Administração e Comissão 

SHST ou outras)  

Áreas / temas a abordar:  

♦ Exposição aos Riscos profissionais 
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♦ Medidas de prevenção colectivas e individuais 

♦ Primeiros socorros 

♦ Emergência e evacuação segura da instalação 

♦ Determinantes da Saúde /Estilos de vida...  

 

5 – Formação dos Profissionais do Serviço de Saúde Ocupacional  

♦ Reuniões periódicas do serviço sobre temas de S.O. 

♦ Participação em Congressos, Encontros, Workshops, etc.) de acordo com as 

necessidades e pertinência. 

♦ Organização / Actualização de mini-biblioteca / ou centro de documentação  

 

6 – Gestão do Serviço  

♦ Elaboração de Relatório de Actividades e Programa de Acção 

♦ Análise de dados estatísticos, construção de indicadores (de produção, de 

processo, de impacto...) 

♦ Assessoria ao Conselho de Administração 

♦ Resposta a imperativos legais (Relatório Anual de Actividades...) 

♦ Elaboração, acompanhamento e avaliação de protocolos de articulação (inter-

hospitalares, centro de saúde - hospital ou instituições exteriores). 

Custos  

(Investimento; consumíveis) 

Cronograma 

Avaliação do Programa   

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTO EM DISCUSSÃO 4

VVIIIIII..  Bibliografia  
 
WHO: Good Practice in Occupational Health Services: Contribution to Workplace Health, 

Copenhagen, 2002. 

NHS: Working Well Together. Award winnig solutions to health and safety issues. Health 

Development Agency, 2001. 

National asudit Office : A safer Place to Work. Improving the management of health and safety 

risks to staff in NHS trusts. Report by the Comptroller and Auditor General. April 2003. 

CDC: Guidelines for Protecting the Safety and Health of Healthcare Workers. 1998 

Hanckock, T.: Creating Health and Health promoting hospitals: a worthy challenge for the 

twenty-first century. International Journal of Health Care Quality Assurance. 12/2, 1999 (viii-xix). 

♦ Uva, A.; Faria, M.: Riscos Ocupacionais em Hospitais e Outros Estabelecimentos de 
Saúde. Edição conjunta SIM/FNAM, 1992. 

♦ OMS: Manual de Segurança Biológica em Laboratório, terceira edição, Organização Mundial 

da Saúde, Genebra, 2004.  

 

Legislação 
♦ Decreto-Lei n.º 2/82 de 5 de Janeiro – Doença Profissionais 

♦ Decreto-Lei 84/97 de 16 de Abril, relativo à protecção da segurança e saúde dos 

trabalhadores contra o risco de exposição a agentes biológicos durante o trabalho.  

♦ Portaria 1036/98 de 15 de Dezembro - aprova a lista de agentes biológicos.  

♦ Decreto-Lei nº 488/99 de 17 de Novembro - Regime jurídico da organização das actividades 

de segurança, higiene e saúde no trabalho na Administração Pública. 

♦ Decreto-Lei nº 503/ 99 de 20 de Novembro - Regime jurídico dos acidentes em serviço e 

doenças profissionais na Administração Pública. 

♦ Decreto-Lei 290/2001, de 16 de Novembro relativo à protecção da Segurança e Saúde dos 

trabalhadores contra os riscos de exposição a agentes químicos no trabalho. 

♦ Decreto-Lei nº 30/2003 de 14 de Fevereiro, relativo aos dispositivos médicos. 

♦ Lei nº 99/2003 de 27 de Agosto - Código do trabalho 

♦ Lei nº35/2004 de 29 de Julho – Regulamento do Código do Trabalho 

 


