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NÚMERO:  10/2015  

DATA:  25/05/2015 

ASSUNTO:  Formação em Enfermagem do Trabalho 

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem do Trabalho; Saúde dos trabalhadores; Saúde Ocupacional 

PARA: Enfermeiros do Trabalho 

CONTACTOS: Carlos Silva Santos e Sandra Moreira - Programa Nacional de Saúde 

Ocupacional / Divisão de Saúde Ambiental e Ocupacional – saudetrabalho@dgs.pt 

Tendo em consideração o preconizado na Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, e suas 

alterações, assim como os critérios e procedimentos no âmbito da “autorização transitória 

para o exercício de Enfermagem do Trabalho” estabelecidos na Orientação n.º 9/2014 da 

Direção-Geral da Saúde, datada de 03/06/2014, considera-se que os Enfermeiros com a 

autorização transitória deverão obter “um título de Enfermeiro do Trabalho” num “período 

máximo de 5 anos a contar da respetiva autorização”. 

De acordo com a Orientação supracitada cabe à Ordem dos Enfermeiros, em cooperação com 

a Direção-Geral da Saúde, definir as competências do Enfermeiro do Trabalho. A definição do 

nível de qualificação profissional (título de “Enfermeiro do Trabalho”) será estabelecida em 

regulamento próprio da Ordem dos Enfermeiros. 

A citada Orientação estabelece ainda que a habilitação do Enfermeiro do Trabalho abrange 

todos os enfermeiros que cumulativamente adquiriram formação em matéria de saúde, 

higiene e segurança do trabalho / saúde ocupacional e tenham prática profissional de 

enfermagem nos Serviços de Saúde do Trabalho/Saúde Ocupacional.   

Para responder às necessidades formativas dos Enfermeiros autorizados transitoriamente 

para o exercício de Enfermagem do Trabalho por 5 anos, bem como dos Enfermeiros com 

experiência profissional nos Serviços de Saúde do Trabalho/Saúde Ocupacional mas sem 

formação suficiente, a Direção-Geral da Saúde, em concertação com a Ordem dos Enfermeiros, 

estabeleceu a exigência de formação específica em “Enfermagem do Trabalho”, a qual deverá 

ser realizada, em momento único ou modular, num estabelecimento do Ensino Superior (vide 

Pergunta Frequente 28/15, publicada no Microsite da Saúde Ocupacional da Direção-Geral da 

Saúde). 

Neste contexto, a presente Informação Técnica visa estabelecer um referencial quanto aos 

conteúdos curriculares mínimos no âmbito da “Enfermagem do Trabalho”, que deverão ser 

orientadores da formação a ser prestada no Ensino Superior aos Enfermeiros, enquanto não 

forem estabelecidos os requisitos para a qualificação profissional/título de Enfermeiro do 

Trabalho pela Ordem dos Enfermeiros. De salientar, que a formação no Ensino Superior 

mailto:saudetrabalho@dgs.pt


 

INFORMAÇÃO  

TÉCNICA 

 

 

 

 
        Informação Técnica nº 10/2015 2/3 

 

Alameda D. Afonso Henriques, 45 - 1049-005 Lisboa - Portugal - Tel 218 430 500 – saudetrabalho@dgs.pt 

 

 

PNSOC  2013/2017

deverá ser pós-graduada e nunca inferior a 30 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation 

System). 

 

 

CONTÉUDOS CURRICULARES DE ENFERMAGEM DO TRABALHO 

 

1. O papel do enfermeiro na Equipa de Saúde e Segurança do Trabalho/Saúde 

Ocupacional 

2. Políticas de Saúde Ocupacional: perspetiva nacional e internacional  

3. Enquadramento legal e normativo dos Serviços de Saúde e Segurança do Trabalho  

4. Organização e gestão do Serviço de Saúde e Segurança do Trabalho  

5. Evolução das relações trabalho/saúde: aspetos históricos e tendências futuras 

6. Intervenção de Enfermagem no domínio da Saúde do Trabalho/Saúde Ocupacional: 

6.1. Vigilância da saúde dos trabalhadores (processo de continuidade e de caráter 

preventivo) 

6.2. Diagnóstico de enfermagem e planeamento de cuidados de saúde 

6.3. Registos de enfermagem do trabalho  

6.4. Doenças Profissionais: epidemiologia e estatística 

6.5. Acidentes de Trabalho 

6.6. Introdução à ergonomia e à toxicologia do trabalho 

6.7. Metodologia de avaliação e gestão do risco profissional 

6.8. Vacinação dos trabalhadores: estratégias de promoção da adesão à vacinação 

6.9. Promoção e proteção da saúde: ações e estratégias 

6.10. Organização dos primeiros socorros em contexto de trabalho 

6.11. Informação e formação dos trabalhadores em matéria de Saúde e Segurança aos 

trabalhadores / Comunicação em saúde 
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7. Ética e qualidade em Saúde Ocupacional 

8. Investigação em Saúde Ocupacional 

O cumprimento genérico dos conteúdos curriculares supracitados é condição base para a 

atribuição da autorização de exercício de “Enfermeiro do Trabalho Habilitado” pela Direção-

Geral da Saúde.  

Esta Direção-Geral irá proceder ao registo dos cursos de formação pós-graduada em 

Enfermagem do Trabalho que derem cumprimento à presente Informação Técnica, e divulgará 

os mesmos no Microsite da Saúde Ocupacional (www.dgs.pt/saude-ocupacional.aspx). Para o 

efeito, as entidades de ensino superior que estiverem interessadas no registo do curso 

deverão remeter à Equipa de Coordenação do Programa Nacional de Saúde Ocupacional 

(saudetrabalho@dgs.pt) os seguintes elementos: Programa curricular da formação pós-

graduada, fase(s) de candidatura e início da formação; Responsável pedagógico da formação 

pós-graduada; Contacto. 

 

 

 

 

 

Professor Doutor Carlos Silva Santos 

Coordenador do Programa Nacional de Saúde Ocupacional 
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