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A presente dissertação pretende propor um modelo de Departamento de Saúde 

Ocupacional na Universidade do Porto. A inexistência de um departamento nesta área 

da medicina constitui o fundamento major para o seu desenvolvimento. A ausência de 

informação organizada sobre factores de risco profissionais e a necessidade de 

intervenção na melhoria da informação e dos conhecimentos em matéria da saúde 

ocupacional, como o próprio Plano Nacional de Saúde de 2004 – 2010 revela, 

constituem as linhas de orientação deste modelo. Criado numa instituição, a 

universidade, que pela sua idoneidade no campo da ciência, apresenta as condições 

necessárias para o seu desenvolvimento. Procura desenvolver uma nova cultura de 

actuação na saúde ocupacional permitindo a aplicação da epidemiologia no 

desenvolvimento de medidas de vigilância e promoção da saúde dos trabalhadores. 
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Introdução 

 

Saúde ocupacional 

 

A medicina ocupacional surge como especialidade médica no século XIX a quando da 

Revolução Industrial (1,2). Foi numa fábrica têxtil, em Inglaterra, que Robert Dermham, 

preocupado com a repercussão que a ausência de assistência médica adequada aos seus 

operários tinha na produtividade da sua empresa, pela orientação do Dr Robert Baker 

implementa o primeiro serviço de médico de empresa.  

 

A protecção da saúde dos trabalhadores constituiu pela primeira vez em 1953 tema da 

agenda da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e 6 anos depois surge o 

primeiro documento normativo de âmbito internacional sobre serviços de medicina do 

trabalho, segundo o qual um serviço de medicina do trabalho deve ser organizado no 

local de trabalho ou próximo com vista a proteger os trabalhadores contra riscos para a 

saúde, contribuindo para a adequação do trabalho às aptidões de cada um e para a 

manutenção do bem estar físico e mental. Assim a medicina do trabalho poderia ser 

interpretada à luz da recomendação da OIT como uma actividade médica no local de 

trabalho visando a vigilância e promoção do bem-estar físico e mental no posto de 

trabalho. Desde 1959, com a definição da OIT se estabelece a necessidade de aplicação 

da epidemiologia ao trabalho de vigilância desenvolvido pela medicina ocupacional.  

 

Prevenir é ser capaz de identificar pessoas que por características ambientais e pessoais 

têm um risco maior de desenvolver uma doença e intervir de forma a eliminar ou 

diminuir esse risco. Os estudos epidemiológicos envolvem a observação de fenómenos 

que ocorrem nas populações. O foco nas populações e a realização de observações não 

experimentais, duas características pilares da epidemiologia permitem o 

estabelecimento do nível de risco dos diferentes indivíduos em função das 

características individuais e da exposição no ambiente laboral e social. Toda a pesquisa 

é motivada pelo desejo de prevenir e controlar doenças. 
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Henry Ford conferia ao serviço médico a secção de maior lucro da sua empresa. 

Segundo Oliveira e Teixeira (2) a razão desse conceito devia-se às acções médicas das 

quais resultavam uma selecção adequada dos trabalhadores, o controle do absentismo e 

um retorno mais rápido ao trabalho. 

 

Durante muitos anos a prestação dos serviços em Portugal focalizou-se 

predominantemente nos cuidados aos sinistrados e no tratamento de doenças dos 

trabalhadores de minas e pedreiras.  

 

Hoje a medicina do trabalho caracteriza-se teoricamente por um serviço centrado na 

reparação e prevenção das doenças profissionais e na avaliação da aptidão dos 

trabalhadores para o trabalho, orientada para a exposição aos riscos específicos da 

profissão em questão. (3)  

 

Numa abordagem esquematizada aplicada à empresa o serviço de medicina do trabalho 

pode ser visto como um serviço funcional ligado às entradas (os exames de admissão), à 

matéria-prima (os exames periódicos) e ao produto (exames de alta após doença ou 

acidente) (11). A vigilância médica dos trabalhadores e dos riscos em muito se 

assemelha à conservação e manutenção (programada ou preventiva, correctiva ou 

reparadora) das máquinas e equipamentos. Assim como referiu Peter Thigpen da Levi 

Strauss em 1984, se as empresas gastam quantias avultadas na manutenção preventiva 

das suas máquinas porque não o fazem também com os seus recursos humanos? (11) A 

promoção da saúde e a manutenção da prevenção tornaram-se desde então os princípios 

base da promoção da saúde nos locais de trabalho nos Estados Unidos. (2) 

 

Na análise da acção preventiva destacam-se áreas diferentes: clínica, técnica e social. A 

primeira delas é fundamentalmente centrada na execução dos exames de aptidão e as 

restantes concentradas no exame dos locais e das condições de trabalho. Na área técnica 

intervém ao nível da estrutura e organização da empresa através da implementação de 

medidas que visam minorar e/ou eliminar ricos. A actuação social fundamenta-se na 

cooperação com a empresa e o estado. Actualmente, a medicina ocupacional é talvez 

das especialidades médicas mais abrangentes. A especialidade está simultaneamente 

direccionada para a prevenção e gestão dos acidentes de trabalho, doenças profissionais 
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e incapacidades resultantes bem como para a promoção da saúde e produtividade dos 

trabalhadores e das comunidades. (23) 

 

O conceito de qualidade de vida no trabalho teve origem no pós-guerra,  quando da 

reconstrução da Europa. Desde então, tem passado por várias abordagens, ora realçando 

a reacção individual do trabalhador às experiências de trabalho, ora enfatizando a 

melhoria das condições e ambientes de trabalho, visando a maior satisfação e 

produtividade. A qualidade compreende noções como a motivação, a satisfação, a saúde 

e a segurança no trabalho, partes integrantes das novas formas de organização do 

trabalho e das novas tecnologias. Várias organizações contribuíram para a 

reestruturação do trabalho em prol da protecção da saúde. A OIT fomenta, desde 1976, 

o desenvolvimento do Programa Internacional para o Melhoramento das Condições e 

dos Ambientes de Trabalho (PIACT), visando duas tendências: a melhoria da qualidade 

de vida e a maior participação dos trabalhadores nas decisões da vida profissional. (1) A 

PICAT desenvolve uma estratégia de intervenção sobre o processo de trabalho, como 

seja a carga de trabalho, a duração da jornada, a organização e o conteúdo de trabalho e 

a escolha da tecnologia resultante do movimento da qualidade do trabalho. A tendência 

da qualidade de vida no trabalho baseada na maior participação do trabalhador na 

empresa, consolidou-se em 1980, com a perspectiva de tornar o trabalho mais 

humanizado. (1) 

 

 Com a necessidade da prevenção dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, o 

National Institute of Ocupational Safety and Health (NIOSH) constituiu a lista das 10 

principais doenças e acidentes relacionadas com o trabalho, os quais ocorriam na 

população em geral mas que em determinadas categorias de trabalhadores adquiriam um 

perfil patológico diferenciado. (1) 

A Organização Mundial de Saúde, cooperou em 1979, com esta nova visão ao apoiar o 

desenvolvimento de programas especiais de atenção à saúde dos trabalhadores, visando 

promover a melhoria nas condições da qualidade de vida e trabalho em países em 

desenvolvimento. (1) 

 

Vários estudos epidemiológicos têm vindo a demonstrar desde então a importância do 

controle e autonomia dos trabalhadores sobre condições e organização do trabalho para 

explicar doenças e acidentes. (1) 
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Nomes vulgarmente pronunciados na área da saúde como medicina do trabalho, saúde 

pública e saúde ocupacional nem sempre são bem compreendidos nem são 

obrigatoriamente individualizados em outros países onde a medicina de trabalho 

frequentemente é chamada de medicina ocupacional e do ambiente. Têm em comum a 

prevenção e multidisciplinaridade na sua forma de acção, no entanto de uma forma mais 

ampla no caso da saúde pública e da saúde ocupacional. 

 

A saúde pública é vulgarmente definida como a arte e a ciência de prevenir a doença, 

prolongar a vida, promover a saúde e a eficiência física e mental mediante esforço 

organizado da comunidade. Abrangendo o saneamento, controle das infecções, 

educação, organização de serviços e o desenvolvimento de uma estrutura social que 

assegure um padrão de vida adequado à manutenção da saúde às populações. A 

amplitude desta especialidade deixa portas abertas para a incorporação de áreas 

específicas de actuação com vista ao aprimoramento e à excelência.  

 

Com a nova definição de Saúde da OMS surge a institucionalização da Saúde 

Ocupacional como um sistema de intervenção integrado e multidisciplinar. A saúde 

ocupacional aparece inicialmente como ramo da saúde pública congregando a prática de 

vários profissionais não só na medicina mas também em áreas diferentes incluindo 

segurança e higiene do trabalho, ergonomia e psicossociologia. Todas estas áreas têm 

como objectivo, a prevenção na exposição aos riscos no ambiente de trabalho, 

considerando as características e dimensão de cada empresa numa abordagem integrada.  

 

O exercício desta especialidade impõe a análise de aspectos diferentes, inerentes ao 

trabalho de carácter organizacional como a carga horária e as tarefas até aos factores 

psicossociais. Obriga à articulação entre os serviços de saúde e de segurança dentro de 

uma empresa como refere a Directiva 89/391/CEE de 12 de Junho (14) pela envolvência 

complexa que representa a apreciação de um posto de trabalho e sua apropriação às 

capacidades e necessidades do trabalhador, avaliação de riscos e de doenças 

profissionais. O âmbito desta ciência não se esgota aqui atendendo ao seu objectivo de 

prevenção. 
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A Saúde ocupacional tem ainda a função de educação na saúde com a promoção de 

novos hábitos e atitudes na alimentação, higiene, estilo de vida, exercício físico, 

consumo de álcool, tabagismo e outros comportamentos de risco. Deste modo, este 

ramo da ciência propende à protecção da saúde dos trabalhadores contra os riscos, 

incluindo a adequação do trabalho às suas faculdades, defesa do bem-estar físico e 

mental no estabelecimento em que se insere de forma geral e no seu posto de trabalho 

em forma particular, contribuindo para uma adaptação ao meio e às funções. 

 

Quando se comentam novos estudos científicos quase sempre se dá particular relevo às 

novas descobertas da cura reduzindo a acção da medicina ao tratamento de doenças. 

Contudo ela é dotada do conceito dicotómico de cura e prevenção e foi esta última que 

permitiu libertar as comunidades civilizadas dos surtos da cólera, da febre-amarela, 

malária e erradicar a varíola. Pelo carácter de prevenção de riscos e doenças 

profissionais, a saúde ocupacional assume um papel fundamental na melhoria da saúde 

no trabalho. 

 

De acordo com a National Academy of Scienses Report o especialista em medicina 

ocupacional é necessário para 3 tipos de acção: educação, investigação e consultoria. 

(77) Existe até quem advogue a prática clínica em profissionais vinculados a 

instituições hospitalares como o faz o Colégio Americano de Medicina Ocupacional e 

do Ambiente. (23) 

 

O ensino da medicina do trabalho requer ajuste quer a nível de formação básica quer a 

nível de especialização. Na formação básica é importante a sensibilização precoce no 

ensino médico para as doenças profissionais, no treino clínico de acções preventivas de 

vários tipos e na aquisição de sólidos conhecimentos de epidemiologia, toxicologia, 

entendimento do conceito de risco e sua aplicação. 

 

 A consciencialização dos riscos inicia-se com a realização da história clínica atendendo 

aos aspectos do trabalho, compreendendo a complexidade do mesmo com vista a 

reconhecer os detalhes relacionados com o ambiente ocupacional e sua importância para 

enumeração dos diferentes diagnósticos diferenciais. Identificando a relação exposição e 

resultado. Aplicando o conhecimento acerca da absorção, distribuição, metabolismo, 
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excreção e relação tempo – dose do agente em questão. Considerando o tipo de 

exposição, aguda ou crónica, possível contribuição para uma dose cumulativa ou 

identificação do tempo de latência.  

 

O ensino da medicina do trabalho vai mais além do que a agregação de informação 

complementar acerca das doenças profissionais. Implica também ao reconhecimento dos 

aspectos éticos, legais e económicos que envolvem esses doentes, adequando as 

soluções ao melhor resultado possível, são orientações indispensáveis para uma boa 

actuação clínica. Não se trata assim, apenas de saber identificar uma doença profissional 

mas também de adequar a orientação clínica no enquadramento dos interesses do 

trabalhador/doente, respeitando o seu trabalho, a estrutura empresarial e a lei do país.  

  

A especialização em medicina do trabalho apresenta variações de país para país. No 

entanto, existe uma concordância de todos os países relativamente à necessidade de 

aperfeiçoamento dos programas de formação e à sua uniformização. No National 

Institute for Occupational Safety and Health no Duke University Medical Canter em 

Durham, nos EUA, foi desenvolvido um projecto para o desenvolvimento do currículo 

de internato na medicina do trabalho. Quatrocentas e cinco faculdades participaram na 

redacção de recomendações para planeamento, implementação e avaliação curricular, 

formação contínua em doenças profissionais, avaliação do local de trabalho e criação 

fontes de informação (18).  

 

A acção do médico do trabalho vai mais além do que o diagnóstico de uma doença 

profissional ou da implementação de medidas de prevenção. A medicina do trabalho é 

afectada pelas condições legais e sociais de cada país para além dos assuntos clínicos. 

As condições de cada país condicionam quase sempre a aplicação da ciência. Na 

procura de melhorar o desempenho nestas áreas, vários estudos têm sido realizados com 

vista a melhorar a actuação dos profissionais de medicina ocupacional. A University of 

Erlanger-Nuremberg desenvolveu um trabalho onde foram descritas várias organizações 

de formação na Áustria, Bélgica, Itália e Inglaterra. A evidência de falhas a nível da 

formação demonstrou a necessidade de melhorar o ensino com vista a melhorar a 

prestação de serviços nesta área. (20) 

Também na Irlanda, em 2005, foi desenvolvido um outro estudo onde foram analisados 

os programas de formação de especialistas em medicina do trabalho dos 27 membros da 
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União Europeia. Constatou-se que a discrepância existente entre os Estados Membros 

constituía uma barreira à livre circulação de trabalhadores na União Europeia, deixando 

clara a necessidade de actuação nesta área. (33) 

 

Embora os actuais programas de pós-graduação em medicina do trabalho em Portugal, 

procurem incluir as diferentes áreas de conhecimento que constituem o campo de acção 

da medicina do trabalho, carece de contacto com a patologia ocupacional, dos 

mecanismos de desenvolvimento das mesmas e da qualidade e análise dos dados 

registados. É comum actualmente os doentes questionarem os médicos acerca dos riscos 

do ambiente para a saúde, no que respeita à exposição e às causas das doenças ou dos 

sintomas que apresentam. É importante que estes profissionais dominem a etiologia, a 

fisiopatologia, a terapêutica, o prognóstico e a prevenção das doenças profissionais. A 

comunidade espera fundamentalmente que o médico disserte acerca da história natural 

da doença e a caracterize, referindo taxas de mortalidade, tempos de sobrevida e outros 

parâmetros decorrentes de estudos epidemiológicos.  

 

A medicina do trabalho é afectada não só pelos avanços da ciência e da descoberta de 

novas formas de tratamento, mas também pelas mudanças das estruturas componentes 

do meio de trabalho. A utilização de novas tecnologias em especial a automatização e a 

informatização gera novos riscos para a saúde decorrentes da organização do trabalho. 

Acresce a esta mudança, os elevados níveis de exigência produtiva que obrigam a 

esforços máximos constantes que originam acidentes e doenças profissionais mais 

precocemente. Do mesmo modo é imposta uma acção terapêutica rápida e uma 

implementação de medidas preventivas (2). A alteração dos processos de trabalho 

comandados por valores económicos têm vindo a provocar um deslocamento do perfil 

da morbilidade causada pelo trabalho, provocando um desaparecimento progressivo e 

lento das doenças profissionais clássicas e o aparecimento de outras das doenças 

relacionadas com o trabalho. São exemplo, a hipertensão, perturbações mentais, stress, 

cancro, entre outras, para as quais, se sabe ser cada vez mais importante a sua 

prevenção. 

 

Uma revisão realizada em Washington para avaliação do custo-benefico na 

implementação de programas de promoção da saúde nos locais de trabalho, evidenciou 

beneficio na implementação adequada dos mesmos no aumento na produtividade e na 
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saúde dos trabalhadores. Estes programas assentam essencialmente na análise de 

factores que interactuam com o trabalhador visando a sua adequação para a promoção 

da saúde e do bem estar em cada posto de trabalho. (17) 

 

Não basta implementar planos de acção, é necessário ajustá-los a cada realidade e torná-

los benéficos. A criação de estratégias de intervenção em qualquer comunidade é 

complexa e exige ponderação e conhecimentos em várias áreas. Um trabalho deste não é 

passível de ser organizado fora de um trabalho de equipa.  

É indispensável e premente colocar em prática uma dinâmica e uma cultura nova de 

actuação: Por onde começar? Onde começar? Como começar? 
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Objectivos 

 
A inexistência, em Portugal, de um Departamento de Saúde Ocupacional constituiu o 

fundamento para o desenvolvimento deste trabalho. A presente dissertação apresenta 

como principal objectivo a construção de um modelo inovador de um Departamento de 

Saúde Ocupacional inserido numa das Universidades Portuguesas - a Universidade do 

Porto.  

 

Para a concretização deste objectivo, foram elaboradas duas secções com os seguintes 

objectivos específicos: 

 

Secção I – Fundamentos para o Modelo 

� Descrever os diferentes modelos existentes em Universidades de outros países, 

tendo como base a recolha de características estruturais que possam ser 

eventualmente utilizadas na construção do modelo português; 

� Fundamentar as razões da selecção do espaço Universidade para a 

implementação do modelo de um Departamento de Saúde Ocupacional; 

� Justificar a necessidade da utilização da epidemiologia para a concretização dos 

objectivos de vigilância e promoção da saúde ocupacional, com a finalidade de 

responder aos objectivos preconizados no Plano Nacional de Saúde 2004-2010, 

nomeadamente no que respeita à melhoria da qualidade de informação e 

conhecimento em matéria de saúde ocupacional. 

 

Secção II – O Modelo 

 

� Descrever o funcionamento organizacional do Departamento de Saúde 

Ocupacional; 

� Apresentar instrumentos de recolha de dados como suporte à implantação de 

uma cultura de registo clínico e trabalho investigacional; 

� Apresentar uma sugestão de resposta à dificuldade de monitorização de riscos e 

doenças profissionais referida pelo Plano Nacional de Saúde 2004 - 2010 

 



                                  Um Departamento de Saúde Ocupacional na Universidade do Porto   

 10 

A epidemiologia ocupacional 
 

A epidemiologia é uma ciência quantitativa porque usa um conhecimento operativo de 

probabilidades, estatística e metodologia de investigação. Por outro lado é em si um 

método de raciocínio baseado na formulação de testes de hipóteses dirigidos para a 

ocorrência e prevenção da morbilidade e da mortalidade. Foca a sua acção na promoção 

e protecção da saúde tendo como base a ciência, o raciocínio causal e o senso 

comum.(47) 

 

A epidemiologia permite: estudar a história da saúde da população; fazer o diagnóstico 

a nível das populações, medindo dimensões e respectiva distribuição; descrever 

necessidades, estimar riscos, acidentes, doenças e outras alterações; completar o quadro 

clínico e descrever a história natural; identificar síndromes pela descrição na população, 

associação e dissociação de fenómenos clínicos; procurar as causas da doença 

estudando a incidência nos grupos, atendendo á sua composição, experiência, 

comportamento e interacção com o ambiente.(47) 

 

A epidemiologia actua em diferentes âmbitos: vigilância; investigação e avaliação de 

programas. 

 

A vigilância consiste em identificar o aparecimento de doenças de modo a preveni-las 

ou controlá-las em uma população. 

 

A vigilância inclui: 

 1 – A colheita de dados e respectiva avaliação continua 

 2 – Identificação da população alvo 

 3 – Definição padronizada do desfecho de interesse 

 4 – Ênfase nas linhas do tempo de colheita da informação 

5 – Utilização dos dados recolhidos visando objectivos definidos de investigação 

e controlo das doenças (49) 
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A vigilância depende do estado de conhecimento sobre as causas da condição de 

interesse e a extensão do conhecimento das medidas de prevenção efectivas. Os seus 

objectivos são: 

 – Identificação de padrões de ocorrência de doenças 

 – Detecção da epidemia da doença 

 – Desenvolvimento de informações sobre possíveis factores de risco 

 – Procura de casos para maior investigação 

 – Antecipação das necessidades do serviço de saúde (49) 

 

A vigilância definida como a detecção da ocorrência de eventos e exposições 

relacionadas à saúde de uma população-alvo. As actividades de vigilância bem 

sucedidas requerem continuidade ao longo do tempo, metodologia padronizada, além de 

coleta e disseminação de dados em uma linha do tempo. Os dados podem ser usados de 

modos diferentes dependendo do tipo de informação recolhida. Indivíduos com casos 

recém diagnosticados como doença podem produzir informação sobre taxas de 

incidência. As mortes por doença podem ser usadas para descrever taxas de mortalidade 

e índices de morte prematura para avaliar o impacto de uma doença sobre a 

longevidade. A prevalência de factores de risco pode ser usada para prever doenças 

futuras ou avaliar o estado das medidas preventivas. 

 

Da recolha sistemática de dados, análise, integração e difusão de informação contínua é 

criada uma base de dados que permite a caracterização da distribuição da doença. 

Fundamentados nestes conhecimentos os departamentos governamentais ou outros 

estabelecem prioridades, planeiam programas e tomam medidas adequadas à promoção 

e protecção da saúde dos cidadãos. 

 

Consideram-se como objectivos das actividades médicas que visam a vigilância médica, 

a identificação de padrões de ocorrência de doença, detecção dos mesmos, 

desenvolvimento de informação acerca dos factores de risco, identificação de casos, 

antecipação das medidas de prevenção e das necessidades dos serviços prestadores de 

cuidados de saúde. As actividades de vigilância bem sucedidas requerem continuidade 

ao longo do tempo, metodologia padronizada, além de uma recolha de dados e 

respectiva divulgação adequada no tempo. (47) 
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Na investigação o principal objectivo é controlar e prevenir uma doença. Estabelecer ou 

verificar o diagnóstico dos casos identificados e identificar o agente etiológico 

específico responsável. Depois de confirmar a existência do surto ou dos casos, 

descreve-los de acordo com as varáveis tempo, lugar e pessoa. Identificar a fonte ou 

causa, o modo de transmissão ou actuação e as populações susceptíveis com risco de 

exposição. (47) 

 

A investigação epidemiológica procura causas, factores que influenciam o risco 

individual e a doença com vista a implementar as medidas adequadas a minorar ou 

eliminar o risco. A epidemiologia não prova uma relação causal mas dá informação para 

apoiar acções eficazes em diferentes níveis de prevenção. A mudança do 

comportamento dos indivíduos é um importante mecanismo de prevenção primária o 

reconhecimento de condições indesejáveis é um exemplo de prevenção secundária e a 

reabilitação do indivíduo de volta ao seu meio de prevenção terciária. Todas elas 

fundamentais para o âmbito de acção da medicina ocupacional. (47) 

 

A epidemiologia realiza ainda a avaliação das medidas de controlo e prevenção 

implementadas visando essencialmente a sua efectividade (produzir os efeitos 

pretendidos), eficácia (produzir os resultados em condições ideais) e a sua eficiência 

(produzir os resultados pretendidos com o menor custo de tempo e recursos). 

 

Existem vários modelos de actuação da epidemiologia através dos quais se pretende 

determinar as características distintas das populações afectadas pela doença ou lesão em 

estudo. A epidemiologia relaciona-se com a reunião e análise dos vários tipos de 

informação envolvendo o agente, o hospedeiro e o ambiente. Procurando a interacção 

dos diferentes factores entre si e dentro de si. A causa é vista pela epidemiologia como o 

factor cuja remoção leva à redução da incidência do problema (47). 

 

No modelo da tríade a atenção é centrada no agente, no hospedeiro e no ambiente 

procurando uma acção dinâmica e combinada dos vários factores de causalidade. A sua 

aplicação na medicina ocupacional é importante na medida que condições sociais e 

culturais, que caracterizam o ambiente do trabalhador, puderam influenciar fortemente a 

exposição e susceptibilidade individual a determinada doença. 
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 No modelo da teia existe o conceito de que múltiplos factores promovem ou inibem o 

desenvolvimento da doença. Os desfechos neste modelo nunca dependem somente de 

causas singulares isoladas mas desenvolvem-se como resultado de cadeias de 

causalidade nas quais cada elo é ele próprio o resultado de uma complexa genealogia de 

antecedentes. Este modelo é importante no contexto da saúde ocupacional uma vez que 

além da história pessoal relativa às doenças temos que considerar um percurso 

profissional que compõe a história ocupacional de cada indivíduo. Há alguns anos atrás 

era comum iniciar-se o percurso profissional e reformar-se numa mesma entidade 

empregadora. Estava-se exposto a um grupo de riscos característico do ramo da 

actuação da empresa ou profissão. Hoje não é bem assim, pelo que existe um conjunto 

maior de variáveis que tem de ser incluídas nos estudos para que as conclusões se 

adeqúem à realidade actual. A multiplicidade de antecedentes cria uma complexa 

estrutura na teia. Desta forma este modelo permite aos epidemiologistas uma 

identificação de possíveis pontos de intervenção em todo o processo de doença. 

 

O modelo da roda é usado para descrever o efeito dinâmico dos factores ecológicos. 

Este modelo consiste num núcleo onde se encontra o hospedeiro e seu conteúdo 

genético, circundado por um invólucro constituído pelo ambiente biológico, social e 

físico. Os contributos e o peso de cada componente dependerão da doença em estudo. 

Com este modelo coloca-se a atenção na identificação de múltiplos factores etiológicos 

que não apenas o agente da doença. Desta forma permite delinear os propósitos das 

análises epidemiológicas em termos de hospedeiro e ambiente. Quando se dirige 

atenção para as doenças profissionais deixa-se de poder considerar apenas o indivíduo e 

o agente da doença. A compreensão do desenvolvimento das doenças profissionais e 

dos factores causais implica uma observação do trabalhador inserido no seu ambiente 

social e ocupacional. 

 

Âmbito da saúde ocupacional é a promoção e preservação da saúde do trabalhador. O 

médico do trabalho avalia a capacidade do candidato para a execução de determinado 

trabalho e realiza reavaliações periódicas de sua saúde atendendo aos riscos 

ocupacionais aos quais está exposto. Identifica riscos, planeia e sugere medidas para 

minorar ou eliminar esses riscos tendo como particular objectivo a prevenção do 

desenvolvimento de doenças causadas pelo ambiente de trabalho 
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Para prevenir uma doença, o profissional de saúde tem de ser capaz de identificar 

atempadamente as características ambientais ou pessoais que representam mais risco 

com vista a implementar medidas que minorem ou excluam esse risco.  

 

Do médico do trabalho espera-se uma atitude de vigilância permanente, através do 

cumprimento dos seguintes objectivos: 

 1 – identificar o aparecimento de doenças relacionadas com a exposição no 

ambiente de trabalho; 

 2 – fornecer indicações que permitam localizar grupos populacionais mais 

afectados por uma determinada doença e suas possíveis causas 

 3 – sugerir estratégias para controlar e prevenir o aparecimento de mais casos; 

 4 – ajudar na avaliação do impacto da prevenção destas situações não só na vida 

do trabalhador mas também dos locais de trabalho em que se encontra inserido; 

 5 – demonstrar a importância ou implicações dessas doenças e determinar as 

necessidades dos serviços médicos e do sistema de saúde; 

 

Todas as pessoas têm uma determinada probabilidade de desenvolver uma determinada 

doença. O risco varia em função das características individuais e ambientais. A doença 

tem assim de ser avaliada numa perspectiva biológica e social. Não basta saber como 

ela se manifesta mas também que factores contribuem para o seu aparecimento.  

 

Estudar os factores sociais que afectam a saúde tem implicações na pesquisa que é 

realizada não só no dia-a-dia como em estudos realizados dentro das populações, no 

caso da população activa. Ora direccionar a atenção para as populações e confiar nas 

observações não-experimentais para exercer uma acção correctiva ou preventiva é sem 

duvida uma atitude epidemiológica que importa introduzir na medicina ocupacional. 

 

A atitude epidemiologista caracteriza-se pela constatação dos diferentes níveis de 

exposição entre grupos de uma população que afectam a probabilidade comparativa de 

virem a desenvolver uma doença. Tipicamente pode identificar as características 

pessoais, sociais e ambientais sobre as quais a doença tende a ocorrer. 
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Neste âmbito, a vigilância na saúde representa a monitorização de factores que 

propiciem o aparecimento da doença dentro de uma população específica, os 

trabalhadores. 

 

As lesões são a principal causa de morte e incapacidade em adultos jovens nos países 

industrializados e também na maior parte dos países menos industrializados. (47)  

 

Os paradigmas para o estudo da prevenção e do controlo dos acidentes têm sofrido um 

desenvolvimento contínuo com base na utilização dos métodos epidemiológicos. O 

próprio termo “acidente” caiu em desuso entre peritos de lesões, devido à crescente 

compreensão das causas e dos resultados dos acidentes. A compreensão crescente 

resulta da análise, controlo e prevenção das lesões à luz da tríade epidemiológica – 

hospedeiro, agente e ambiente. O estudo é realizado em vários momentos temporais: 

antes, durante e após o acontecimento. Esta aproximação epidemiológica à prevenção e 

ao controlo das lesões é responsável pela corrente actual de que as lesões não são um 

acidente. É falso o conceito de que o acidente é um acontecimento imprevisível e 

aleatório. (47) 

 

Na área da prevenção e controlo de lesões, um contributo importante para o 

desenvolvimento de planos de acção esteve entre a mais fundamental actividade da 

epidemiologia, a enumeração de lesões. (47) A informação recolhida referente ao 

número e natureza das lesões em outros países forneceu novas perspectivas sobre o 

significado e âmbito deste problema na saúde. A aplicação da epidemiologia ao trabalho 

através da observação da população activa será o método mais isento e preciso para 

definir necessidades, prevenir doenças e realizar de forma adequada a tão desejada 

vigilância da saúde. Os registos de informação, fundamentais na avaliação dos efeitos 

causados por um mesmo agente, são contudo quase inexistentes. Um grande número de 

doenças, acidentes e mortes devem-se às condições do trabalho. A prevalência e 

incidência precisas não são conhecidas, apenas se contam com cálculos de estimativa 

que se acredita corresponderem a valores subestimados. A frequência ou as taxas de 

lesão ou de doença ocupacional são ainda mais difíceis de serem calculadas. Para esta 

ausência de resultados contribuem: 

1 - a longa latência entre a exposição aos factores de risco e o desenvolvimento 

das doenças; 



                                  Um Departamento de Saúde Ocupacional na Universidade do Porto   

 16 

2 - a etiologia multifactorial; 

3 - a falha no diagnóstico de doença ocupacional; 

4 - a ausência de instrumentos adequados à recolha de dados e respectivo 

processamento; 

5 – a ausência de declaração e registo adequado. (12)  

 

Dados epidemiológicos sugerem que em termos de anos perdidos em vida produtiva, 

emergem como principais responsáveis dois problemas de saúde: as doenças 

transmissíveis e as lesões. (47) As duas principais doenças crónicas, em termos de 

mortalidade, não ultrapassam as lesões como causa de morte até aos 45 anos. As lesões 

são a principal razão para procurarem o médico bem como a principal causa de 

incapacidade temporária ou definitiva. (47) 

 

O aperfeiçoamento das intervenções na saúde do trabalhador depende do registo 

adequado de informação em mapas de risco, ao fluxo de informações e registo de perfis 

de morbilidade e mortalidade dos trabalhadores em várias empresas/instituições 

permitindo não só a mera fiscalização que a lei determina mas essencialmente o 

desenvolvimento de estudos epidemiológicos (9). 

 

A epidemiologia tem sido usada ao longo dos anos para a realização de documentos de 

planeamento e governamentais. O “New perspectives on the Health of Canadians” 

(Lalonde 1972) e o “ Healthy People 2000” (U.S. Department of Health and Human 

Services 1979) são exemplos disso mesmo. (47) Dentro dos conteúdos da saúde foram 

consideradas três áreas importantes na promoção da saúde e prevenção da doença: 

serviços preventivos, protecção da saúde e promoção de saúde. (47) 

 

Vuori, referiu em 1992 que a epidemiologia deve ser a base para atingir a meta “saúde 

para todos” da OMS. Sugerindo que o inquérito epidemiológico é o mais apto a ajudar 

na identificação dos problemas de saúde, a estabelecer metas atingíveis e mensuráveis e 

a fornecer base para avaliação de resultados. (47) 

 

A prática da epidemiologia está a tornar-se cada vez mais importante para os 

profissionais de saúde em áreas como o ambiente, o trabalho e a educação.  
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Os métodos usados no estudo dos factores ocupacionais e ambientais são os mesmos 

que em outros ramos da epidemiologia.  

A epidemiologia ocupacional diz respeito a uma população de estudo mais jovem e 

saudável, que por definição. Esta situação deu origem ao termo “Efeito do Trabalhador 

Saudável” que indica uma população trabalhadora em contacto com factores de risco 

que tem uma morbilidade e uma mortalidade total mais baixa que a população em geral.  

O mesmo já não acontece em estudos epidemiológicos de factores ambientais que 

incluem normalmente crianças, pessoas mais idosas e doentes. É importante que se 

atenda a esta diferença populacional quando se usam os resultados da epidemiologia 

ocupacional para estabelecer normas de segurança para riscos do meio ambiente 

específicos. Os resultados podem não ser os esperados considerando que as pessoas 

expostas da população em geral puderam ser mais sensíveis. (49) 

 

A epidemiologia quer ocupacional quer ambiental tem dado especial ênfase aos estudos 

acerca das causas das doenças profissionais. Actualmente dedica uma atenção crescente 

às medidas preventivas específicas para reduzir a exposição e o impacto na saúde e no 

ambiente. Quase sempre a implementação de medidas para eliminação da exposição a 

factores de risco, resultantes de uma actividade industrial ou agrícola, é uma missão 

difícil. A intervenção num meio origina repercussões económicas e na qualidade de vida 

de uma entidade. Contudo a contaminação ambiental implica por si só custos maiores. 

Os danos causados na terra, na propriedade industrial ou mesmo na saúde das pessoas 

acarreta uma repercussão económica cuja dimensão pode ser catastrófica.  

 

O Plano Nacional de Saúde, 2004/2010, aponta o quase total desconhecimento sobre a 

situação actual da saúde ocupacional no país, expressando a impossibilidade de 

proceder a uma monitorização das doenças profissionais. A insuficiência de dados sobre 

a organização dos serviços de saúde e segurança ocupacional, motivou um inquérito 

para determinação da cobertura dos serviços de saúde e segurança que aguarda ainda a 

resposta de 41% das instituições públicas. Quanto à informação relativa a factores de 

risco a informação simplesmente não existe, mesmo para situações como a silicose e a 

surdez profissional.  

A grande dificuldade no cálculo da incidência das doenças profissionais referido no 

plano nacional de saúde prende-se com vários factores: 
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 1- Incumprimento da lei por algumas instituições que não dispõe de serviços de 

saúde ocupacional 

 2 – Prestação de um serviço de saúde ocupacional centrado apenas na emissão 

de fichas de aptidão para o trabalho 

 3 – O desconhecimento pela maioria das empresas das implicações da realização 

da declaração das doenças profissionais, receando encargos acrescidos ou 

responsabilização 

 4 – Insegurança dos trabalhadores que temem perder seus postos de trabalho 

 5 - Dificuldade no seu diagnostico e no estabelecimento da relação de causa-

efeito (Dec. Lei 248/99) quer por ausência de meios disponíveis quer pela dificuldade 

inerente à sua classificação.  

 6 – Ausência de comunicação e articulação entre o Centro Nacional de 

Protecção Contra as Doenças Profissionais e os profissionais de saúde. 

 

Existem vários impedimentos com que se debatem os profissionais desta área para o 

envio de propostas para avaliação de doença como profissional. A pressão das empresas 

para a não realização dos relatórios para o Centro Nacional de Protecção Contra as 

Doenças Profissionais (CNPCDP), as quais receiam penalizações. O medo ou 

desconhecimento dos trabalhadores, no que diz respeito às causas das suas queixas 

assim como de seus direitos. A maior parte das vezes não é dada a oportunidade aos 

trabalhadores de exporem os riscos do seu posto de trabalho e outras não o sabem fazer 

adequadamente. Infere-se o tipo de risco atendendo unicamente à categoria profissional, 

não sendo realizadas as preconizadas visitas aos postos de trabalho. A falta de 

sensibilidade dos profissionais acerca dos riscos no posto de trabalho diminui o 

estabelecimento do diagnóstico. Por outro lado, a maioria das doenças profissionais não 

distingue clínica e patologicamente das doenças crónicas associadas a causas não 

profissionais. O tempo de latência entre a exposição e o início da doença pode ser 

longo, acrescentando dificuldade no estabelecimento de uma correlação risco-doença. 

(56) A maioria dos químicos existentes nunca foi estudada do ponto de vista de 

potencial toxicidade.  

 

A ausência de comunicação entre o CNPCDP e o médico do trabalho, dando origem a 

situações que pela sua incoerência passa uma imagem de descrédito e desrespeito pelos 

trabalhadores, entidades empregadoras e médicos de outras especialidades. 
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A ausência de comunicação entre médico do trabalho e o Centro Nacional de Protecção 

Contra os Riscos Profissionais (CNPCRP). O mecanismo de actuação, do médico do 

trabalho, quando realiza o diagnostico uma doença profissional é antigo. A informação 

que chega ao CNPCRP é escassa. A maior parte das vezes não são aludidos os riscos, as 

incapacidades nem as implicações para o desempenho das tarefas. Vão-se constatando 

avaliações e atribuições de doença profissional que pela sua incoerência passam uma 

imagem de descrédito e desrespeito pelo médico que realiza a proposta de doença 

profissional. 

 

O mesmo diz respeito ao técnico de higiene e segurança, cuja informação se limita ao 

relatório anual o qual é insuficiente pata uma análise de risco. 

  

A importância da aplicação da epidemiologia neste campo da ciência reside na 

necessidade de melhorar o diagnostico e a relação de causa-efeito entre exposição e 

doença, com vista a criar medidas eficazes á prevenção e eliminação de riscos. 

 

A análise dos dados epidemiológicos ajuda as entidades estatais a encontrar um 

equilíbrio entre o risco para a saúde e os custos económicos da prevenção e controlo. 

(47) A “força” de influência da ocupação sobre a mortalidade de trabalhadores pode ser 

medida por dois componentes: directo – onde a causa básica de morte é acidente ou 

doença profissional; indirecto – o qual traduz a influência da ocupação ou do trabalho 

sobre as causas comuns de mortalidade sendo esta detectada por meio de estudos 

epidemiológicos que mostram o predomínio de determinadas causas de morte em certos 

postos de trabalho ou a precocidade da morte por causas comuns ou esperadas. (8) Por 

aqui se entende que o desenvolvimento de métodos de investigação na epidemiologia 

ocupacional permite uma adequada caracterização das exposições nos locais de 

trabalho, análise estatística dos dados, formulação de modelos de relação de dose e 

exposição com particular ênfase na carcinogenese e no risco. (16).  

 

Os estudos epidemiológicos aplicados ao ambiente de trabalho contribuem em vários 

aspectos para o cumprimento dos objectivos de prevenção da medicina ocupacional. São 

eles: 
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 1 – a aplicação de técnicas de vigilância para determinar padrões de doença por 

pessoa, lugar e tempo; 

 2 – identificação de factores de risco e suspeita do agente causador da doença 

através da comparação entre indivíduos afectados e não afectados; 

 3 – avaliação de testes usados para diagnostico; 

 4 – no estudo da doença através da definição do seu curso clínico ou 

desenvolvimento; 

 5 – a determinação de factores de prognóstico comparando os desfechos 

favoráveis e desfavoráveis em cada doença; 

 6 – apuramento dos melhores tratamentos através de estudos clínicos 

randomizados controlados multidisciplinares.  

 

A pesquisa epidemiológica é essencial na aquisição de conhecimentos, através do 

esclarecimento dos padrões de ocorrência das doenças e dos factores causais 

subjacentes. Esta informação pode ser usada para ajudar a controlar o impacto das 

doenças quer por medidas preventivas quer por orientação clínica. É necessário 

implementar um modelo de saúde ocupacional onde a epidemiologia realize o seu papel 

de vigilância para que as medidas a serem implementadas pela medicina ocupacional, 

baseadas na colheita dos seus dados sejam atempadas, ajustados à realidade e bem 

sucedidas. 

Importa adquirir o hábito e o conhecimento de desenvolver estratégias para abordar 

doenças emergentes. Esta atitude implica o aprimoramento da vigilância como o 

objectivo de melhorar o reconhecimento precoce e avaliação imediata das novas 

situações. Exige a implementação da pesquisa aplicada concentrando-se no 

desenvolvimento, na implementação e recurso de novos métodos de diagnóstico, onde o 

contributo da epidemiologia é fundamental.  

 

Mas quando se deve fazer um estudo? 

O aparecimento de um surto de doença é o gatilho que habitualmente dispara o início de 

uma investigação epidemiológica que visa a identificação do agente causal e a 

prevenção de novos casos. A propagação de um surto requer um agente, um meio de 

transmissão e um grupo de pessoas susceptíveis. Quando falamos em transmissão 

pensamos habitualmente em 2 formas: pessoa-a-pessoa e a exposição a uma fonte 

comum. Esta ultima bem típica na população susceptível que são os trabalhadores onde 



                                  Um Departamento de Saúde Ocupacional na Universidade do Porto   

 21 

os agentes ambientais não são infecciosos. A necessidade de um estudo instala-se pela 

severidade da doença identificada, o número de pessoas afectadas ou a incerteza sobre o 

agente. (47, 49) 

Assim sendo a decisão para a realização de uma investigação epidemiológica dependerá 

essencialmente de alguns factores: 

 1 – Número de casos detectados 

 2 – Presença de sintomas clínicos incomuns ou graves 

 3 – Ausência de uma explicação óbvia para ocorrência de uma doença 

 4 – Percepção da necessidade de implementar medidas de controlo ou prevenção 

 5 – Uma preocupação para a saúde publica 

 6 – Existência de uma potencial contribuição ao conhecimento médico. (46) 

 

A informação disponível sobre a real incidência das doenças profissionais e acidentes de 

trabalho é fundamental para o controlo dos riscos de exposição no local de trabalho. 

Constitui a base para a priorização de medidas de prevenção e permite que os objectivos 

de tais acções sejam atingidos. O ponto inicial para estimar a frequência de uma doença 

profissional numa população é quando da identificação do risco. 

 

O efeito de alguns riscos é tão directo e especifico que se identifica de imediato. Por 

vezes essa identificação não é tão óbvia. A doença produzida pode ter outras causas que 

a tornam comum mesmo na ausência de exposição ao risco. Por outro lado, a doença 

pode apenas evidenciar-se muitos anos após a primeira exposição ou até permanecer 

quando a exposição ao risco já cessou há muito tempo. Nestas circunstâncias, o 

reconhecimento dos riscos é mais difícil e requer uma investigação cuidadosa onde a 

informação pode surgir de dados clínicos, epidemiológicos ou outros como a 

toxicologia. Estes aspectos denunciam a importância dos registos e observações na 

contribuição futura para o desenvolvimento e estabelecimento do bem-estar de uma 

população.  

 

A observação clínica é na maioria das vezes, a principal fonte de identificação da 

relação entre risco e doença. É importante, assim, que atenda o mais possível às 

necessidades que o seu campo de actuação exige. Existem poucos exemplos de riscos 

ocupacionais identificados acidentalmente no decurso de investigações epidemiológicas, 

como o caso da identificação do cancro da bexiga nos trabalhadores da borracha, onde 
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investigações clínicas subsequentes comprovaram aquilo que os estudos 

epidemiológicos evidenciaram. (48) 

 

O viés num estudo desvia os resultados os resultados da verdade que se procura 

encontrar. Existem vários tipos de viés, dos quais se referencia os mais habituais dentro 

da epidemiologia ocupacional. 

Um dos viés a  considerar é o da selecção. O estudo populacional limitado a um grupo 

como o caso, referente a indivíduos que estão empregados, pode dificultar a 

generalização dos resultados pois em geral quem trabalha também é mais saudável.  

Outro aspecto a considerar é a mobilidade actual das pessoas. Hoje o emprego já não é 

para toda a vida. Um dos principais problemas criados com esta nova realidade é a 

perda de acompanhamento. Se os indivíduos perdidos, por mudança de trabalho ou 

reforma, forem diferentes no seu risco do evento de interesse podem ser obtidas 

estimativas do risco de viés. O mesmo viés de selecção é importante, por exemplo, em 

estudos de caso-controlo onde a selecção de dois grupos de estudo, caso e controles, 

numa situação em que a exposição já ocorreu. Devendo por isso escolher ou casos 

existentes (prevalentes) disponíveis no momento ou casos recém-diagnosticados 

(incidentes).  

O viés de informação é comum quando os estudos epidemiológicos envolvem variáveis 

dicotómicas e variáveis de doença como o caso da exposição às poeiras com provas 

funcionais respiratórias concordantes e a doença pulmonar obstrutiva crónica. O viés da 

memória que resulta da capacidade do indivíduo em recordar as suas vivências, depende 

do interesse que ele pode reconhecer na sua colaboração. O empenho com que procura 

lembrar os seus antecedentes pode ser diferente de outro que, ou por não ter a doença, 

ou por não identificar importância na sua colaboração não o faz com tanta precisão. O 

viés do entrevistador ocorre quando se usam entrevistadores para determinar exposições 

em estudos, podendo os resultados serem influenciados pela forma como são recolhidas 

as informações. O recurso cada vez mais a marcadores biológicos tem como objectivo 

reduzir o erro da classificação que os entrevistadores podem cometer ao classificar a 

informação. 

Nenhum estudo está imune de viés, contudo devem-se considerar as fontes principais de 

viés quando o mesmo é planeado. É possível antecipar e evitar certos tipos de erro e 

assim conduzir um estudo que leve a uma conclusão válida. (49,50,66) 
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Uma vez estabelecida a existência de um risco ocupacional procura-se avaliar a possível 

relação de causa e efeito entre essa exposição e o aparecimento da lesão ou doença 

profissional. Vários métodos podem ser usados dependendo do quanto se espera que 

esses efeitos adversos resultem da exposição ao risco no posto de trabalho de cada caso 

particular. O impacto dos riscos pode ser avaliado apenas pela contagem de casos 

relevantes. Isso pode ser possível a partir de informações que já foram recolhidas para 

outros fins. Alternativamente pode ser necessário estabelecer um registo ou efectuar um 

estudo especial especificamente para registar a ocorrência de casos. (48) Procura-se nos 

parágrafos seguintes expor os tipos de estudos mais usados na epidemiologia 

ocupacional.  

 

O método mais vezes usado na epidemiologia ocupacional é a análise da mortalidade. 

(48) Os estudos de mortalidade podem ser realizados para comparar o padrão de morte 

entre o grupo de trabalhadores e a população geral ou outra específica. Contudo tratam-

se de estudos sujeitos a vários viés pelo que devem ser especialmente usados como 

geradores de estudos de hipóteses que conduzem a estudos de coorte e de caso-controlo. 

 

Estudos de coorte relacionados com a mortalidade são importantes para a definição da 

gravidade de vários riscos ocupacionais. São usados registos existentes para identificar a 

coorte de trabalho no passado. Para o estabelecimento da data de morte recorre-se 

igualmente registos (atestados de óbito e outras fontes possíveis de informação, como 

registo do médico de família). As taxas de mortalidade relacionadas com a população 

em questão são comparadas com as da população em geral. Estes estudos são 

importantes para estabelecer a associação entre causa e efeito referente à exposição 

ocupacional e à doença profissional fatal. Permite ainda um estabelecimento 

quantitativo do risco ocupacional. A grande limitação reside na pobreza dos registos 

disponíveis. Contudo estudos (nested case-control studies) caso-controlo retirados da 

coorte podem ser usados para avaliar exposições anteriores com maior detalhe. 

Estudos de coorte podem ser prospectivos. Os sujeitos que foram ou estão expostos a 

um risco conhecido são identificados e seguidos ao longo do tempo. A incidência da 

doença ou mortalidade é medida e comparada com a dos controlos os quais não 

estiveram expostos ou se aconteceu foi de forma esporádica ou irrelevante. Com estes 

estudos realizam-se cálculos da mortalidade e outros como a incidência. A taxa de 

incidência é definida como o número de casos novos de doença divididos pela 
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população em risco num determinado período de tempo. Na epidemiologia ocupacional 

é importante ser capaz de caracterizar a exposição de uma população de risco. O 

seguimento de uma população revela informação prática importante referente às causas 

e determinantes das doenças profissionais. Ajuda a estabelecer as medidas a serem 

tomadas para reduzir riscos. Auxilia na avaliação das intervenções, revelando benefícios 

para os trabalhadores. Estudos deste tipo, quando projectados com um objectivo 

determinado, são caros e morosos no que respeita à obtenção de resultados, tendo em 

atenção o já referido tempo de latência destas doenças. Assim sendo criar um 

departamento de medicina ocupacional nestes moldes seria o mesmo que criar sem 

custos adicionais uma coorte de estudo em várias áreas, passíveis de serem seguidas ao 

longo dos anos. Seria preparar o futuro começando hoje. 

 

Os estudos transversais (de prevalência), são o tipo de estudo mais usado pela 

epidemiologia para o conhecimento de doenças profissionais. Num determinado 

momento são realizados questionários e recolhidos dados numa população de 

trabalhadores. O risco suspeito e a prevalência da doença associada são medidos numa 

população num determinado ponto do tempo. Os valores obtidos são então comparados 

com o de outras populações. Pode-se ainda, determinar a taxa de prevalência, a qual é 

definida como o número de casos de doença existentes divido pela população num 

determinado ponto do tempo. Este estudo permite identificar doenças com períodos 

curtos de latência e doenças ou condições estáveis que não obrigam ao abandono do 

local de trabalho. A grande limitação reside na dificuldade em estabelecer a relação 

entre a exposição e a doença. Um tipo de viés a que é necessário estar atento diz 

respeito à interpretação dos resultados, particularmente se a doença em causa motiva a 

saída de alguns indivíduos da população. A análise epidemiológica baseada em registo 

de populações pode ser útil para o cálculo de sobrevida de grandes populações de 

trabalhadores e para o reconhecimento de novas associações entre exposição e doença. 

 

Estudos de caso-controlo podem ser realizados para obter informação acerca das 

exposições ocupacionais anteriores. Este método tem a vantagem de ser relativamente 

barato e rápido, particularmente no caso de doenças raras. A grande dificuldade reside 

em escolher um adequado grupo de controlo bem como em não obter informação do 

passado com viés. Idealmente o grupo controlo deve ter exposições representativas da 

população de risco de onde saíram os casos. Duas fontes de grupos de controlo são 
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usadas: os indivíduos seleccionados de forma randomizada da população em estudo e 

indivíduos com outras doenças espera-se que os controlos seleccionados por 

randomização sejam representativos dos padrões de exposição mas, a exposição é 

muitas vezes incerta pois depende da memória dos próprios os quais podem não se 

lembrar tão bem quanto aqueles que ficaram doentes. Esta ausência de memória, pela 

falta de motivação, não acontece com indivíduos que possuem outras doenças, contudo 

a sua exposição pode não ter sido representativa.  
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Descrição de alguns modelos de departamento de 

saúde ocupacional em universidades 

 

Institute of Occupational and Environmental Medicine 

 

O instituto de medicina ocupacional e do ambiente na Universidade de Birmingham foi 

fundado em 1982. (24) Desenvolve e orienta programas de ensino e de investigação na 

medicina ocupacional, ambiente, epidemiologia, ergonomia, toxicologia, higiene e 

outras disciplinas relacionadas com a prevenção de riscos no local de trabalho e no 

ambiente comum. 

 

No campo da investigação existem duas áreas distintas, uma orientada para o ambiente e 

outra para a saúde, ambas relacionando-se e complementando-se. O instituto colabora 

com a Organização Mundial da Saúde e tem ligações com investigadores na Noruega, 

Finlândia, Estados Unidos da América do Norte, Taiwan, China, Chile, Brasil e outros. 

 

No ensino da saúde ocupacional, as acções dividem-se num programa de pós-graduação 

composto por um curso de graduação para obtenção do grau de mestre em saúde 

ocupacional e cursos curtos profissionais para especialistas, cursos para estudantes de 

medicina e um workshop anual. Os cursos para estudantes incluem palestras e trabalhos 

de grupo na área da medicina ocupacional. De entre os cursos para especialistas 

salientam-se: ruído e perda auditiva; alterações ergonómicas e músculo-esqueléticas; 

saúde mental do trabalhor; dermatites ocupacionais e de contacto; sobrevida e 

monitorização de exposição. O Instituto também organiza programas específicos de 

treino solicitados por organizações nacionais e internacionais com objectivos 

determinados. As workshops reúnem palestras, casos de estudo e discussões abertas. 

Pretende-se a divulgação de informação que permita a familiaridade com o assunto, 

orientação clínica, medidas de intervenção e recomendação. Através destas iniciativas 

os profissionais têm contacto com uma equipe multidisciplinar.  
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Dispõem ainda de uma actividade que visa a publicação de trabalhos realizados em: 

jornais científicos, livros, posters, monografias, reportagens oficiais, panfletos, 

brochuras e artigos de revisão e web sites.  
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Environmental and Occupational Health Sciences Institute) - 

EOHSI 

 

O instituto foi criado em 1986, em junção com a Escola Medica Robert Wood Johnson 

e da Universidade Estadual de New Jersey. (25) É um centro de investigação 

internacional que promove o conhecimento dos efeitos na saúde pela exposição química 

ocupacional e do ambiente. Faz parte da sua missão o estudo e a melhoria da 

investigação da saúde ocupacional e ambiental, treino e divulgação de achados 

investigacionais aos profissionais da área e leigos, bem como a realização de três 

programas de graduação. 

 

 É constituído por seis divisões: toxicologia, ambiente, saúde ocupacional e investigação 

clínica, epidemiologia e estatística, educação e comunicação e politicas de saúde 

ambiental.  

 

É composta por sete serviços internos de suporte: calendarização dos seminários; 

informática; serviços de suporte (telefone, vídeo conferência, manutenção, serviços 

exteriores, segurança); estrutura física (salas de conferência e de ensino, equipamento 

multimédia, biblioteca, correios); formulários; centro de informação; pesquisa. 

 

O instituto apresenta três áreas major: investigação, educação e serviços. Procura 

incentivar a interacção entre especialistas em saúde ambiental, toxicologia, saúde 

ocupacional, avaliação de exposição, politica pública e educação da saúde.   

 

 

O instituto desenvolve pesquisa clínica e básica na exposição no ambiente com 

medições e avaliações. Realiza também investigação relacionada com a temática de 

exposição a químicos e da sua reacção no organismo. A investigação clínica na saúde 

ocupacional examina as consequências das exposições no ambiente e no trabalho, 

usando métodos experimentais e observacionais em humanos submetidos a uma 

exposição controlada. A Faculdade recebe estudos e casos clínicos e ainda realiza 

estudos diversos solicitados por organizações estatais e particulares.  
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O instituto realiza programas de treino para doutorados, especialistas e internos da 

especialidade. Supervisiona internatos na medicina do trabalho bem como graduações 

para mestre e doutoramentos. Efectua ainda, programas educacionais para grupos 

profissionais ou não, em comunidades afectadas e ampliação da política de saúde 

pública relacionada com os aspectos do ambiente. Desenvolve programas de educação 

acerca dos riscos de exposição aos químicos e colaboram na implementação de politicas 

de protecção. Organiza seminários e conferencias no âmbito da saúde publica, 

ambiental e ocupacional. Realiza vários programas de graduação: toxicologia; avaliação 

ambiental, medicina ocupacional e do ambiente. 

Esta unidade também divulga o estado de arte e inovações na área do ambiente e clínica 

ocupacional 

 

Este instituto tem uma clínica de medicina ocupacional. Dispõe de um fundo para 

avaliação clínica de trabalhadores recuperados e para investigação. Composta por um 

quadro fixo de médicos em tempo completo, associados das duas universidades e 

comunidade médica regional. Envolve um grupo de cientistas, médicos, formadores e 

investigadores públicos os quais focam os efeitos dos poluentes ambientais na saúde.  

 

Os membros do instituto actuam como consultores internacionais, nacionais, estado e 

organizações locais em vários aspectos da saúde pública. A sua actividade é subsidiada 

por entidades como a The National Institute of Occupational Safety and Health 

(NIOSH).  

 

Os principais objectivos do Instituto são: 

- avanço no conhecimento dos mecanismos pelos quais a exposição a químicos 

causa impacto na saúde; 

- entendimento acerca do impacto de químicos mistos e suas interacções com 

outros riscos biológicos e psicológicos; 

- identificação e medição das exposições do ambiente envolvente e de trabalho; 

- tratamento de populações afectadas pela exposição a químicos; 

- desenvolvimento de politicas de saúde publica relacionadas com os riscos do 

ambiente e do trabalho; 

- aperfeiçoamento de instrumentos educacionais representativos do risco relativo 

da exposição a químicos; 
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- programas de treino para profissionais de saúde ambiental. 

 

O instituto trabalha em parceria com vários centros de investigação: Centro da Saúde 

Ambiental; Centro de Neurotoxicologia da Criança e Avaliação de Exposição, 

Consórcio de Avaliação de Risco, Centro de Investigação de Ozono, Centro de 

Modelação da exposição e Risco, Centro de Investigação da Universidade Rutgers. 
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Faculty of Occupational of the Royal College of Physicians  

 

A faculdade foi criada em 1978 com vista a fortalecer o corpo académico e profissional 

da área do desenvolvimento para a manutenção de elevados parâmetros de treino, 

competência e integridade profissional na medicina ocupacional. (26) 

 

 

Os seus objectivos são: 

- actuar como autoridade na consultoria em assuntos de interesse educacional e 

públicos no que respeita à medicina ocupacional; 

- promover o benefício público através do avanço da educação e conhecimento 

no campo da medicina ocupacional; 

- desenvolver e manter as boas práticas da medicina ocupacional, através da 

protecção das pessoas no trabalho, assegurando os mais elevados níveis de 

competência profissional e integridade ética. 

A instituição exerce uma actividade de consultadoria a médicos, estudantes de 

medicina, membros da faculdade, trabalhadores e público em geral. 

A faculdade apresenta um programa de educação e treino em medicina ocupacional para 

qualificação de médicos não especialistas e para outros profissionais da saúde 

ocupacional 

A faculdade conta com vários tipos de membros os quais usufruem de alguns 

benefícios: 

- Oportunidade de participar no esquema continuado de desenvolvimento 

profissional 

- Subscrição do “Occupational and Environmental Medicine” a preços menores 

- Presença em reuniões cientificas organizadas pela faculdade a preços mais 

baixos 



                                  Um Departamento de Saúde Ocupacional na Universidade do Porto   

 32 

- Descontos em novas publicações 

- Aquisição da Newsletter da faculdade 

 

A faculdade realiza as seguintes actividades: 

 a) consultoria legal para trabalhadores; 

b) divulgação de instrumentos que influenciam os empregadores na adopção de 

uma politica de saúde adequada no que respeita ao recrutamento, condições de 

trabalho, reabilitação e reinserção; 

c) promoção de recomendações éticas, as quais dão primazia às necessidades de 

saúde dos trabalhadores; 

d) reabilitação para trabalhadores vítimas de acidentes de trabalho e doenças 

profissionais com particular atenção à área de construção civil com maior 

prevalência de condições limitantes de trabalho; 

e) consciencialização da contribuição que os locais de trabalho podem ter na 

saúde; 

f) desenvolvimento de um trabalho em parceria com o governo e outros corpos 

dirigentes no sentido da optimização a contribuição dos locais de trabalho e da 

actividade profissional na saúde e nas condições sociais; 

g) contribuição para o progresso do princípio da igualdade no acesso ao suporte 

para a saúde ocupacional, incentivando politicas direccionam os serviços para as 

necessidades mais importantes de saúde; 

h) promoção à adaptação do ambiente de trabalho a cada trabalhador 

individualmente, contribuindo desta forma para a redução nas desigualdades nas 

oportunidades de trabalho e privação de trabalho nos portadores de doenças 

profissionais; 

i) divulgação de novidades para a promoção da saúde; 
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j) informação e suporte para trabalhadores fumadores; 

k) intervenção na investigação para o desenvolvimento de intervenções efectivas 

para reduzir iniquidades nos postos de trabalho. 

 

A faculdade desenvolve vários temas relacionados com a medicina ocupacional entre 

eles: 

- ligação entre gradientes de trabalho e saúde; 

- interacção entre saúde e exclusão social e descriminação no local de trabalho; 

 - impacto do desemprego na saúde; 

- impacto do trabalho nas condições de saúde: cancro, doença coronária, doença 

mental e ausência por doença. 
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Rocky Mountain Center for Occupational & Environmental 

Health of the University of Utah  

 

O centro foi fundado em 1978, parcialmente como National Institute for Occupacional 

Safety and Health (NIOSH) Education and Research. (27) Tem como missão reduzir os 

custos humanos e financeiros através do desenvolvimento de excelentes cursos de treino 

em saúde e segurança ocupacional através dos quais se obtém a melhoria contínua e 

resposta às necessidades demarcadas pelos elevados níveis da prestação dos serviços de 

medicina do trabalho, quer internos quer externos. Apresenta 6 sectores de actuação: 

programas de educação, formação continuada, publicações, projectos de investigação, 

informação de estudantes, informação para a comunidade. 

Os programas de educação são dirigidos para: higiene industrial, treino com substâncias 

perigosas, medicina ocupacional, prevenção do dano no trabalho, ergonomia e 

segurança. Existe uma cooperação entre os programas académicos do centro bem como 

de outros centros. As recomendações são avaliadas com vista à sua adequação para 

quem as aplica e para o objectivo em questão. Realiza programas compostos por cursos, 

reuniões e conferências que estabelecem a ligação entre os profissionais desta área, 

agências governamentais, indústrias e outras empresas. As audiências alvo são 

essencialmente profissionais da higiene industrial, segurança, ergonomia e saúde 

ocupacional. 

Participa em projectos de investigação subsidiados entre os quais se conta com: 

“Dorsalgias”, “Dores da extremidade superior relacionadas com sintomatologia referida 

ao pescoço, ombro e mão no local de trabalho” patrocinados pela NIOSH e ainda 

“Riscos em bombeiros” e “Uso de drogas em escritórios” subsidiados pelo estado, entre 

outros. 

A faculdade dedica-se ao treino contínuo de profissionais em saúde ocupacional e 

ambiente incluindo a especialização. 
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Australasian Faculty of Occupational & Environmental Medicine  

A faculdade é uma organização profissional com comprometimento de estabelecer e 

manter o nível de treino e prática da medicina ocupacional na Austrália. (28) Composta 

por especialistas em medicina ocupacional focados no efeito do trabalho na saúde e da 

saúde no trabalho. Dos profissionais espera-se o conhecimento dos riscos nos postos de 

trabalho e no ambiente (químicos, físicos, biológicos e psicológicos) bem como os 

efeitos da exposição na saúde. A caracterização de cada posto de trabalho, funções 

requeridas, ambiente envolvente e circunstâncias ergonómicas faz também parte da sua 

actividade. 

A faculdade encontra-se organizada em 6 áreas de acção: 

 a) consultadoria 

 b) especialização 

  c) programas de desenvolvimento profissional continuo  

 d) consulta e informação 

 e) novidades e eventos 

 f) publicações   

 

A faculdade dispõe de uma lista de especialistas dedicados a áreas particulares que estão 

disponíveis para esclarecer e orientar colegas ou publico em geral. De entre as áreas 

disponíveis conta-se a aviação, lesões musculo-esqueléticas, dor, toxicologia, doenças 

venéreas, psicologia, avaliação e mergulho. 

 

A instituição oferece programas de formação contínua com vista a incentivar a 

participação de membros. Estes programas são também para não membros que queiram 

fazer prova da sua formação especialista. As autoridades governamentais da Austrália 
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têm requisitado os serviços da Faculdade com vista ao desenvolvimento destes 

programas de formação. 

Cada grupo de trabalho apresenta-se estruturado de forma a fornecer toda a informação 

requisitada por outros médicos ou publico em geral, apresentando-se devidamente 

actualizados acerca de mudanças da política governativa. 

A faculdade criou uma base de consulta online acessível a médicos, empregadores, 

trabalhadores, estagiários e seguradoras onde constam as ultimas novidades nacionais e 

internacionais acerca de investigações realizadas sobre lesões no posto de trabalho. Esta 

base de dados que se fundamenta no regresso ao local de trabalho pós acidente ou 

doença, tem contribuído para a diminuição dos custos resultantes do afastamento dos 

trabalhadores do porto de trabalho e assim tem contado com o apoio do Estado, assim 

como dos médicos do trabalho que vêem desta forma facilitado o seu trabalho de 

reinserção.  
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Yale University – School of Medicine – Department of Internal 

Medicine – Section of Occupational Environmental Medicine  

O Yale Occupational and Environmental Medicine Program (YOEMP), foi fundada em 

1979 é uma divisão académica da Yale School of Medicine. (29) Tem 20 anos de 

experiência de investigação na medicina ocupacional tanto na actuação no campo como 

na formação de especialistas. Desenvolve uma actividade académica mas também 

oferece serviços de consultoria de pessoas individuais, empresas, governos, 

organizações e sindicatos. 

O YOEMP tem como missão: 

- oferecer os melhores serviços clínicos a doentes portadores de doenças 

profissionais ou vítimas de acidentes de trabalho 

 - formar  especialistas em medicina ocupacional  

- desenvolver a investigação clínica, epidemiológica e laboratorial na medicina 

ocupacional. 

As actividades de investigação incluem epidemiologia, clínica, experiências 

laboratoriais. As fontes de recurso englobam um centro clínico de investigação, câmaras 

de exposição e laboratório. Conta com colaboradores de vários departamentos do centro 

médico e também de investigadores de fora da instituição. 

Os serviços clínicos têm como missão realizar o diagnóstico clínico precoce, tratamento 

e prevenção de doenças causadas por riscos químicos, biológicos e físicos no local de 

trabalho e ambiente. Dedica particular atenção às doenças respiratórias, dermatológicas, 

doenças musculo-esqueléticas, doenças resultantes da exposição a químicos, físicos e 

cancro. Conta com apoio laboratorial directamente relacionada com a medicina 

ocupacional e ainda outros serviços como: avaliação da higiene industrial no local de 

trabalho, avaliação de risco, avaliações médicas, reabilitação, exames de locais de 

trabalho e reintegração de trabalhadores. Este serviço recebe doentes de outros locais 

para tratamento e também funciona como centro de referência para esclarecimento e 

orientação no campo clínico de profissionais em outros locais do país, governo, 
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industrias, sindicatos, empregadores e outros. Realiza apreciações solicitadas nos locais 

de trabalho com avaliações dos riscos. Presta serviços medicina ocupacional a 

industrias. 

A investigação incrementa-se sobretudo na área clínica, epidemiológica e laboratorial 

da medicina ocupacional. Conta contudo com parcerias com colaboradores em 

instituições de Yale e outras regiões.As áreas de investigação de interesse são: Estudos 

sentinela do ambiente; marcadores biológicos e determinação da fibrose e carcinogenese 

em expostos ao asbesto; quimio prevenção para o cancro do pulmão em trabalhadores 

expostos ao asbesto com vitamina A e beta-carotenos; causas e efeitos do 

envenenamento com chumbo em trabalhadores construtores de pontes; riscos 

respiratórios da exposição a isocianetos em pintores de carros; patogenese da asma por 

isocianetos, estudos de intervenção no posto de trabalho; estratégias de controlo da 

tuberculose e outros riscos ocupacionais entre trabalhadores da saúde; ruído e perda de 

audição; identificação de factores de risco para a perda auditiva.  

Dentro da formação realiza ensinamento didáctico para médicos, estudantes e publico 

em geral, a qual estende-se a outros hospitais próximos de forma rotatória. A formação 

contínua também é desenvolvida quer para especialistas como em trabalhadores, 

empregadores ou outros profissionais.  

Os principais objectivos no ensino são:  

- formar clínicos e investigadores na área da medicina ocupacional. 

- preparar os especialistas para a vida académica, clínica e investigacional;  

- incentivar e apoiar profissionais de qualidade na medicina preventiva da 

medicina ocupacional. 

A prestação de serviços de consultoria, ensino e tratamento para outras instituições e 

para a sociedade permite a angariação de fundos e ajuda a manter a sua viabilidade 

económica além de alargar a experiência e o campo de trabalho. 
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Instituto de Saúde Carlos III – Instituto Nacional de Medicina do 

Trabalho – Madrid  

O Instituto foi fundado em 1946, como Escola Nacional de Medicina Ocupacional, sob 

a orientação do Instituto com funções de ensino e investigação em colaboração 

universidades e escolas de pós-graduação. (30) Nos primeiros anos a actividade de 

investigação em saúde ocupacional esteve sobre a supervisão do Conselho de 

Investigação Cientifica da Universidade Campus de Madrid, foi depois integrada no 

Instituto de Saúde Carlos III em 2001, e reporta actualmente ao Ministério da Saúde e 

Consumo. Reúne o Instituto Nacional de Medicina Ocupacional e Segurança, a Escola 

Nacional de Medicina Ocupacional e o Dispensário de Doenças Profissionais num único 

centro responsável pela saúde ocupacional, prevenção dos riscos ocupacionais e 

avaliação corporal ocupacional. Dispõe igualmente de uma área de ensino, investigação 

e clínica. Desenvolve grandemente a sua actividade na formação de especialistas em 

medicina ocupacional, idoneidade que recebeu em 2005 quando foi considerado centro 

autorizado de formação. É actualmente um centro de referência no ensino, investigação. 

Destaca-se pelos seus projectos de investigação e os serviços de prevenção na avaliação 

ocupacional e de riscos. Actualmente foi adoptado por várias organizações 

governamentais e particulares como um centro para encontro e debate sobre os assuntos 

relacionados com a medicina ocupacional. 

O centro tem como funções: 

- treino de profissionais e realização de cursos avançados em saúde 

ocupacionais; 

- acreditação de diplomas. Desenvolvimento de actividades que visam 

programas de cooperação com outras instituições no sentido de melhorar a 

qualidade dos programas de treino; 

- aplicação de técnicas de assistência e investigação em doenças profissionais 

através do Dispensário Central de Doenças Ocupacionais com vista à criação de 

uma unidade clínica de referência em patologia ocupacional; 
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- aconselhamento e consultadoria em áreas da sua competência, servindo de 

apoio ao sistema nacional de saúde; 

- realização de acções e estudos na área da saúde ocupacional sempre que 

solicitado pelo Ministério da Saúde e Consumo e as Regiões Autónomas. 
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Occupational Environmental Medicine – University of California 

San Francisco 

Face aos desastres ambientais vinculados ao trabalho em que a cidade da Califórnia se 

encontrou a braços até aos anos 70, foi criada a necessidade de formação de 

profissionais capacitados de conhecimento e treino nessa área com vista a proteger as 

pessoas dos riscos relacionados com o trabalho. Desta forma, o estado da California 

legislou em 1978, a necessidade da Universidade estabelecer o ensino e a investigação. 

Este centro e outros dois formados posteriormente em Angeles e Irvine servem o 

governo, indústria, escolas, profissionais de saúde e público em geral, através de 

programas e parcerias direccionadas à compreensão dos riscos do trabalho e do 

ambiente e à prevenção das doenças, danos e fatalidades decorrentes da exposição aos 

mesmos. Actualmente, o Centro de Saúde Ocupacional e ambiente tem programas em 3 

universidades da Califórnia: Berkeley, San Francisco e Davis. Os programas de ensino 

são multidisciplinares na área da medicina, enfermagem, saúde pública e outros campos 

relacionados e visam: 

 - educar novos líderes em saúde ocupacional e do ambiente; 

 - desenvolver novos conhecimentos; 

 - levar os recursos da universidade até à socieddae; 

Nestes programas de formação, conta-se com a colaboração de convidados provenientes 

de outros centros de formação de referência que assim participam na qualidade destas 

formações. A duração dos cursos é variável de acordo com o assunto e o objectivo do 

mesmo. Assistem aos cursos médicos, enfermeiros, higienistas, técnicos de segurança e 

outros profissionais ligados aos assuntos da saúde ocupacional. A protecção da saúde e 

segurança no trabalho e na comunidade é um problema nacional(dos EUA) persistente. 

A instituição contribui com a formação de especialistas em saúde ocupacional e do 

ambiente que pretendem desenvolver carreira na indústria, na universidade ou no 

estado.  
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Neste centro, os investigadores têm 2 objectivos: prevenir as lesões e as doenças do 

trabalho e resolver problemas críticos da saúde da comunidade. A colaboração 

interdisciplinar tem sido a chave para o sucesso. 

No momento da sua criação houve um comprometimento do centro de prestar serviços 

directamente à população. Desta forma realiza programas de educação para a 

comunidade, para os trabalhadores e de actualização contínua para profissionais. 

Prestam serviços clínicos dirigidos para o tratamento dos problemas relacionados com o 

trabalho, fisioterapia e ainda workshops. 

Este centro dispõe de serviços clínicos, consultoria industrial e de trabalho, dirige 

trabalhos de investigação em medicina ocupacional e ensino de especialistas, 

enfermeiros, ergonomistas e higienistas industriais.  

Salientam-se como principais actividades: a clínica, a formação académica continuada, 

a investigação, as conferências, as publicações e a consultoria. 

Os programas de formação contínua centram-se nas seguintes áreas: epidemiologia, 

ergonomia, higiene industrial, saúde ocupacional, ambiente, toxicologia e enfermagem 

ocupacional e do ambiente. A faculdade trabalha em conjunto com serviços de 

pneumologia, ortopedia, toxicologia, dermatologia, higiene industrial, bioengenharia e 

enfermagem ocupacional. Mantém parceria com o Departamento de Saúde Publica e a 

Agência de Protecção do Ambiente e a Organização Mundial da Saúde. Os programas 

académicos apresentam três graus de formação: especialização, mestrado e 

doutoramento.  

O objectivo é desenvolver a compreensão do impacto causado pelos agentes físicos, 

químicos e biológicos do ambiente e do local de trabalho e explorar a forma de 

diagnóstico/reconhecimento e controlo/prevenção. No caso dos doutoramentos em 

ciências do ambiente o currículo desenvolvido é individualizado de acordo com a área 

de interesse do candidato visando prepará-lo para uma carreira de investigador 

independente, formador, ou gestor/consultor do campo das ciências da saúde do 

ambiente. No mestrado em saúde publica, procura-se a aquisição de conhecimentos de 

várias áreas da saúde, toxicologia, ergonomia, avaliação de exposição, contaminação 

ambiental e das disciplinas com ela relacionadas, com particular ênfase para uma área 
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de estudo seleccionada com vista à aplicação integrada do conhecimentos nos 

problemas reais. 

Na especialização em ciências do ambiente, os objectivos são o desenvolvimento do 

conhecimento sobre do impacto na saúde dos agentes físicos, biológicos e químicos 

quer do ambiente quer do local de trabalho. O programa caracteriza-se 

fundamentalmente pela sua multidisciplinaridade.  

O programa de mestrado é desenhado para preparar o profissional na ajuda a pessoas em 

países em desenvolvimento no sentido de obterem saúde e razoável bem-estar, 

equilíbrio e simultaneamente protecção do local, da comunidade e do ambiente global. 

O principal objectivo é congregar estudantes de vários pontos do mundo, constituindo 

um grupo internacional e ajudá-los a aprender e a contactar com este grande desafio.  

No mestrado de exposição ambiental e controlo, o trabalho dirigido pelo ramo de saúde 

ocupacional da Universidade da Califórnia pretende comprometer os profissionais com 

a necessidade de prevenir as doenças profissionais e o dano causado pelos acidentes de 

trabalho, dotando-os de conhecimentos que permitem a realização da avaliação da 

exposição e controlo dos factores de riscos no local de trabalho através do 

reconhecimento, avaliação e controlo dos mesmos. 

A ergonomia é uma das áreas de desenvolvimento do centro, onde é dada particular 

atenção na avaliação e controlo das actividades laborais e sua associação com as 

alterações musculo-esqueléticas crónicas. O treino no campo da investigação é realizado 

em laboratório de ergonomia construído para esse efeito. O objectivo desta investigação 

é fornecer recomendações para a indústria tanto no que respeita à produção de materiais 

de trabalho como na estruturação de postos de trabalho. Este projecto envolve ramos 

como a agricultura, biotecnologia, trabalho com computadores e outros solicitados no 

domínio da mão, braço, ombro e região cervical. 
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Finnish Institute of Occupational Health  

O objectivo do Instituto Finlandês de Saúde Ocupacional é promover a capacidade de 

trabalhar e a saúde da população trabalhadora da Finlândia assim como contribuir para o 

aumento da qualidade de vida. (32) 

 

O instituto funciona no sector administrativo do Ministério dos Assuntos Sociais e da 

Saúde. Tem 6 gabinetes regionais no país: Helsinquia, Lappeenranta, Oulo, Tampere, 

Turku e Kuopio. O gabinete principal fica em Helsinquia desde 1945. Desenvolve a sua 

actividade na investigação, divulgação de informação, consultoria e treino de 

especialista em medicina ocupacional e segurança, visando a saúde dos trabalhadores, 

para a existência de uma comunidade trabalhadora forte e um ambiente de trabalho 

seguro e produtivo. Conta com a colaboração de 16 organizações. 

A missão é promover a segurança e a saúde dos trabalhadores como parte do bem-estar 

e a visão é actualizar os especialistas da instituição e as demandas da organização.  

Os valores desta organização são a efectividade, realidade e parceria. 

Complementarmente considera o conhecimento especializado, respeito e confiança, os 

quais são considerados recomendações fundamentais para a realização de um trabalho 

em conjunto. 

Os objectivos estratégicos consideram a procura das melhores soluções na promoção da 

segurança e da saúde ocupacional. São eles: 

- a gestão dos riscos no trabalho; 

- a inovação, regeneração e promoção de uma comunidade trabalhadora 

saudável; 

- dotar cada cidadão da capacidade de assegurar a sua própria segurança e bem-

estar; 

- fornecer às autoridades informação para a promoção da saúde; 
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- tornar os processos de trabalho suaves e flexíveis, seguros e fáceis no uso dos 

métodos e dos instrumentos; 

- promover soluções que envolvam cada vez mais a comunidade com o trabalho; 

- controlar novos riscos e explorar novas oportunidades. 

Desde 2006, os seis gabinetes são as unidades fundamentais do Instituto Finlandês de 

Saúde Ocupacional. Consistem em áreas temáticas, equipas e unidades de excelência. 

As áreas temáticas produzem inovações sociais e vão de encontro às necessidades da 

vida no trabalho na Finlândia. As equipas concentram-se na resolução clara de 

problemas da vida no trabalho ou na prestação de serviços a um cliente que procura a 

melhoria da saúde e da segurança ocupacional. As unidades de excelência desenvolvem 

elevados níveis de investigação em áreas alvo bem definidas com o objectivo de 

produzir inovações científicas. Os gabinetes oficiais oferecem serviços aos clientes em 

todo o país. Realizam uma combinação de investigação e desenvolvimento, 

consultadoria, treino e divulgação de informação bem como marketing e construção de 

inovadores modos operativos. A estes junta-se a criação de soluções para os clientes, 

aprendizagem e crescimento com os parceiros de trabalho. Ao mesmo tempo 

evidenciam as necessidades da vida no trabalho e desenvolvem um feedback entre os 

envolvidos com vista a ajudar na condução das operações. O centro desenvolve 

igualmente actividades de suporte a outros centros. 

 

A educação (ensino/treino) promovida visa o desenvolvimento do ambiente de trabalho, 

das comunidades e das organizações de trabalho, desenvolvimento da gestão de 

alterações e outros conhecimentos relacionados com a saúde ocupacional. São 

desenvolvidos programas de formação contínua e cursos suplementares direccionados 

para a manutenção e desenvolvimento de estratégias profissionais. Os cursos são 

elaborados para profissionais e especialistas em saúde ocupacional e segurança, 

profissionais vinculados à protecção laboral e trabalhadores da área administrativa e 

produtiva. A formação é baseada na investigação e nas actividades de desenvolvimento 

e leccionado por um especialista na área da saúde, ambiente laboral, trabalho 
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comunitário e familiar com modelos práticos operacionais. Neste sector os objectivos 

do instituto são promover: 

 - Saúde e segurança no ambiente laboral 

 - Trabalhadores saudáveis  

 -Comunidade trabalhadora 
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Figura 1- Resumo dos principais sectores dos departamentos de saúde ocupacional descritos 

 Ensino Investigação Divulgação 

Publicação 

Serviços 

Consultoria 

Clínica Parcerias 

Birmingham Sim S Ocupacional 

Ambiente 

Epidemiologia 

Ergonomia 

Toxicologia 

Higiene 

Sim    

R. W. J. e  

New Jersey 

Sim Quimicos 

Ambiente 

 Clinica 

Divulgação 

Consultotia 

 Sim 

Royal 

College 

Sim  Sim Sim Trabalhadores  

 Construção civil 

Sim 

Utah Sim Sim Sim    

Australasian Sim  Sim Sim   

Yale Sim Epidemiologia 

Clinica 

Laboratorial 

  Dças 

Respiratórias 

Dermatológicas 

Musculo-Esquel 

Oncológica 

Exp. a Químicos 

e Físicos 

 

Madrid Sim Dças 

Profissionais 

 Sim  Sim 

Califórnia Sim Lesões e Dças 

Profissionais 

 Sim Sim  

Finlandês Sim Sim Sim Sim   



                                  Um Departamento de Saúde Ocupacional na Universidade do Porto   

 48 

Um departamento de saúde ocupacional na 

Universidade 

 

Nos nossos dias, está-se habituado a reconhecer a importância das funções pela 

objectivação imediata de resultados e procura-se definições estanques de algo que não 

tem limites definidos. Presencia-se diferentes especialidades reclamarem a si a 

exclusividade de actuação em áreas do corpo humano. É o caso da patologia da mão 

entre cirurgiões plásticos e ortopedistas, a hepatite entre infecciologistas e 

gastroenterelogistas, e outras mais. A medicina do trabalho não é também isenta de 

críticas e de reclamações referentes ao seu campo de acção e modos de intervenção. 

Torna-se importante demonstrar o papel desta especialidade na contribuição para o bem 

estar físico e mental do trabalhador e dotá-la de uma dinâmica onde não se questione, 

como o fazem alguns autores (7), a ética ou a ciência que esta disciplina utiliza para 

intervir. É imperioso prover estes profissionais de conhecimentos e informação precisa e 

adequada aos tempos actuais para que a sua actuação seja mais eficaz e clara.  

 

Quando na análise da medicina como ciência se atribui a particularidade major do bem 

para o doente ou indivíduo, não podemos restringir unicamente às especialidades de 

acção directa sobre a doença a única contribuição para a reposição do bem-estar. 

Também outras pela observação das populações têm cooperado para o diagnóstico 

precoce, orientação e reinserção do indivíduo. Na identificação das circunstâncias 

pessoais, sociais e ambientais sob as quais a doença tende a ocorrer permitindo a 

vigilância e identificação de surtos. No reconhecimento de grupos mais afectados pela 

doença, sugerindo estratégias para controlar e prevenir a disseminação. Na avaliação do 

impacto da prevenção da doença e os esforços de controlo e, ainda informação sobre a 

doença que determina as necessidades dos serviços médicos e de saúde. A prevenção é 

também uma acção da medicina com grande importância para o indivíduo e para a 

saúde pública. 

 

O facto da medicina do trabalho não contar com uma estrutura inserida no seio da 

Universidade onde o estudo das doenças profissionais não gera condutas científicas 
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padronizadas e aceites pela comunidade científica levando ao exercício da actividade de 

forma um pouco anárquica e incompleta dado o amplo âmbito da especialidade e a 

necessidade de um trabalho multidisciplinar sobretudo com a epidemiologia.  

 

A actividade do médico do trabalho não se restringe a uma actuação no indivíduo mas 

também no seu ambiente de trabalho. Exerce uma acção de defesa do direito à saúde e 

segurança no trabalho. Considera o trabalhador como parte de um colectivo mas 

também como elemento importante de um processo produtivo atendendo 

simultaneamente aos contratos de trabalho e às normas internas de cada organização. 

Intervém nos factores determinantes do dano como agente determinante da prevenção e 

manutenção. Espera-se assim, por um lado que seja feita uma relação entre o trabalho e 

a saúde, incluindo o impacto da doença na capacidade de realizar o trabalho. Por outro 

lado, procura-se o impacto que o trabalho representa no desenvolvimento de alterações 

da saúde 

 

O médico é ao mesmo tempo prestador de serviço por determinação da legislação (Dec. 

Lei 26/94 de 1 de Fevereiro) na defesa do trabalhador, ao que se agrega a obrigação de 

zelar pelo doente – trabalhador e por outro lado contratado. Como colaborador da 

empresa, o empregador espera dele apoio para manter os níveis desejados de produção e 

níveis de absentismo ou tempo de ausência no trabalho baixos. Para corresponder a 

estes objectivos mecanismos de apoio quer na orientação dos trabalhadores com 

doenças profissionais quer para as empresas que pela sua importância económica 

necessitam de encontrar soluções que lhes permitam implementar as adequadas medidas 

de prevenção, sem que a ética destes profissionais seja tão banalmente posta em causa.  

 

Em Portugal, não existe uma estrutura onde a medicina do trabalho seja estudada e 

analisada fora do mecanicismo habitual, centrado essencialmente no preenchimento da 

ficha de aptidão. Não se desenvolve um trabalho multidisciplinar. Mantém-se o 

afastamento entre várias especialidades médicas relacionadas com o tratamento das 

patologias resultantes da exposição a riscos como otorrino, oftalmologia, pneumologia e 

outras. O mesmo se verifica com epidemiologistas, ergonomistas, toxicologistas e 

estatísticos. Não se capacitam recursos humanos para a produção de conhecimentos e de 

tecnologia de intervenção que acompanhe os ritmos de transformação dos processos de 

trabalho. Embora se fale no colectivo dos trabalhadores, aborda-se as questões de forma 
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singular e como “objecto” das acções de saúde – tratamento (2), esquecendo as restantes 

problemáticas que são a prevenção da doença, respeitando a estrutura empresarial, o 

trabalhador e a legislação.  

 

A avaliação dos riscos profissionais é complexa e pressupõe um trabalho 

multidisciplinar que permita a avaliação do risco em três abordagens diferentes: 

 - a abordagem técnica, do domínio da segurança e da higiene, onde se tem como 

objecto de análise a conformidade do local, equipamentos, ambiente, e produtos; 

 - a abordagem do trabalho, do âmbito da psicossociologia, envolvendo a 

organização e actividade do trabalho e ainda o conhecimento dos trabalhadores dos 

riscos; 

 - a abordagem médica, na monitorização da saúde dos trabalhadores, sua relação 

com o trabalho e causas das doenças profissionais. (74) 

A universidade, com a sua amplitude de áreas da ciência, reúne colaboradores capazes 

para desenvolver estudos com vista a alargar o conhecimento sobre os riscos presentes 

no meio laboral  

  

A execução de um trabalho individual e distante das fontes de informação e ciência não 

se adequa à actualidade, nem tão pouco num campo de intervenções tão amplo e 

envolvendo ciências tão variadas. As mudanças observadas na oferta dos serviços de 

saúde como a especialização cientifica, a crescente incorporação de tecnologia, a 

institucionalização da oferta de atenção à saúde, o carácter multidisciplinar dos objectos 

de trabalho em saúde, o valor ético e directriz politica de integração às necessidades de 

saúde do conjunto da população conduzem à necessidade de execução de um trabalho 

de equipe (6).  

 

As necessidades de saúde actuais, prendem-se com questões sociais, psicológicas, 

biológicas, culturais e económicas. O objecto do processo saúde – doença torna-se 

complexo exigindo especialização dos vários intervenientes. A assistência integral em 

saúde implica assim um trabalho de conjunto de vários profissionais realizando acções 

conjuntas com vista à melhor eficiência e eficácia dos serviços. No caso específico da 

saúde do trabalhador, além do aspecto técnico da saúde, existe a necessidade de adequar 

as respostas às exigências da lei e das necessidades das organizações, o que se traduz na 
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necessidade de um trabalho de equipe e gestão, não só na área da ciência médica como 

também nas áreas das engenharias e gestão. 

 

As evidências actuais apontam para um benefício na saúde com o incremento de 

serviços de prevenção. Os jovens médicos sentem-se pouco vocacionados para esta área 

desde a sua formação. Alguns factores poderão contribuir para este desinteresse: 

1 - a falta de estruturas de apoio para o desenvolvimento de programas de 

prevenção; 

2 - as barreiras na implementação programas de intervenção; 

3 - a falta de consenso nas medidas adequadas; 

4 - as escassas oportunidades no mercado nesta área; 

5 – a ausência de preparação para o desempenho das funções;  

6 - o não reconhecimento da importância das medidas de prevenção na 

promoção da saúde e prevenção da doença.  

 

Em Portugal, embora tenha havido uma evolução, desde 1962, até aos nossos dias na 

formação de especialistas em medicina do trabalho, existe alguma unanimidade 

relativamente à formação/treino inadequado ou insuficiente destes profissionais. A 

ausência de uma sólida estrutura de ensino da especialidade verifica-se a três níveis: na 

licenciatura, na especialização e na actualização contínua. As dificuldades no exercício 

de funções e o desincentivo pela medicina do trabalho tendem a acentuarem-se.  

 

Existe um gap nos programas clínicos, onde nem como disciplina independente nem 

como parte de cada departamento clínico se aborda especificamente as doenças 

resultantes da exposição a riscos relacionados com o trabalho. Os estudantes não são 

treinados nem sensibilizados para etiologia profissional de algumas doenças. A sua 

formação médica é predominantemente virada para a cura e muito pouco para a 

prevenção. Muito menos é focado o interesse e a necessidade de realização de um 

trabalho em conjunto com outras áreas igualmente centradas na prevenção como a 

epidemiologia. Seduzidos pelo aspecto objectivo de diagnóstico e tratamento da 

medicina interna ou familiar, da psiquiatria, medicina física e reabilitação e outras, 

desconhecem que a medicina ocupacional pode englobar todas elas. Como reforço deste 

aspecto conta-se a escassa informação nos livros médicos não só referente ao 

diagnóstico das doenças ocupacionais mas também quanto à importância da aplicação 
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das outras ciências, como a epidemiologia. Diminui assim a sensibilidade e o interesse 

do futuro profissional para este tipo de acção médica.  

 

A ausência de um departamento de saúde ocupacional na faculdade sobretudo devido à 

falta de profissionais nesta área e à ausência de interesse na mesma contribui para a 

estagnação na formação destes profissionais. A falta de fundos que a maioria das 

instituições de ensino se debate agrava ainda mais a situação, uma vez que à priori a 

incorporação de especialistas em medicina do trabalho ou a criação de um departamento 

de saúde ocupacional implicaria mais custos para a universidade. O especialista não tem 

assim, qualquer entidade de referência nem apoio para actualização, consultoria ou 

execução de estudos.  

 

Outro aspecto importante na Medicina do Trabalho, prende-se à total ausência de 

estruturas para o exercício desta actividade nomeadamente, a inexistência de meios para 

a realização de exames complementares de diagnóstico e respectiva orientação 

terapêutica. Um estudo desenvolvido pela University of Califórnia School of Medicine, 

em São Francisco, revelou a insatisfação causada nos profissionais desta área face à 

incapacidade de discussão, avaliação e mudança da dinâmica para apoio aos 

trabalhadores vítimas de acidentes e/ou doenças profissionais (19). A incapacidade de 

gerar soluções, origina maus resultados os quais se reflectem na diminuição da 

qualidade de vida e no aumento os custos com a saúde. A Universidade com seus 

hospitais escola oferece a estes profissionais meios para melhorar os procedimentos de 

diagnóstico e orientação terapêutica. 

. 

 

A Universidade, como símbolo do conhecimento e da ciência é o lugar perfeito para a 

criação de um departamento de saúde ocupacional vocacionado para a 

investigação/estudo, formação contínua e consultoria na área do trabalho. 

Essencialmente a Universidade é tida como referência para a sociedade e comunidade 

científica, e tem um papel importante e determinante como exemplo, revelando e ponto 

em prática a arte das boas práticas. 

 

O ensino da medicina do trabalho teve início em Portugal, em 1963, ministrado na 

altura no Instituto Superior de Higiene Dr. Ricardo Jorge. (11) Em 1964, surge o 
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primeiro curso de especialização em medicina do trabalho na Universidade Nova de 

Lisboa e com ele, os primeiros médicos com formação específica nesta área. Com a 

necessidade de formação de mais especialistas em medicina de trabalho o curso 

estendeu-se à Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e depois à Universidade 

de Coimbra.. Até 2005, bastava a realização do Curso de Pós-Graduação para a 

aquisição do título de especialista. Mas a partir dessa altura pela necessidade de 

melhorar a formação dos médicos e dignificar a especialidade, a formação passou a 

incluir o curso de pós-graduação, um estágio prático de 2 anos e a realização de uma 

monografia, a que se segue um exame na Ordem dos Médicos presidido por um júri 

composto por médicos especialistas em medicina do trabalho por nomeação do Colégio 

da Especialidade.  

 

O estágio prático adoptado, no entanto não estabelece condições de contacto com as 

doenças profissionais como recomendado pela União Europeia, tal como referido pelo 

Professor Sousa Uva no VI Congresso Nacional de Saúde Ocupacional. Não existe 

nenhum centro de referência de estudo, informação ou de formação. (15) 

 

A certificação das competências dos profissionais é um tema que preocupa a 

comunidade ligada a esta área. Na Polónia vários trabalhos têm sido desenvolvidos com 

o objectivo de optimizar a especialização. (21) 

 

O desenvolvimento de um trabalho de aperfeiçoamento entre as 3 entidades que 

realizam o Curso de Pós-Graduação e o Colégio da Especialidade, promovido por uma 

entidade neutra, como a universidade, beneficiaria o plano de formação e 

consequentemente o incremento na especialização destes profissionais.  

Actualmente, a actualização destes profissionais faz-se de forma mais ou menos 

empírica, “uma leitura aqui e ali” de um tratado indicado para esclarecer dúvidas 

pontuais, uma pesquisa na internet ou uma troca de impressões com outro colega da 

área. 

 

Em Portugal, a Escola Nacional de Saúde Publica vinculada à Universidade Nova de 

Lisboa, que apresenta vários cursos de formação na área da saúde ocupacional.  

Também a Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra realiza o curso de 

mestrado em saúde ocupacional. Como o Professor Massano Cardoso refere nos 
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objectivos apresentados no site do mestrado em saúde ocupacional da Faculdade de 

Medicina da Universidade de Coimbra, espera-se contribuir e dinamizar a saúde 

ocupacional através da diferenciação técnica nesta área. 

Contudo, não há um departamento organizado e vocacionado para as questões ligadas 

ao trabalho cuja actividade vá além da formação. 

 A ausência na universidade de um departamento de saúde ocupacional independente, 

cria dificuldades na melhoria do ensino e treino na área da medicina do trabalho pela 

omissão dos factores ocupacionais e do ambiente, na etiologia das doenças 

profissionais. A sua falta gera desinteresse na realização de estudos e publicações 

científicas. A ausência de profissionais especialistas nesta área dentro da Universidade 

abre um vácuo na informação/formação acerca de aspectos legais, éticos e económicos 

inerentes ao exercício desta actividade. Especialmente, cria uma falta de sensibilidade 

dos profissionais para estas patologias. 

 

A existência de um departamento de saúde ocupacional na universidade permitiria 

intervir na formação dos futuros médicos, dispondo de profissionais inteiramente 

dedicados à medicina do trabalho, chamando a si a colaboração de profissionais de 

outras áreas e juntando o apoio de instituições governamentais.  

 

Outra das problemáticas ligadas à medicina do trabalho prende-se com aspectos éticos. 

A prática médica é vista como uma actividade autónoma. No caso especifico da 

medicina do trabalho é importante que se atenda a dois aspectos: o trabalho realizado e 

o serviço prestado. (4) Apesar do trabalho médico se fundamentar nos “achados” 

inequívocos da ciência, ele não se circunscreve à particularidade que representa a 

relação médico-doente. O indivíduo interfere no processo técnico pela expressão da sua 

vontade. O médico corresponde na sua actuação com a demonstração do saber aplicado 

ao caso particular, visando o melhor, mas respeitando os desejos do doente e obrigando-

-se ao sigilo no que se refere a todo e qualquer envolvimento circunstancial daquele 

caso clínico. O mesmo trabalho, contudo, tem que simultaneamente atender às 

necessidades da entidade empresarial. Daqui, pode surgir, o conflito envolvendo os 

interesses do trabalhador, no que se refere ao controlo da sua actividade essencial como 

trabalhador – doente, o estado pela sua obrigação de atender à saúde, à defesa social e à 

regulamentação das actividades profissionais e ao empregador, no que diz respeito ao 

seus objectivos de lucro resultantes do controlo de consumo e de regulação do processo 
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de trabalho. Assim, a relação médico-doente, base de actuação médica em qualquer 

especialidade, uma vez inserida no lugar social de trabalho passa não só a se 

circunscrever a duas pessoas como também a englobar os aspectos inerentes ao 

ambiente de trabalho e aos objectivos da organização em que se insere.  

Se por um lado o médico se obriga à defesa dos interesses do trabalhador – doente, por 

outro, também, não se pode ausentar das suas obrigações de prestador de serviços para 

com a entidade empregadora a qual visa o cumprimento de objectivos e do lucro.  

 

Um departamento de saúde ocupacional, como entidade de referência, seria fundamental 

no estabelecimento de programas de formação que ajudassem os profissionais a gerir 

este conflito, dotando-os simultaneamente de estratégias claras e uniformes de actuação 

que por se tratarem de directrizes comuns seriam mais facilmente aceites e 

implementadas por trabalhadores e empregadores. A Universidade é pela sua imagem 

idónea, perante a ciência o melhor lugar para dar início a um modelo inovador e 

exemplar a ser seguido por outros.  

 

A ideia de abandonar a abordagem dos aspectos de promoção da saúde dos 

trabalhadores e da prevenção de riscos, baseada em consensos pela ausência de 

investimento sistemático na criação de elementos de suporte dessa politica (15), poderia 

com a criação de um departamento de saúde ocupacional ser recuperada.  

 

O seguimento de recomendações, o seu conhecimento e institucionalização como boas 

práticas tornará a execução de funções destes profissionais mais precisa e fundamentada 

e menos sujeita a disparidades e a pressões ou interesses que não o bem estar físico e 

mental dos trabalhadores e a adequação do seu posto de trabalho. A exemplo do que 

acontece com a  International Organization for Standardization  (ISO 9000 ;qualidade: 

ISO 14000; ambiente),  da Occupational Safety and Health Management System (OSH-

MS) e da Organização Mundial do Trabalho (OIT), que representam modelos únicos, 

compatíveis com outras normas e recomendações de gestão, sem carácter imperativo do 

ponto de vista legal, não substituindo leis nacionais e sendo de aplicação voluntária. A 

sua existência ajuda as empresas, uma vez que, orienta e facilita a integração dos 

sistemas de gestão, motiva os intervenientes da organização a aplicar princípios e 

métodos adequados de prevenção e manutenção da saúde (10). 
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Em Portugal, não existe nenhum organismo que reúna em si a função de divulgar, 

informar e adequar estas recomendações. 

 

Em Portugal, quando um profissional necessita saber se a lei responde a uma 

circunstância especifica, se existe alguma directriz para uma situação particular, quais 

os mecanismos que pode dispor para dar seguimento a uma qualquer situação ou se 

existem estudos a serem realizados em determinada área, fica entregue a si mesmo, não 

dispondo de um centro de referência que possa consultar. Um departamento de saúde 

ocupacional pela sua composição de profissionais especificamente dedicados a esta área 

e pelo estabelecimento de parcerias com outros estabelecimentos seria um óptimo 

centro de consultoria para estes profissionais. 

 

A actividade de consultoria poderia ser extensa à comunidade esclarecendo 

trabalhadores e empregadores. Servindo também de apoio a instituições do Estado que 

se debatem com dificuldades de esclarecimento e atendendo à multidisciplinaridade 

envolvente da medicina ocupacional. 

 

A avaliação de sistemas de actuação através de instrumentos especificamente 

desenhados para esse fim, conduz a respostas mais condizentes com as questões 

colocadas e para as quais se esperam respostas. 

A avaliação de sistemas de actuação visando o desenvolvimento de medidas de 

melhoria é um dos processos para atingir a excelência. Quando todo um trabalho de 

investigação é especificamente criado para um objectivo, os resultados permitem 

estabelecer estratégias mais adequadas e eficazes. A exemplo disso mesmo, conta-se o 

estudo de avaliação do grau de integração dos sistemas de gestão da saúde e segurança 

do trabalho de Luís Graça (14), onde os resultados encontrados conduziram à 

reorientação de serviços, tornando-os mais integrados. A contribuição destes estudos vai 

mais longe ao revelar informação importante para a articulação, coordenação e 

comunicação entre a saúde e a segurança e ainda, destes com a gestão. 

 

Nem todos os médicos podem estar ligados a instituições que lhes conferem as 

condições adequadas para o desenvolvimento destes trabalhos. A reunião desses meios 

num só local e de modo acessível a todos, uma vez divulgada, seria uma porta aberta 
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para o desenvolvimento científico e para o estabelecimento da ligação da Universidade 

com os profissionais, as empresas e o Estado.  

 

Projectos de investigação em várias áreas de interesse poderiam ser solicitados por 

qualquer um dos interessados. Os resultados obtidos seriam de grande valia para que as 

empresas superassem a dificuldade persistente de realização de planos anuais de acção 

na área da saúde, segurança e higiene, possibilitando o estabelecimento de objectivos 

escritos, quantificáveis, mensuráveis, exequíveis e susceptíveis de avaliação periódica 

(14). 

 

Estudos desenvolvidos, demonstram a importância e os benefícios no investimento da 

promoção da saúde no local de trabalho. Para o desempenho óptimo nessa área é 

necessário que os profissionais sejam preparados não só para o diagnóstico das doenças 

mas para uma intervenção mais lata.  

 

O conhecimento na medicina moderna não se restringe apenas à estrutura e 

funcionamento do organismo humano na saúde e na doença, mas também aos factores 

externos responsáveis pelo bem-estar físico e mental, onde a epidemiologia se reveste 

de grande importância (21).  

 

 Existe uma necessidade crescente de profissionais capazes de reconhecer os riscos da 

saúde, de planear e implementar estratégias de prevenção e organizar serviços de saúde 

de uma forma adequada às necessidades. A realização de um qualquer estudo obedece 

contudo a várias fases de trabalho que começa com a criação do instrumento que vai 

permitir a recolha da informação. Os dados serão posteriormente analisados. Os 

resultados resultantes da análise estatistica conduzirão ao estabelecimento de conclusões 

e posteriormente à criação de medidas de actuação. Este trabalho exige uma equipe 

multidisciplinar com o médico do trabalho, o epidemiologista, o estatista e por vezes 

com o técnico de segurança e higiene, o ergonomista, o psicólogo e outros profissionais, 

dependendo a constituição da equipe da envolvência do estudo em questão. 

 

Procura-se assim esboçar um modelo de departamento que possa contribuir para o 

enriquecimento do conhecimento e para as boas práticas. Centrando o exercício da 

actividade nos seus objectivos de prevenção, onde os dados recolhidos são adequados a 



                                  Um Departamento de Saúde Ocupacional na Universidade do Porto   

 58 

cada função, com vista à realização de diagnósticos precoces, estabelecimento de 

medidas de prevenção e realização de estudos epidemiológicos que fundamentem linhas 

de orientação.  

A Universidade dispõe de condições para a criação de um departamento de saúde 

ocupacional que atendam às várias vertentes da actuação: 

  - o ensino 

  - a clínica  

  - a investigação 

 

A saúde ocupacional tem um papel importante pela proximidade às populações na 

educação, na modificação do comportamento das pessoas e do estilo de vida que se 

reflecte na qualidade de vida das mesmas. Torna-se assim importante, dotá-la de 

metodologia de forma a responder à melhor vigilância da saúde. Esta sensibilização de 

actuação pode começar pela criação de um departamento de medicina ocupacional 

dentro de uma entidade de referência como a Universidade. Pelo exemplo de modelo 

inovador poderá ele próprio ser o gerador de conhecimento cientifico ao mesmo tempo 

que apoia e incentiva outros a seguir o seu exemplo de actuação. 

 

Um investimento num departamento de saúde ocupacional beneficiaria todos: 

profissionais, população e Estado. A adequação dos programas de formação, 

desenvolvimento de estudos ajustados à realidade do país, criação de fontes idóneas de 

conhecimento e informação e desenvolvimento de eventos científicos contribuiriam 

para a implementação de medidas médicas mais eficazes e eficientes. De uma 

actividade profissional mais ajustada, resultaria uma diminuição dos custos com a saúde 

e uma comunidade mais saudável e produtiva com diminuição das incapacidades, do 

absentismo e das doenças profissionais.  

Alguns estudos, descrevem a criação de instrumentos epidemiológicos com vista a 

avaliar as principais razões das ausências prolongadas ao trabalho. Contudo esses 

estudos falham essencialmente no mesmo ponto: a avaliação do serviço ou posto de 

trabalho apenas no momento da ausência e não antes. Um modelo de saúde ocupacional 

fundamentado na epidemiologia permitiria ultrapassar estas dificuldades (39,40,41). 

 

Como reforço da necessidade de desenvolvimento de uma estrutura que pela inovação 

permita um maior avanço dentro da saúde ocupacional, refere-se o actual plano nacional 
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de saúde. A ausência de informação organizada sobre a exposição a riscos profissionais 

assim como a respeito da organização dos serviços de saúde e segurança ocupacional 

geram a necessidade da criação de uma entidade que reacenda o interesse por esta área 

de actuação médica. Este modelo propõe corresponder aos objectivos do plano de saúde 

ao contribuir para a melhoria de informação e conhecimentos em matéria de saúde 

ocupacional, fomentando a promoção de intervenções eficazes em matéria de saúde e de 

sistemas de saúde eficientes no desenvolvimento de indicadores apropriados.  

 

 

Partindo da população trabalhadora da Universidade do Porto, apresenta um 

departamento de saúde ocupacional com uma estrutura organizacional que responde ás 

várias áreas de desenvolvimento e divulgação da ciência, com uma dinâmica de registo 

de informação inovadora que visa corresponder à necessidades dos trabalhadores, do 

desenvolvimento da saúde ocupacional e do plano nacional de saúde, ao estabelecer os 

meios para a aplicação da epidemiologia ocupacional na análise de riscos e prevenção 

das doenças profissionais. 

 

A Universidade do Porto é composta por três pólos, distribuindo sua actividade por 

faculdades, a Business School, unidades de investigação, bibliotecas e museus. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 2 – Faculdades da UP                                                   Figura 3 – Unidades da UP 
 

  
Faculdades, Business School e 
Reitoria da Universidade do Porto  

1 Arquitectura 
2 Belas Artes 
3 Ciências 
4 Ciências da Nutrição e Alimentação 
5 Desporto 
6 Direito 
7 Economia 
8 Engenharia 
9 Farmácia 

10 Letras 
11 Medicina 
12 Medicina Dentária 
13 Psicologia e de Ciências da Educação 
14 Instituto de Ciências Médicas Abel Salazar 
15 EGP-UPBS 

Universidade do Porto (UP)    
Reitoria  1 
Pólos 3 
Faculdades 14 
Business School 1 
Unidades de Investigação 69 
Bibliotecas 30 
Museus 12 
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Modelo proposto 

O modelo proposto procura cumprir com as exigências da legislação, sem contudo 

desconsiderar a sua principal função de vigilância e promoção da saúde dos 

trabalhadores. O novo modelo pretende criar uma atitude diferente na medicina 

ocupacional que não se limite à emissão de fichas de aptidão. 

O que gera interesse num trabalho científico é a contribuição que este pode dar para o 

desenvolvimento de novos conhecimentos e a sua aplicabilidade a favor do bem-estar de 

uma comunidade. 

 

Neste modelo, os trabalhadores da Universidade do Porto serão a população alvo de 

actuação. 

As figuras apresentam a população trabalhadora revelando uma predominância de 

actividades profissionais cujo trabalho se prende essencialmente com uma actividade 

em escritório, com utilização de ferramentas como o computador durante períodos 

longos de tempo, onde o desenvolvimento as patologias músculo-esqueléticas 

predomina. 

Recursos Humanos  
Diri-
gente 

Téc. 
Sup. Téc. 

Téc. 
Prof. 

Adminis- 
trativo Aux. 

Operá- 
rio Docente 

Invés-
tigador 

Infor-
mática Total 

Homens 16 89 36 58 35 53 36 1426 18 76 1843 

Mulheres 18 305 117 168 226 150 12 841 16 31 1884 
Total de 
efectivos 

Total 34 394 153 226 261 203 48 2267 34 107 3727 

Homens 16 55 18 50 27 34 34 673 3 55 965 

Mulheres 18 230 73 153 177 134 10 356 7 28 1186 Nomeação 

Total 34 285 91 203 204 168 44 1029 10 83 2151 

Homens   2           703     705 

Mulheres               461     461 

Contrato 
administrativo 

de 
provimento 

Total 0 2 0 0 0 0 0 1164 0 0 1166 

Homens   16 6   7 3 2       34 

Mulheres   38 15   26 7 2   3   91 

Contrato 
individual de 

Trabalho 

Total 0 54 21 0 33 10 4 0 3 0 125 

Homens   16 12 8 1 16   0 15 21 89 

Mulheres   36 29 14 22 8   5 6 3 123 

Contrato de 
trabalho a 

termo certo 

Total 0 52 41 22 23 24 0 5 21 24 212 

Homens   0   0 0 0   6     6 

Mulheres   1   1 1 1   4     8 
Requisição e 

destacamento 

Total 0 1 0 1 1 1 0 10 0 0 14 

Homens               44     44 

Mulheres               15     15 
Outras 

situações 

Total 0 0 0 0 0 0 0 59 0 0 59 

 
Figura 4 - Tabela da população trabalhadora da Universidade do Porto 
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Recursos Humanos UP (2007)
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Figura 5 - Gráfico da distribuição da população trabalhadora da Universidade do Porto segundo 
categorias profissionais 
 
Existe nesta população uma predominância do sexo masculino, que poderá ser 
importante numa análise dos riscos psicossociais.(64,65) 
 
 
Figura 6 - Gráfico da distribuição por sexo da população trabalhadora da universidade do Porto 
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Atendendo ao âmbito de cada faculdade componente da universidade, apresenta-se uma 
tabelas de riscos expectáveis para os quais foram desenvolvidas tabelas de avaliação do 
risco. 
 
 

Universidade do Porto 

  
Faculdades, Business School e 
Reitoria Riscos Mais Expectáveis 

1 Arquitectura Ergonómicos, Visuais, PsicoSociais 
2 Belas Artes Ergonómicos, Visuais, PsicoSociais 

3 Ciências 
Ergonómicos, Visuais, PsicoSociais, Biológicos e 
Químicos 

4 Ciências da Nutrição e Alimentação Ergonómicos, Visuais, PsicoSociais e Biológicos 
5 Desporto Ergonómicos, Visuais, PsicoSociais 
6 Direito Ergonómicos, Visuais, PsicoSociais 
7 Economia Ergonómicos, Visuais, PsicoSociais 
8 Engenharia Ergonómicos, Visuais, PsicoSociais e Químicos 

9 Farmácia 
Ergonómicos, Visuais, PsicoSociais, Biológicos e 
Químicos 

10 Letras Ergonómicos, Visuais, PsicoSociais 

11 Medicina 
Ergonómicos, Visuais, PsicoSociais, Biológicos e 
Químicos 

12 Medicina Dentária 
Ergonómicos, Visuais, PsicoSociais, Biológicos e 
Químicos 

13 Psicologia e de Ciências da Educação Ergonómicos, Visuais, PsicoSociais 

14 Instituto de Ciências Médicas Abel Salazar 
Ergonómicos, Visuais, PsicoSociais, Biológicos e 
Químicos 

15 EGP-UPBS Ergonómicos, Visuais, PsicoSociais 
16 Reitoria Ergonómicos, Visuais, PsicoSociais 

 
Figura 7 – Riscos expectáveis 
 
Através da criação de um departamento de saúde ocupacional pretende-se cumprir 
quatro objectivos: 

- criar uma estrutura de mantenha a ligação entre o ensino, a clínica e a 

investigação; 

- criar uma coorte de estudo que conduzirá à diferenciação do departamento 

como uma entidade de referência no estudo e orientação das doenças 

profissionais músculo-esqueléticas; 

 - aplicar a epidemiologia à saúde ocupacional; 

 - cumprir um requisito legal. 

 

A componente clínica será dotada uma dinâmica de observação que atenda ao 

indivíduo, à sua história e ao seu trabalho, onde a informação deve ser completa, 

mensurável e a mais precisa possível.  
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Propõe-se instrumentos de colheita de informação que darão origem a uma base de 

dados útil para o desenvolvimento de estudos epidemiológicos através dos quais se 

efectua a avaliação de riscos e a criação de estudos que comprovam ou não hipóteses e 

cujo objectivo será responder a questões que nos permitam prevenir doenças 

profissionais e vigiar a saúde ocupacional.  

 

O profissional integrado num modelo destes terá um papel no presente através da 

sensibilidade para as doenças profissionais, mas também no futuro com o 

desenvolvimento de novos conceitos e métodos de vigilância e prevenção. 
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1 – Estrutura organizacional do modelo 

 

A saúde ocupacional tem como âmbito a saúde dos trabalhadores, revestindo-se desta 

forma de grande importância para o desenvolvimento das comunidades.  

O aperfeiçoamento da vigilância e da prevenção das doenças profissionais e dos 

acidentes de trabalho são determinantes para o bem estar e o crescimento das 

populações. Os avanços científicos e a excelência das práticas instituídas são os meios 

para atingir a melhor qualidade de vida. 

 

Um departamento de saúde ocupacional, na universidade, reúne pela própria natureza da 

instituição as condições necessárias para o desenvolvimento de uma actividade clínica e 

de investigação de referência, congregando o ensino, a prática clínica, a investigação e a 

divulgação de conhecimentos científicos da saúde ocupacional numa só entidade de 

referência. Estimulando o desenvolvimento da vigilância da saúde, promovendo o 

trabalho multidisciplinar, aplicando métodos adequados à análise de dados de forma 

isenta, reúne condições privilegiadas para servir a comunidade e os seus interesses.  

 

A missão deste departamento é enriquecer e fomentar o desenvolvimento da saúde 

ocupacional assente nos princípios inequívocos da ciência e do exercício da medicina. 

 

Será cumprida pela criação de uma departamento único, centrado num sector clínico 

inovador que congrega as boas práticas à investigação com valores que primam pela 

vigilância e prevenção das doenças profissionais e dos acidentes de trabalho. 

 

A visão é promover a qualidade de vida dos trabalhadores através do aperfeiçoamento 

constante de medidas de vigilância e prevenção da saúde ocupacional. 

 

Os objectivos são: 

• Criar um sector clínico com uma dinâmica inovadora na avaliação do 

risco. 

• Desenvolver o registo das avaliações de risco de forma mensurável 

• Promover o trabalho multidisciplinar na avaliação e prevenção das 

doenças profissionais e dos acidentes de trabalho 
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• Promover a interligação do ensino, da clínica e da investigação da saúde 

ocupacional 

• Desenvolver a investigação sobre a relação risco-doença 

• Divulgar o conhecimento 

• Estabelecer parcerias com outras entidades alargando a implementação 

do modelo a outras áreas de interesse 

 

 
 
Figura 8 - Esquema da organização 
 
 

O Departamento será constituído por 4 sectores de actuação e uma área de informática. 

Constará assim de cinco sectores de trabalho: clínico, ensino, investigação, publicação e 

de serviços. Os projectos a expandir por cada sector terão fases de evolução cujo avanço 

será marcado pelo cumprimento de objectivos planeados no início de cada ano. Serão 

Sector Clínico; Sector Ensino; Sector Investigação; Sector 
Publicação; Sector Serviços 

Departamento de Saúde Ocupacional 

Universida
de do 
Porto 
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estabelecidas parcerias de cooperação e trabalho com outras entidades que permitam o 

desenvolvimento e cumprimento dos objectivos de cada sector. 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Organigrama do departamento 
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Recursos Humanos  

 

O departamento contará com a colaboração de cinco médicos, um enfermeiro e um 

técnico de higiene e segurança. Caso o número de trabalhadores exija mais médicos 

especialistas em medicina do trabalho (DEC. Lei 26/94), estes serão distribuídos em 

conformidade com as necessidades de cada área de patologia criada no sector clínico.  

 

O director de serviço, será simultaneamente o responsável pelo departamento e pelo 

sector de serviços. Seu papel fundamental será não só de organizar e dirigir o 

departamento mas também de estabelecer contacto com várias organizações visando o 

estabelecimento de parcerias clínicas e de investigação. Desta forma poderá ser 

desenvolvido um projecto que permitirá criar várias unidades de referência, cada uma 

especialista numa área específica de tratamento de doenças profissionais e de orientação 

de saúde ocupacional.  

 

Os restantes quatro médicos desenvolverão a sua actividade no sector clínico sendo cada 

um deles além de médico do trabalho, responsáveis pela organização de um dos sectores 

do departamento: clínico, ensino, investigação e publicação.  

 

O sector clínico desenvolverá a sua actividade respondendo às exigências da legais 

(Dec. Lei 441/91), às necessidades dos trabalhadores no diagnóstico e prevenção das 

doenças profissionais e ao objectivo da especialidade de promoção da saúde 

ocupacional. 

 

Cada médico realizará um trabalho semanal de 40 horas. Dedicará ao sector clínico 28h 

das 40h e 8h ao sector em que é responsável ou com o qual colabora. As restantes 4h 

serão destinadas a reuniões de serviço e a outras de contacto com entidades exteriores 

envolvidas em actividades específicas de cada sector 

 

Atendendo, às actividades desenvolvidas pelo trabalhadores serão organizadas áreas de 

patologia, concentrando trabalhadores sujeitos a um mesmo tipo de riscos e por isso de 

doenças profissionais em grupos de estudo. 
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Figura 10 - Fluxograma do Sector Clínico 

Sector Clínico – Área 1 /2/3/4 
Postos de trabalho da área 1/2/3/4 
Grupo de patologia da área 1/2/3/4 
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A população trabalhadora da universidade apresenta uma predominância de actividade 

profissional na área do trabalho “administrativo”. Espera-se encontrar lesões e doenças 

profissionais predominantes resultantes de movimentos ou pequenos traumas repetidos 

afectem o sistema músculo-esquelético.  

 

As doenças relacionadas com as alterações músculo-esqueléticas são a maior causa de 

morbilidade na saúde ocupacional. (48) Incluem um grupo de patologias extenso.  

 

Depois de avaliada toda a população e atendendo à maior incidência de algumas 

patologias, será criada uma unidade de referência, a qual, à semelhança de outros 

modelos descritos anteriormente, será composta por uma equipa experiente e 

diferenciada no seguimento dos trabalhadores portadores dessas doenças, desde o 

diagnóstico até à reinserção dos mesmos no trabalho.    

 

Neste sector, serão realizadas as consultas médicas, a avaliação por enfermeiros e o 

trabalho técnico de avaliação da segurança e higiene do posto de trabalho de cada 

trabalhador. 

 

Dentro de cada área, o médico realizará actividades não só clínicas mas também de 

ensino, investigação, publicação e prestação de serviços. Este trabalho será 

desenvolvido em conjunto com os restantes médicos os quais no seu conjunto criarão 

uma equipe de trabalho, cada um com uma maior especialização em determinado grupo 

de patologias e responsável por um sector de actuação. 

 

Sector Ensino 

 

O sector do ensino, como o nome indica, visará o desenvolvimento de actividades 

voltadas para o desenvolvimento, especialização e melhoria dos conhecimentos na área 

da saúde ocupacional e por inerência dos serviços prestados. Numa primeira fase, visará 

a criação de cursos para estudantes, trabalhadores da universidade, workshops e 

palestras. Numa segunda fase desenvolverá cursos de treino e pós-graduações em áreas 

de interesse da saúde ocupacional. Na terceira fase iniciarão então os 

mestrados/doutoramentos. 
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Este sector trabalhará em directa parceria com todos os restantes departamentos da 

universidade, visando o melhor ensino, sensibilização e comprometimento com o 

trabalho a ser desenvolvido nesta área. Desta forma, espera-se uma formação mais 

completa dos futuros profissionais e um comprometimento e desempenho técnico mais 

eficaz e eficiente. O ensino terá uma componente prática, junto do sector clínico. O 

objectivo será aproximar o ensino teórico à prática clínica, sensibilizando para a 

importância da história clínica, observação do trabalhador, visita do local de trabalho e 

registo mensurável de todas as observações, desenvolvendo a cultura da mensuração do 

risco. 

 

Sector de Investigação 

 

O sector da investigação irá trabalhar em parceria com o Departamento de 

Epidemiologia visando a realização de estudos observacionais e experimentais, a 

criação de instrumentos de avaliação e obtenção de dados científicos. A análise dessa 

informação irá permitir, o estabelecimento de medidas mais precisas e adequadas aos 

problemas da saúde resultantes do trabalho. A recolha de dados, o processamento de 

informação e a análise de resultados serão realizados em conjunto pelos dois 

departamentos. Também neste sector haverá fases de evolução. O seu campo inicial de 

estudo será limitado à população representada pela universidade. Depois alargar-se-á ás 

estruturas empresariais com história de registo de informação na saúde ocupacional, 

como é o caso a título de exemplo da Petrogal. E no futuro poderá chegar a outros que 

solicitem este tipo de intervenção. 

 

Sector Investigação 

 

O sector de investigação estabelecerá também, protocolos com todas as faculdades 

visando constituir áreas de estudo e investigação, onde várias áreas poderão contribuir 

com a avaliação de causas ou propostas para melhoria. A engenharia no entendimento 

da mecânica dos movimentos e das implicações da repetição e manipulação de cargas 

em cada sistema ou órgão. A química, a farmácia, biotecnologia no que respeita ao 

estudo das substâncias, efeito biológicos e novas opções. A matemática no estudo 
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estatístico dos modelos de investigação. A economia na avaliação de custos na 

implementação de medidas novas ou uso de outros produtos. 

 

Sector Publicação 

 

O sector de publicação terá como objectivo a divulgação de informação e de serviços. 

Inicialmente dar-se-á a criação de uma página na internet a qual incluirá blocos 

temáticos desenvolvidos por especialistas de medicina do trabalho e de outras áreas 

interligadas. Estes blocos incluirão ainda gravações de aulas, workshops e palestras. 

Será criado um arquivo virtual com textos e artigos científicos, recomendações 

nacionais e internacionais e informação vária referente à legislação. A criação e 

publicação uma newletter, farão então parte de uma segunda fase de crescimento do 

sector. Finalmente numa terceira fase, espera-se a publicação de uma revista. Este sector 

estabelecerá parcerias com os outros departamentos da universidade, outras 

universidades dentro e fora do país. 

 

Sector Serviços 

 

O sector dos serviços será um sector virado para o exterior. Incluirá três linhas de acção 

diferentes: estabelecimento de parcerias, apoio à comunidade e desenvolvimento de 

protocolos junto das entidades governamentais.  

 

No que diz respeito às parcerias englobará duas acções diferentes: uma visando a 

implementação do modelo em outras organizações, respondendo assim ao plano 

nacional de saúde na estruturação dos serviços de saúde ocupacional, outra no 

estabelecimento de protocolos de investigação com organizações/empresas que possuam 

já os serviços.  

No apoio à comunidade, a sua actividade centrar-se-á na prestação de serviços de 

ensino/formação e de consultoria a entidades exteriores à universidade. No que respeita 

à consultoria iniciar-se-á com uma consulta on-line, onde um médico responsável, 

responderá às questões colocadas. Numa fase posterior será implementada uma consulta 

de consultoria externa. Para o ensino/formação externa serão criados pacotes de 

formação em função dos objectivos pretendidos.  
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A acção junto das entidades governamentais, tem como objectivo propor e desenvolver 

estratégias que permitam ultrapassar as dificuldades acerca do conhecimento da 

realidade do país em termos de riscos e doenças profissionais. 

 

 
Figura 11 - Plano de actuação do Sector de Serviços 
  

 

 

O porquê uma área de informática? 

 

Numa época onde o papel começa a desaparecer e a ser substituído pelos computadores 

seria no mínimo obsoleto criar algo com visão de futuro sem usar como principal 

ferramenta major a informática. Espera-se deste departamento não só uma resposta 

adequada às necessidades da saúde ocupacional mas também um ponto de partida para a 

realização de estudos que permitam à ciência encontrar respostas e soluções assentes em 

factos. Impõe-se assim que os dados recolhidos possam ser trabalhados sem que 

represente uma perda de tempo na duplicação de tarefas. Deste modo é necessário a 

criação de um programa informático onde, os instrumentos de trabalho sugeridos neste 

documento possam fazer parte do mesmo, permitindo o seu contínuo aperfeiçoamento.. 

A existência de uma área de investigação obriga à criação de novos instrumentos de 

avaliação e estudo, cujos dados e resultados serão trabalhados recorrendo à poderosa 

ferramenta que é a informática. A divulgação de trabalhos, informação e serviços será 

realizado através da página na internet permitindo fazer chegar a todos o conhecimento. 

 
Sector Serviços 

 
Parcerias 

 
Apoio à 

Comunidade 

Implementação do 
modelo em outras 

organizações 

 
Protocolos de 
investigação 

 
Consultoria 

 
Ensino/Formação 

CNPCRP 
Ministério da 

Saúde 

Desenvolvimento 
de um centro de 

dados 
 



                                  Um Departamento de Saúde Ocupacional na Universidade do Porto   

 74 

2 - Dinâmica do sector clínico e registos 

 

O que habitualmente se constata ao nível da medicina ocupacional é a realização de um 

registo de informação. Poder-se-á dizer, não dirigida para cada grupo populacional 

específico.  

A inespecificidade da informação, esvazia esses registos de interesse e utilidade no que 

diz respeito ao estudo dos efeitos do ambiente laborar na saúde do trabalhador. 

Dadas as exigências progressivamente maiores do indivíduo face aos resultados 

esperados em termos de produção, as doenças profissionais tendem a aumentar e com 

elas as limitações de cada trabalhador, os períodos de absentismo, a morbilidade e a 

mortalidade dos acidentes de trabalho. Perante esta visão, torna-se importante dar um 

passo à frente para que as futuras medidas de vigilância e prevenção implementadas 

possam de facto corresponder às exigências actuais. 

 

O rastreio das doenças ocupacionais implica a conjugação de várias etapas: 

1 – A história da doença actual onde particular atenção é dispensada à relação entre o 

aparecimento dos primeiros sinais e sintomas de doença e a exposição ao factor de risco 

potencial. 

2 – A análise da história profissional do doente, como tendo um papel importante na 

avaliação das possíveis causas. 

3- No momento da revisão dos aparelhos e sistemas importa considerar as possíveis 

exposições do doente a factores de risco. Considerando a sua própria análise da sua 

exposição e dos riscos. Ainda que a relação entre uma exposição e a doença pareça 

ténue, essa suspeita deve ser sempre considerada tendo em atenção o quanto não se sabe 

acerca deste âmbito e pela imprecisão com que temos de lidar relativamente à 

mensuração e descrição das exposições. 

 

O êxito da vigilância e da prevenção resultam dos resultados geradores de medidas de 

actuação. Compreende-se assim a necessidade de atender-se à qualidade e precisão dos 

registos clínicos bem como ao subsequente processamento de informação. 

 

 

 



                                  Um Departamento de Saúde Ocupacional na Universidade do Porto   

 75 

A realização do exame de aptidão, quando um candidato é admitido para realizar 

funções num determinado posto de trabalho tem quase sempre dois intuitos: 

1. verificar se está apto para executar as funções requeridas; 

2. Constatar se o indivíduo representa ou não perigo para ele próprio ou para 

terceiros na execução das funções propostas; 

 

Assim poder-se-ía dizer que o exame ocupacional deverá incluir: 

1 – descrição de todos os postos de trabalho pelos quais o trabalhador passou ao 

longo de sua vida; 

2 – informação detalhada acerca das exposições ocupacionais em cada posto de 

trabalho e o uso de equipamento de protecção individual;  

3 – informação acerca de sintomas relacionados com doença profissional e sua 

relação temporal com o trabalho; 

4 – informação acerca da possível referência dos mesmos sintomas por colegas 

de trabalho; 

5 – informação acerca de situações não relacionadas com o trabalho como 

hobbies, actividades profissionais paralelas ou mesmo actividades ocasionais.  

 

No modelo proposto, a colheita de dados clínicos compreende duas áreas fundamentais: 

geral e ocupacional, cuja informação se encontra inter-relacionada. 

 

No exame geral, o indivíduo é observado como pessoa inserido numa comunidade, onde 

apresenta características da pessoa, do lugar e do tempo comuns à população, O registo 

clínico deverá centrar-se nas doenças, terapêutica e no estado de saúde de cada 

indivíduo. 

O absentismo laboral está frequentemente relacionado com o estado de saúde de uma 

população. Indivíduos muito sintomáticos têm de um modo geral períodos de ausência 

ao trabalho longos. A avaliação detalhada do estado de saúde do trabalhador pode ser 

um indicador mais ajustado do seu absentismo do que as tarefas que desempenha (37). 

Daqui se depreende a importância da história clínica na avaliação dos possíveis efeitos 

dos riscos na saúde do trabalhador. 
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No exame ocupacional, deve ser considerada a sua história profissional, atendendo às 

particularidades do seu posto de trabalho, enumerando todas as condições inerentes ao 

mesmo, exigências e exposições. 

No registo profissional a atenção centrar-se-á especialmente no levantamento de riscos, 

identificação de possíveis marcadores biológicos, referenciação de limitações e 

incapacidades existentes 

A história ocupacional acaba de certa forma por abranger a área habitual da medicina 

geral. A observação no meio de trabalho não pode deixar de considerar as características 

inerentes a cada indivíduo, as quais geram diferenças que devemos atender não só 

aquando do diagnóstico e tratamento de doenças profissionais como quando da 

execução de estudos epidemiológicos com vista a estabelecer a relação risco-doença.  

 

Se por um lado, é importante atender aos efeitos do trabalho na saúde do trabalhador, 

também por outro, é essencial que os efeitos da saúde dele próprio na capacidade de 

desempenho de uma função sejam considerados. 

 

O clínico deverá perceber o interesse da história, ao analisar as características do 

trabalhador como são o seu nível de conhecimentos e aptidões, a atitude e os 

comportamentos, entre outros. A inclusão destes aspectos é importante quando se 

pretende avaliar a capacidade para o desempenho de uma função ou quando se decide 

sobre o retorno ao posto de trabalho após um acidente ou doença. 

 

A informação sobre as funções anteriormente realizadas e do posto actual de trabalho 

revestem-se de importância na determinação do risco de exposição a que um trabalhador 

poderá estar sujeito. A descrição de cada função realizada, tempo de permanência, 

exposição a químicos, fumos, gases, pós, ruído, radiação e riscos físicos no trabalho são 

de suma importância para o estabelecimento de associações entre risco-doença. 

 

Estudos que avaliam o custo da realização destes exames demonstraram o beneficio em 

associar à observação realizada pelo clínico também a informação fornecida pelo 

trabalhador (38). 

 

A descrição realizada pelos trabalhadores relativamente ao posto de trabalho é na 

maioria das vezes insuficiente. O desenvolvimento e a inerente dificuldade de 
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comunicação são a razão primordial para essa limitação. Algumas vezes, também o 

trabalhador tem receio de referenciar aspectos negativos por recear pôr em rico o seu 

posto de trabalho. A actual situação económica, com elevadas taxas de desemprego e 

precariedade de contratos de trabalho aumenta as dificuldades, não só na recolha de 

informação, mas também ao nível da implementação de medidas de prevenção. Estas 

contingências não devem contudo interferir na contribuição que o trabalhador pode dar 

para a caracterização do seu posto de trabalho. 

 

A associação entre exposição ocupacional e doença são tipicamente reconhecidos por 

três meios: 

 a) a observação clínica; 

 b) a análise epidemiológica; 

 c) a avaliação toxicológica das substâncias. 

Sendo assim, todo o funcionamento deste modelo terá em atenção estes 3 meios. 

 

A avaliação do risco de lesão ou doença profissional é complexa, reunindo aspectos que 

se prendem com: 

 a) o estado de saúde 

 b) a qualidade de vida 

 c) o posto de trabalho, sendo que nenhum destes factores deve ser desvalorizado 

(42). 

 

A identificação de marcadores biológicos podem ajudar no diagnóstico e na prevenção, 

sendo usados em áreas diversas como a epidemiologia nutricional, cardiovascular, 

reprodutora, oncológica e das doenças infecciosas. Estes marcadores são usados para 

reduzir o erro de classificação, ao permitir uma avaliação mais acurada do estado de 

exposição ou de doença. Permitem também que se definam categorias de doenças mais 

homogéneas ou se identifique indivíduos susceptíveis de modo que o estudo possa se 

concentrar em subgrupos específicos. Finalmente, podem auxiliar a fornecer informação 

acerca das causas subjacentes aos processos patológicos e da sua patogénese. 

 

Deve ser tomada particular atenção tomada quanto à determinação das medidas de 

exposição. Existem variações da exposição inter-individuais e intra-individuais. As 
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primeiras referem-se às diferenças entre trabalhadores num mesmo ambiente de 

referência e as segundas dizem respeito à alteração do tempo. 

 

Habitualmente a exposição a uma substância é avaliada em termos de ausência/presença 

de exposição e duração. Contudo, em termos epidemiológicos é importante quantificar 

com maior precisão essa exposição com vista a avaliar o seu efeito biológico real. 

Existem actualmente modelos de exposição que permitem predizer o nível aproximado 

de exposição de um trabalhador a uma substância ou conjunto de substâncias, atendendo 

a vários factores (36). A Office Pollution Prevention and Toxic (OPPT), desenvolveu 

métodos, base de dados e modelos de cálculo que ajudam na monitorização da 

exposição dos trabalhadores. O recurso a estes modelos permite em muitos casos a 

reconstrução de exposições passadas. A aplicação desta “Modelação” auxilia na 

caracterização aproximada da população em estudo. 

 

A exposição a um agente tem de ser suficiente para causar doença. È essencial enumerar riscos 

e caracterizar cada factor contribuinte em termos de intensidade, duração, regularidade e 

variabilidade, permitindo um registo de informação das variáveis independentes, a exposição, 

objectiva e quantificável.  

A identificação da sequência temporal é outro dos critérios a serem avaliados. Analisar 

a sequência de aparecimento dos sintomas e ao período de exposição ao risco bem como 

ao tempo de latência esperado para o aparecimento de um sintoma ou sinal. Muitas 

vezes a exposição a uma agente apenas antecipa a manifestação ou agravamento de uma 

doença já existente, não sendo por si a causa. 

 

A visita ao posto de trabalho é então imputada de uma grande responsabilidade e de 

uma necessidade de sensibilização para os possíveis agressores da saúde do indivíduo. 

O mesmo diz respeito ao registo da informação colhida a qual deve ser a mais sucinta 

possível, detalhada, precisa e mensurável. 

 

A realização do diagnóstico-diferencial, doença ocupacional ou não, é feita na maior 

parte das vezes, na base das probabilidades e requer o conhecimento das doenças 

profissionais, entendimentos das actividades laborais, exposições ocupacionais e seus 

efeitos. Para esta decisão contribui a informação contida nos registos aqui propostos 

bem como as conclusões resultantes da sua análise epidemiológica. 
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O diagnóstico adequado de doença profissional é importante, porque:  

1 - facilita a remoção do trabalhador e a adequação do posto de trabalho, permite 

a introdução de medidas de prevenção, facilita o encaminhamento terapêutico. 

2 – permite o diagnóstico precoce de doenças similares em outros trabalhadores 

 

Do ponto de vista epidemiológico existe uma analogia na abordagem do estudo de um 

indivíduo e de uma população no que diz respeito à epidemiologia ocupacional. 

Estrutura/Contexto Estrutura/Contexto 

Consulta com um trabalhador Avaliação com um grupo de 

trabalhadores 

Processo: Processo: 

Realização da história clínica Aplicação de um questionário 

Registo da história ocupacional 

(informação do posto de trabalho e do 

ambiente envolvente) 

Aplicação de um questionário com o 

objectivo de colher informação acerca do 

trabalho e do ambiente 

Realização do exame físico e dos exames 

complementares de diagnóstico 

Coleta de informações a partir de testes de 

vigilância sanitária 

 

Análise clínica Análise dos dados 

Saída Saída 

Diagnóstico Descrição do perfil de saúde e doença 

Prognóstico Predição do risco 

Tratamento Intervenção 

Resultado Resultado 

Alteração da condição do trabalhador Alteração no perfil da população ou grupo 

  

Figura 12 - Comparação entre a consulta de saúde ocupacional e o estudo epidemiológico 
 
Ao fazermos uma avaliação de cada trabalhador nesta perspectiva podemos facilmente 

alargar o método à população particular de que ele faz parte: os trabalhadores.  

 

O trabalho dentro de cada área do sector clínico neste modelo será desenvolvido por três 

profissionais: médico do trabalho, enfermeiro e técnico de higiene e segurança. O 

trabalhador será submetido a medições e exames realizados pelo enfermeiro, prévias à 
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consulta médica. Esclarecido, o trabalhador, a respeito da medicina do trabalho e 

solicitada a sua colaboração na avaliação das condições do posto de trabalho, através do 

preenchimento de um formulário que incluirá questões relativas à sua história 

profissional mas também à análise do seu posto de trabalho. Na primeira consulta de 

medicina do trabalho serão registados e avaliados aspectos relacionados não só com a 

história clínica mas também profissional. 

 

O técnico de higiene e segurança realizará no local de trabalho o levantamento das 

características, condições e riscos de cada posto de trabalho. O médico do trabalho e o 

enfermeiro por sua vez farão da mesma forma uma visita ao local procurando identificar 

os riscos inerentes. Técnico, enfermeiro e médico reunirão para elaborar uma ficha 

definitiva de riscos que será a base para a determinação dos exames de reavaliação 

futura, estabelecimento da periodicidade e enumeração de medidas de minoração ou 

eliminação dos riscos. Nesta avaliação serão atendidos os aspectos constantes no 

questionário preenchido pelo trabalhador bem como as avaliações realizadas pelo 

técnico de higiene e segurança, enfermeiro e médico do trabalho.  

 

As acções do sector visarão inicialmente a identificação do risco. 

 

A partir da enumeração de riscos para cada trabalhador ou grupo, o médico procederá 

em duas acções distintas com o objectivo de vigilância e análise do risco: 

 a) a realização do ajuste da ficha de avaliação periódica e ocasional; 

 b) a criação do calendário de avaliação de risco 

 

O calendário de avaliação de risco deverá reunir a periodicidade e avaliações a realizar 

no posto de trabalho, bem como, os exames complementares de diagnóstico e respectiva 

periodicidade para cada trabalhador ou grupo de actividade específico. 

 

A estrutura base dos exames periódicos, será comum a todos apresentando contudo uma 

avaliação clínica mais detalhada do órgão ou sistema mais sujeito à acção do risco, bem 

como, exames complementares adequados especificamente às alterações a monitorizar. 

 

Considerando e tomando como suporte as linhas de orientação fornecidas pelas EU-

OSHA (53), OPPT (34) e fichas de segurança, será criado um calendário de acções de 
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avaliação do risco com vista a mensurá-lo no local de trabalho/ambiente e no 

trabalhador, com uma periodicidade adequada às suas características. 

 

Se para análise de um determinado risco a medicina não dispuser de um exame ou 

método de avaliação, deverão ser criados em conjunto com o epidemiologista 

instrumentos de avaliação devidamente validados para o efeito. Desta forma serão 

criados meios de quantificação e qualificação de riscos. 

 

Pretende-se o exercício de uma avaliação clínica direccionada às necessidades e riscos 

de cada actividade profissional. Designando os exames complementares úteis no 

seguimento de cada situação e não como meros desperdícios de recursos. Visando a 

sensibilização do profissional para o diagnóstico das doenças profissionais, objectivação 

de resultados e implementação rápida e eficaz de medidas de controlo e prevenção 

 

Neste modelo, procura-se fazer o registo detalhado, preciso e mensurável de toda a 

informação referente à história de indivíduo e que de alguma forma possa ser 

determinante no aparecimento da doença. 

A recolha de informação, num momento neutro como no ínicio da prestação de um 

serviço possibilita a recolha de dados mais precisos ou fiáveis do que no momento de 

aparecimento de uma doença, de um acidente de trabalho ou inclusão num estudo 

epidemiológico.  

A atenção na recolha de dados permitirá eliminar vários tipos de viés em futuros 

estudos que se prendam directamente com a informação.  

É assim criada uma base de dados fidedigna para estudos que necessitem do recurso a 

informação. 

 

Para cada trabalhador, haverá quatro grupos diferentes de informação a que 

correspondem fichas de registo que congregam áreas distintas: o grupo castanho 

correspondendo à informação clínica e profissional; o grupo azul contendo avaliações e 

descrições do posto de trabalho; o grupo vermelho referente a acidentes de trabalho; o 

grupo verde que estabelece a ligação com outras especialidades e instituições.  
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Compõem o grupo castanho, quatro fichas de registo de informação clínica. As três 

primeiras preenchidas no exame inicial ou de admissão e a quarta nos exames 

periódicos e ocasionais. (Ficha 2, 3 e4) 

 - A ficha da história clínica do trabalhador (Ficha 2) 

- A ficha do exame físico com os registos das observações referentes ao exame 

físico e aos resultados dos exames complementares de diagnóstico. (Ficha 3) 

- A ficha de registo de exames complementares e biometria (Ficha 4) 

- A ficha referente aos exames periódicos e ocasionais, cuja periodicidade é 

definida pela lei vigente no país (Dec. Lei 26/94). Esta ficha incluirá as três 

componentes das fichas 2, 3 e 4, referidas anteriormente.  

 

Para a caracterização do posto de trabalho desenvolveram-se as fichas azuis. Têm como 

objectivo recolher informação para caracterização do posto de trabalho e riscos 

inerentes. Este grupo inclui:  

• a ficha do trabalhador: a história profissional e a sua visão do trabalhador do seu 

local de trabalho, funções e riscos inerentes ao cargo.(Ficha 7) 

•  Fichas de visita ao posto de trabalho 

• Descrição do Posto (Ficha 8, 10) 

• Identificação de necessidades (Ficha 13) 

• Identificação de possíveis causas de doença ou acidente (Ficha 14), 

• Equipamento de protecção Individual (Ficha 15) 

• Pesquisa de riscos específicos (Ficha 16 - 22) 

• Ficha de avaliação do posto (Ficha 9) 

• Calendário de avaliações (Ficha 11, 12) 

 

A ficha de registo de acidentes, (Ficha 24), avaliação de causas, observação e orientação 

do sinistrado, compõem o grupo vermelho de fichas. Destinam-se a avaliar as situações 

de acidente. 

 

A ficha de informação, (Ficha 25), faz parte do grupo verde que conduzirá à expansão 

do trabalho epidemiológico a outros grupos de trabalho, especialistas e instituições.  
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O carácter multidisciplinar das doenças profissionais impõe a necessidade de 

estabelecer uma rede de contactos com várias especialidades. Perante a lesão resultante 

de acidente de trabalho ou doença profissional emergem dois problemas: a reabilitação e 

a reinserção do trabalhador no seu local de trabalho. É de primordial importância o 

conhecimento de informação referente à condição do trabalhador findo o tratamento. 

Criou-se assim uma ficha verde que deverá ser preenchida pelo médico responsável pela 

orientação terapêutica do trabalhador. 

 

A informação contida nesta ficha pretende cumprir com dois objectivos: 

 1 – reinserção do trabalhador no posto de trabalho mais ajustado. Tornando os 

períodos de adaptação à nova condição mais curtos. Diminuindo os casos de absentismo 

por agravamento ou incapacidade perante as novas funções. 

 2 – estabelecimento de uma base de dados que permita obter esclarecimentos 

sobre aspectos importantes para a implementação de medidas de controlo ou prevenção, 

como seja: o tipo de limitações resultantes de uma lesão ou doença; o tempo de 

recuperação; entre outras. Todos estes pormenores corroboram para o estabelecimento 

de prioridades de actuação.  

 

Numa visão de futuro, esta mesma ficha irá servir para a constituição de uma base de 

dados de doenças profissionais. Para a qual contribuírão várias especialidades e 

instituições com as quais o departamento irá desenvolver parcerias. Desta forma a 

distribuição das mesmas poderá ser feita por uma instituição governamental ou por ele 

indicada a cada especialista de outras áreas. À semelhança do que acontece na Escócia, 

poderíamos no futuro estimar a incidência das doenças profissionais (35). 

 

O último grupo de fichas destinam-se a desenvolver estratégias que melhorem o 

diagnóstico das doenças profissionais no país bem como dos riscos. 

A actual declaração de doenças profissionais deixa ao critério do médico do trabalho a 

informação a enviar ao CNPCRP. Se a avaliação do actual estado de arte da saúde 

ocupacional e respectiva implementação de medidas de vigilância e prevenção depende 

de dados objectivos é importante que estes sejam obtidos junto daqueles cuja actividade 

os pode fornecer. 
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A primeira ficha, (Ficha 25), de pesquisa teria a intenção ser enviada junto com a 

declaração anual de actividade devendo ser assinada pelo técnico de higiene e segurança 

e o médico da empresa. Seria criada assim uma base de riscos nacional. 

A segunda ficha, (Ficha 26), visaria uma participação de dados mais precisa ao 

CNPCRP a quando da realização do pedido de declaração de doença profissional. 
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Ficha 1 - Programação 
 
Data Tipo de 

exame 
Resultado Próximo 

exame 
Médico Observação 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
Ficha 1 - Programação de consultas de saúde ocupacional para cada trabalhador 
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Alergias N � S � Quais? _________________________________ 
Vacinas Actualizadas S � N �Grupo Sanguíneo A � B � AB � O � RH  (+) � (-) � 
Transfusões N � S� Data ______________  
Doenças Naturais: ________________________________________________________ 
Terapêutica: _____________________________________________________________ 
Períodos se ausência ao Trabalho: 
Motivo Período Tratamento 
   
   
Hábitos Alcoólicos: S � Descrição:_____________________ ; ___________g/d   N � 
Hábitos Tabágicos: S � ___________  cig/dia ; Há quanto tempo? ______ anos     N �   
Hábitos Alimentares: ____ nº de refeições/dia   ________________________________ 
Hábitos Cafeínicos: _____ nº de cafés/dia; Actividade Desportiva: ______ horas/semana 
 

Ficha 2– História Clínica 

Dados Pessoais 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes Pessoais                                                                                                                     

Antecedentes Familiares 

 

 

 

 

Ficha B – 1ª Parte 

 

Nome __________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Data de Nascimento________________ Sexo M  �   F  �    Raça _______________ 
Naturalidade __________________________     Estado Civil _____________________ 
Residência______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Telefone____________________________  Telemóvel__________________________ 
Habilitações Literárias___________________ Habilitações Profissionais____________ 
Categoria Profissional_____________________________________________________ 
Posto/Função/Trabalho____________________________________________________ 

 Asma DM 
Diabetes 

HTA(
Hipertensã
o 

Cardiovascular Neoplasia Doença 
hereditária 

Outra  Óbito 

Pai         

Mãe         

Irmãos         

Consorte         

Outros         

 



                                  Um Departamento de Saúde Ocupacional na Universidade do Porto   

 87 

Ferimento Data Como? Tratamento Período de 
ausência 

Incapacidade 

      

      

      

      

 

Antecedentes Profissionais 

 

 

 

 

 

Acidentes de Trabalho                                                                                                                  

 

 

 

 

Actividade Extra-Profissional 

 

 

Ficha 2 - História clínica 
 
 

 

 

 

 

 

Profissão Tempo Riscos Tempo de exposição 

    

    

    

    

 

2ª Emprego 
 

Actividade Risco Tempo de Exposição 

   

 
Laser 
Actividade Risco Tempo de Esposição 
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Ficha 3 - Exame Físico 

Queixas_______________ 

______________________ 

Tipo Biológico _________ 

Constituição – Robusta � 

Média � Fraca �  

Nutrição – Boa �  Má � 

Regular �  

_____________________ 

Pele – Normal  � Seca  � 

Seborreica  � Pálida  � 

_____________________ 

Mucosas – Normais  � 

Cianosadas  � Pálidas  � 

_____________________ 

Olhos – Normais  �                      

Estrabismo  � 

 Miopia  �  

Astigmatismo �  

Diplopia  �  

_____________________ 

Orofaringe ____________ 

Dentição cuidada  S� N� 

Pescoço ______________ 

Tiróide _______________ 

Ouvidos_______________ 

 Ap. Respiratório: 

Queixas: _____________ 

_____________________ 

Dispneia  � Tosse  � 

Expectoração  � 

_____________________ 

Freq Respiratória_______ 

Terapêutica____________ 

_____________________ 

Ausc. Pulmonar ________ 

_____________________ 

_____________________ 

Ap. Cardiovascular: 

Queixas: ______________ 

______________________ 

Dispneia de esforço  �  

Ortopneia  �  

Palpitações  �  

Precordialgias  �  

Angor  �  Edemas  �  

______________________ 

Ausc. Cardíaca _________ 

______________________ 

______________________ 

Terapêutica ____________ 

______________________ 

______________________  

Ap. Digestivo 

Queixas _______________ 

______________________ 

Apetite  

N  � ; Reg  � ; Anorexia  

� ; Polifagia  � 

Polodipsia  � 

______________________ 

Digestão 

Fácil  � ; Lenta  � ; 

Flatulência  � ; Azia  � 

Naúseas  � Vómitos  � 

Meteorismo  � 

Epigastralgias  � 

Transito intestinal – N  �  

Obstipação  � Diarreia  � 

 

Língua – N  � Seca  � 

Branca  � Saburrosa  � 

____________________ 

Abdómen – N  � Goloboso  

� Escavado  � 

Rede venosa � Hérnias  � 

 Cicatrizes  � 

______________________ 

Palpação ______________ 

______________________ 

Organomegalias ________ 

______________________ 

______________________ 
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Ap. Genito-Urinário 

Sinais de Cólica Renal ___ 

______________________ 

Micção - N  � Disuria  � 

Polaquiúria  � Anúria �  

Tenesmo  � Hematúria  � 

______________________ 

ITU’s  � Leucorreia  � 

Data 1ª Menst __________ 

Menopausa_____________ 

Gesta _Para _ Abortos __  

Parto N  � Cesariana  � 

ACO  � Outros _______ 

Ap. Locomotor 

Coluna _______________ 

Membros Sup. _________ 

_____________________ 

_____________________ 

Membros inferiores _____ 

_____________________ 

_____________________ 

Sistema venoso ________ 

_____________________ 

Pulsos _______________ 

 

Sistema Nervoso 

Comportamento – N  � 

Perturbado  �  Hostil  � 

Hipocondríaco�Eufórico� 

Ansioso � Neurótico � 

Pert. Subj – Cefaleias  � 

Vertigens � Lipotimias  � 

Astenia  � 

Pert Motoras ___________ 

Pert Sensitivas __________ 

Palavra – Hesitante  � 

Lenta  �  

Sono – Fácil  � Ligeiro  � 

Agitado  � Insónia  � 

 
Ficha 3 - Ficha do exame físico 
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Ficha 4 - Exames Analíticos 

Outros -/-/- -/-/-        
Urina          
Marcadores 
Biológicos          
          
          
          
 

 -/-/- -/-/-   
Visuais     
Auditivos     
Ecografia     
Electromiografia     
Rx     
 
Ficha 4 - Registo de exames complementares 
 

Sangue -/-/- -/-/-        
Hgb          
Leucócitos          
Neutrófilos          
Palquetas          
TGO          
TGP          
Gama-GT          
Fosfatase 
Alacalina 

         

Colesterol 
Total 

         

HDL          
LDL          
Triglicerideos          
Acido Úrico          
Glicemia          
Creatinina          
Ureia          
VS          
          
          



                                  Um Departamento de Saúde Ocupacional na Universidade do Porto   

 91 

 

Ficha 5 Biométrica 
 

 -/-/- -/-/-        

Peso          

Altura          

IMC = 

P/A2 

         

Flexão 

mão 

dta 

         

Flexão 

mão 

esq 

         

          

Pulso          

T.A.          

 
Ficha 5 - Registo biométrico 
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Ficha 6 - Exames Periódicos/ Ocasionais 

Data _________ / __________ / ___________ 

Parte A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queixas clínicas do trabalhador _______________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Novos dados clínicos:  
 Doenças____________________________________________________________ 
 
 Cirurgias ___________________________________________________________ 
  
 Acidentes casuais ____________________________________________________ 
  Incapacidades__________________________________________________ 
Hábitos: 
 Tabágicos S � ___ cig/d  N �   
 Alcoólicos S �  _____ g/d N � 
 Cafeínicos S � ____ cafés/d N � 
 Alimentares ______________ refeições /dia 
 Actividade Desportiva ______________horas/semana ______________________ 
Terapêutica ______________________________________________________________ 
 

Avaliação do trabalho pelo trabalhador___________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Novos riscos _______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Queixas __________________________________________________________________ 
 
Acidentes de trabalho 
 
Data Ferimento Como Período 

ausente 
Tratamento Incapacidade 
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Parte C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha 6 -  Exames Periódicos e Ocasionais 
 
 
  

Exame Geral: 
Aspecto geral _____________________________________________________________ 
Coluna e ap locomotor ______________________________________________________ 
Olhos/Ouvidos/Tiróide ______________________________________________________ 
Ap Digestivo ______________________________________________________________ 
Ap Genito-urinario _________________________________________________________ 
Ap Respiratório ____________________________________________________________ 
Ap Circulatório ____________________________________________________________ 
Sistema Nervoso ___________________________________________________________ 
 
Observação de órgão e sistemas atendendo aos riscos: 
 
 
Observação de incapacidades/ferimentos: 
 
 
 
 
Exame complementar relevante 

Diagnósticos:______________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Problemas:________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Intervenções:______________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
Resultados: 
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Ficha 7 -  História Profissional 
Dados Pessoais    
      
 
 
 
 

Trabalhos ou Funções Anteriores na Universidade 
 
 
 
 
 
 
 
Trabalhos ou Funções Anteriores fora da Universidade 
 
 
 
 
 
 
 
Trabalhos Fora do País 
 
 
 
 
 
 
Produtos que usa 
 
 
 
 
 
 
 

Categoria Serviço Período Riscos Acidentes/Doenças Incapacidade 

      

      

      

      

 

Nome __________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

Categoria Serviço Período Riscos Acidentes/Doenças Incapacidade 

      

      

      

      

 

País/Cidade Período Profissão 

   

   

 

Produto Há quanto tempo Que protecção usa 
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Descrição de Tarefas – (para cada tarefa use uma tabela) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nas actividades que realiza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha 7 - Historia profissional 
 
 

 
 

O que faz  

Onde faz  

Como faz  

Quantas vezes faz  

O que faz  

Onde faz  

Como faz  

Quantas vezes faz  

O que faz  

Onde faz  

Como faz  

Quantas vezes faz  

Dificuldades  

Queixas  

Riscos  

Sugestões para melhorar: 

Dificuldades  

Queixas  

Riscos  

Sugestões para melhorar: 
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Ficha 8 - Visita ao Posto de Trabalho 
 
Descrição do Posto de Trabalho – observação na 1ª visita 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha 8 - Posto de trabalho 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento: ________________________________________________________ 
Posto Trabalho: _______________________________________________________ 
 
Data: ___________________________ 
 
 
Tarefa  
Risco  
Agente de exposição  
Tempo de exposição  
EPI  
 
Tarefa  
Risco  
Agente de exposição  
Tempo de exposição  
EPI  
 
Tarefa  
Risco  
Agente de exposição  
Tempo de exposição  
EPI  
 
Observações: ___________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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Ficha  9 - Avaliação do Posto ( Em conjunto com o 
Técnico Higiene e Segurança; Enfermeiro e as 
observações do trabalhador ) 
 
 
Tarefa Risco Medida 

Local 
Medida no 
Trabalhador 

Tempo de 
Exposição 

Protecção Observação 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
Ficha 9 - Avaliação do posto de trabalho durante a visita 
 
 
 

Ficha 10 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha 10 - Referenciação de problemas no posto de trabalho 
 

 
 

Tempo/volume de 
trabalho                       

Requisitos físicos Ambiente Exposições 

6h/d em computador 
 
 
2h de atendimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabalho com rato 
 
Uso de monitor 
 
Postura curvada pela 
altura do orifício de 
comunicação 

Luz indirecta 
Saída de ar 
 
 
Diferenças 
térmicas 

Movimentos 
repetidos 
Visuais – Ecrã 
 
Temperatura 
Postural 
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Ficha 11 - Calendário de Avaliação de Riscos 
 
 
 
 
 
Risco Factor 

a 
avaliar 

Exame 
complementar 

Periodicidade Local da 
realização 
do exame 

Trabalhador Grupo ou 
departamento 

       
       
       
       
       
       
       
       
 
Ficha 11 - Calendário de avaliação de riscos no posto de trabalho 
 
 

Ficha 12  
 
Risco Factor a 

avaliar 
Local Medição Periodicidade Entidade ou responsável 

pela medição 
      
      
      
      
      
      
      
      
 
Ficha 12 - Calendário de avaliação de riscos no trabalhador 
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Ficha 13 - Identificação de necessidades de 
correcção  
 
Data ___________________ 
 
Departamento ________________ 
 
Escreva (A)lto, (M)oderado ou (B)aixo, conforme a probabilidade de ocorrer um 
acidente ou ter uma doença na exposição a cada um dos riscos abaixo referidos.  
 
 
Data __/__/__     
Escorregar ou 
tropeçar 

S � N �     

 Ex :A     
Quedas em 
altura 

S � N �     

 Ex: B     
Entalões ou 
armadilhas 

S � N �     

      
Electricidade S � N �     
      
Levantamento 
de cargas 

S � N �     

      
Veículos S � N �     
      
Queda de 
mercadorias 

S � N �     

      
Materiais que 
se movem no 
ar 

S � N �     

      
Clarões ou 
encadeamento 

S � N �     

      
Arestas 
cortantes 

S � N �     

      
Superfícies 
quentes 

S � N �     

      
Produtos 
corrosivos 

S � N �     
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Fumos 
 

S � N �     

      
Poeiras S � N �     
      
Pressões S � N �     
      
Incêndio S � N �     
      
Explosão S � N �     
      
Legislação 
especifica 
 (ex Radiação) 

S � N �     

      
Controlo de 
higiene 

S � N �     

      
      
 
Ficha 13 - Identificação de necessidades de correcção no posto de trabalho face a riscos 
identificados 
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Ficha 14 - Identificação de possíveis causas de doenças ou acidentes 
 
 

Ficha 14 - Possíveis causas de doença ou acidentes
 
� Falha na ventilação 
� Ocupação de uma posição errada 
� Elevação manual incorrecta 
� Sobrecarga de equipamento  
� Sobrecarga do trabalhador 
� Item colocado de modo errado 
� Usado equipamento impróprio 
� Usado equipamento defeituoso 
� Usado equipamento incorrectamente 
� Falha em proteger 
� Falha em isolar 
� EPI gasto 
� EPI em falta 
� EPI não usado 
� EPI inadequado 
� Operação a velocidade inadequada 
� Operação sem habilitação 
� Operação sem instruções 
� Falha em avisar outros 
� Brincadeiras 
� Atalhos 
� Falta de atenção 
� Influência de drogas 
� Influência de álcool 
� Incapacidade 
� Experiência inadequada 
� Stress 
� Falta de iniciativa 
� Falta de motivação 
� Iluminação inadequada 
� Iluminação excessiva 
� Encandeamento 
� Ventilação inadequada 
� Exaustão inadequada 

 
� Temperatura baixa 
� Humidade 
� Temperatura elevada 
� Ruído 
� Radiações 
� Gases 
� Poeiras 
� Fumos 
� Vapores 
� Má arrumação 
� Congestionamento 
� Ausência de restrição de acesso 
� Incumprimento de restrição 
� Destruição local 
� Destruição de equipamento 
� Equipamentos inadequados 
� Equipamentos defectuosos 
� Equipamentos incompletos 
� Protecções defituosas 
� Protecções inadecuadas 
� Sistema de aviso inadecuado 
� Ausencia de alarme 
� Perigo de incêndio 
� Perigo de explosão 
� Perigo de água 
� Perigo climático 
� Ausência de primeiros socorros 
� Segurança inadequada de intrusão 
� Controlo de visitantes inadequado 
� Manutenção inadequada 
� Instruções de trabalho erradas 
� Ausência de instrução de trabalho 
� Incumprimento de procedimento

� Ausência de supervisão
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Ficha 15 - Protecção Individual 
Data : __________________________ 
 
Departamento : ______________________________________________ 

 

 
Opções 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ficha 15 - Identificação de protecção para cada posto de trabalho 
 
  
 

 
 
 
 

Tarefa a 
desempenhar 

Quantas 
vezes 

Quanto 
tempo 

Protecção Risco Medição 
do risco 

Consequência 
na saúde 

Órgão 
exposto 

Observações 

         
         
         
         

Protecção dos olhos e da face - Viseira S � N � ; Óculos de protecção S � N � ; Oculares de 
segurança S � N � ; Máscara S � N � ; Casaco de protecção contra produtos químicos com máscara 
S � N � ;  
Protecção das vias respiratórias - Peça facial com filtro S � N � ; Máscaras contra poeiras S � 
N �  
Protecção da audição - Auriculares S � N � ; Abafadores S � N � 
Protecção das mãos e dos braços – Luva de borracha S � N � ; Luvas resistentes a químicos S 
� N � ; Luvas de couro S � N � ;  
Luvas de tecido S � N � ; Luvas resistentes ao calor S � N � ; Mitenes de soldador S � N � ; 
Protecção dos pés e das pernas – Botas de segurança S � N � ; Com biqueira de aço S � N � ; 
Com palmilha de aço S � N � 
Protecção do corpo - Fato de macaco S � N � ; Vestuário resistente a químicos S � N �; Avental 
de borracha/plástico S � N � ;  
Avental de soldador S � N �  
Outras Protecções – Apoio para as costas S � N � ; Vestuário de alta visibilidade S � N � ; 
Lanternas S � N � ; 
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Ficha 16 - AMBIENTE TÉRMICO  

 
Nome do Trabalhador_____________      Local de Trabalho _____________ 
 
Data __________________ 
 
Departamento__________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsável _______________________________ 
 
Data _______________________________ 
 
 
Ficha 16 - Identificação de risco térmico 
 
 
 

Características do Ambiente Térmico 
 
Na data da medição há alguma alteração térmica significativa: N � S � Qual? ______________  
 
Medição: 

Temperatura do ar: ________ 
Humidade relativa: ________ 
Temperatura média radiante das superfícies vizinhas: _________ 
Velocidade do ar: _________ 

Características do Trabalhador 
 
Susceptibilidade do trabalhador aos desvios térmicos (aclimatação): S � N �   
Adequação do vestuário à situação térmica: S � N � Quais __________________ 
Conforto térmico no posto de trabalho: 1 �;  2 � ; 3 � ; 4 � (1 – Nada adequado; 2 – Pouco 
adequado; 3 – Adequado; 4 – Muito adequado) 

Acções 
Existem Índices de Stress Térmico por Calor ou Frio superiores aos limites 

S � N � Quais ____________ 
 
Adequação térmica do ambiente ___________________________ 
Adequação térmica do vestuário ___________________________. 
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Ficha 17 - RUÍDO 
 
Nome do Trabalhador _____________      Local de Trabalho _____________ 
 
Data __________________ 
 
Departamento__________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsável _______________________________ 
 
Data _______________________________ 
 
Ficha 17 - Identificação do risco do ruído 
 
 

Características do Ruído 
 
Na data da medição há alguma fonte de ruído não habitual: N � S �  Qual ? _________ 
 
Medição de: 
 

- Nível sonoro equivalente diário, LEP,d,: __________ dB(A); 
 

- Tempo de exposição diário: __________ Horas; 
 
- Valor máximo do pico, Max, Lpico ___________ dB(A); 
  

Características do Trabalhador 
 
Antecedentes de surdez no trabalhador: N � S �  Idade___ Motivo _____________ 
Antecedentes de surdez na família: N � S �  Idade___ Motivo _____________ 
Utiliza equipamentos de protecção auricular: N � S � Tampões N � S � Abafadores N � S �   
Número de anos neste posto de trabalho: _____ 
Número de anos com EPI: _____ 
 

Condições locais e EPI 
 
Trabalhador exposto: 

- Exposição diária é igual ou superior a 85 dB (A) N � S �  Tempo_________ anos 
- Pico de exposição é igual ou superior a 140 dB (A) N � S �  Tempo _______ anos 

Utiliza equipamentos de protecção auricular: N � S � Tampões N � S � Abafadores N � S �   
 Se Sim, o equipamento é adequado ao nível de pressão sonora por cada oitava apreendida 
pelo ouvido humano (entre 63 e 8000 Hz): S � N � 
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Ficha 18 - CONTAMINANTES QUÍMICOS POR 
VIA AÉREA 

 
Nome do Trabalhador_____________      Local de Trabalho _____________ 
 
Data __________________ 
 
Departamento__________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsável _______________________________ 
Data _______________________________ 
 Ficha 18 - Identificação da contaminação aérea 

Características do Ar no Posto de Trabalho 
 
Há alguma fonte de contaminação do ar não habitual: N �  S �  Quais ? ___________________ 

Sólidos: Poeiras S � N � ; Fibras S � N �  ; Fumos S � N �  ;  
   Fumos Metálicos S � N �   

Líquidos: Aerossóis ou Névoas S � N � ; Neblinas ou Nevoeiros S � N �   
Gases e Vapores: Gases S � N � ; Vapores S � N �   

 
Medição de: 
 - Concentração do contaminante ________________ (mg/m3, ppm, etc)  

- Tempo de exposição diário __________ horas; 

Características do Trabalhador 
 
Susceptibilidade no trabalhador ao contaminante: N � S �  Qual _____________ 
Susceptibilidade na família ao contaminante: N � S �  Qual _____________ 
Usa EPI : N � S �  Qual _____________ Há quanto tempo __________ meses 
Fumador: N � S �  Tipo de tabaco ________ Quantidade 

Acções necessárias 
Estão em utilização equipamentos de limpeza do ar: S � N � Quais __________________ 
Periodicidade: ____ Meses 
 
Trabalhador exposto se: 

- Concentração de determinado contaminante maior ou igual que metade do Valor Limite 
de Exposição (VLE) desse contaminante. (OSHA) 
 
Purificar o ar através do equipamento mais adequado à situação. Utilização de Equipamento 
Individual de Protecção (máscaras) 
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Ficha 19 - Avaliação Ergonómica – Escala RULA ( 
78,79,80 ) 
 

 
 
 

Lado direito: 

B
ra

ço
 d

ir
ei

to
 

 

     

� Ombro elevado 
� Abdução do 
braço 
� Angulado ou 
suporte de peso 

A
n

te
b

ra
ço

 
d

ir
ei

to
 

   

 

� Trabalho em toda 
a linha média ou 
para o lado 

 

P
u

n
h

o
 d

ire
ito

 

    
 

� Punho dobrado 
para além da linha 
média 

P
u

n
h

o
 d

ire
ito

 
b

ás
cu

la
 

  

F
o

rç
a 

e 
su

p
o

rt
e 

d
o

 
m

em
b

ro
 s

up
er

io
r 

d
ir

ei
to

 

 
� Sem resistência � Menos de 2kg suportados ou elevados intermitentemente 
� 2–10kg suportados ou elevados intermitentemente 
� 2–10kg suporte estático � 2-10kg repetidas elevações ou suporte � 10kg ou 
mais suportados ou elevados intermitentemente 
� 10kg suporte estático � 10kg repetidas elevações ou suportes �choque ou 
movimentação rápida 

Uso muscular � Postura essencialmente estática por mais de 1 minuto ou repetida mais de 4 vezes/minuto 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliação do Membro Superior 
Nome: Data: 
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Lado Esquerdo: 

B
ra

ço
 

es
q

u
er

d
o

 

     

� Ombro elevado 
� Abdução do 
braço 
� Angulado ou 
suporte de peso 

A
n

re
b

ra
ço

 
es

q
u

er
d

o
 

   
 

� Trabalho em toda 
a linha média ou 
para o lado 

 

P
u

n
h

o
 

es
q

u
er

d
o

 

    
 

� Punho dobrado 
para além da linha 
média 

P
u

n
h

o
 e

sq
u

er
d

o
 

b
ás

cu
la

 

  

F
o

rç
a 

e 
su

p
o

rt
e 

m
em

b
ro

 s
up

. 
es

q
u

er
d

o
 

 
� Sem resistência � Menos de 2kg suportados ou elevados 
intermitentemente 
� 2–10kg suportados ou elevados intermitentemente 
� 2–10kg suporte estático � 2-10kg repetidas elevações ou suporte � 10kg 
ou mais suportados ou elevados intermitentemente 
� 10kg suporte estático � 10kg repetidas elevações ou suportes �choque ou 
movimentação rápida 

Uso muscular � Postura essencialmente estática por mais de 1 minuto ou repetida mais de 4 vezes/minuto 
 

 

P
es

co
ço 

    

 

P
es

co
ço

 
ro

ta
çã

o 

 

P
es

co
ço

 
fle

xã
o

 

 
 

 

T
ro

n
co
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T
ro

n
co

 
ro

ta
çã

o 

 
 

T
ro

n
co

 f
le

xã
o

 
la

te
ra

l 

 
 

 

P
er

n
as 

 

Pernas e pés bem 
firmes numa 
posição com 
algum balaço 
corporal  

Pernas e pés bem 
não firmes numa 
posição com 
algum balaço 
corporal 

 

Forla e suporte do 
pescoço, tronco e pernas 

 
� Sem resistência � Menos de 2kg suportados ou elevados intermitentemente 
� 2–10kg suportados ou elevados intermitentemente 
� 2–10kg suporte estático � 2-10kg repetidas elevações ou suporte � 10kg ou mais suportados ou elevados 
intermitentemente 
� 10kg suporte estático � 10kg repetidas elevações ou suportes �choque ou movimentação rápida 

Uso Muscular � Postura essencialmente estática por mais de 1 minuto ou repetida mais de 4 vezes/minuto 

 
Ficha 19 - Avaliação do risco ergonómico com recurso à escala de RULA 
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Ficha 20 - Movimentação de Cargas 

 
Data __________________ 
 
Departamento____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características da Carga 
A carga pesa:  

- Menos de 5 Kg � ; 5 – 15 Kg � ; Mais de 15 Kg � 
Quantas vezes pegam na carga por dia: 

- Menos de 5 � ; 5 - 15 � ; Mais de 15 � 
A carga é muito grande? 
 - S � N � 
A carga é difícil de manejar: 
 - S � N � 
A carga é instável: 
 - S � N � 
A carga tem que ser mantida afastada do corpo: 
 - S � N � 
A carga é muito volumosa: 
 - S � N � 

Esforço físico exigido 
São exigidas torções do corpo: 

- S � N �   
È possível um movimento brusco da carga: 

- S � N �  
O Corpo tem que adoptar uma postura instável: 
 - S � N �  
 

Características do ambiente de trabalho 
Espaço insuficiente: S � N �  
O pavimento é irregular. S � N � 
O pavimento é escorregadio: S � N � 
O pavimento tem vários níveis: S � N � 
São impedidas as boas posturas: S � N � 
A temperatura é inadequada: S � N � - Muito quente S � N � Muito frio S � N � 
A ventilação é inadequada: S � N � Qual o sistema usado? ______________________ 
 

Requisitos da actividade 
Esforços frequentes: S � N � - Menos 5 vezes � Entre 5- 10  � Mais de 10 vezes 
Esforços prolongados: - Menos 5 minutos � ; 5-10’ � ; Mais de 10’ � 
É insuficiente o repouso corporal? S � N � 
Fazem elevação da carga: S � N � - Do chão a 30 cm � ; A 1 metro � ; Acima da cabeça � 
Fazem abaixamento de carga: S � N � - A 30 cm � ; A 1 metro � ; De cabeça para o chão � 
O ritmo de trabalho imposto pode ser alterado: S � N � 
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Responsável _______________________________ 
 
Data _______________________________ 
 
 
 
Ficha 20 - Identificação de riscos relativos à mobilização de cargas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Factores do equipamento 
Existem: 

Degraus S � N � 
Escadas S � N � 
Plataformas S � N � 

Existe movimentação desnecessária de carga: S � N � 
Existem auxiliares mecânicos disponíveis: S � N � Quais ___________________________ 
Existem auxiliares mecânicos adequados: S � N � 
 

Factores pessoais 
Já houve ferimentos: S � N � Em que parte do corpo ___________________ 
São usadas técnicas erradas de movimentação de carga: S � N � 
São utilizados equipamentos de protecção: S � N � Quais __________________ 

Acções correctivas necessárias 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 



                                  Um Departamento de Saúde Ocupacional na Universidade do Porto   

 111 

Ficha 21 - ILUMINAÇÃO 
 
Nome do Trabalhador_____________      Local de Trabalho _____________ 
 
Data __________________      Departamento__________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsável _______________________________ 
 
Data _______________________________ 
 
Ficha 21 – Avaliação de risco de iluminação 

Características da Iluminação 
 
Na data da medição há alguma alteração significativa na Iluminação: S � N �   
Se Sim, porquê? _______________________________________________________________ 
 
Medição: 

Iluminância: ________ lux 
Distribuição espacial da luz: 
 Distância entre armaduras e local de trabalho:_______cm 

Distância entre armaduras:_________ cm 
 Distância entre armadura e parede:__________ cm 
Índice da restituição das cores: Temperatura de cor: _________ ºK 
Encadeamento: Difusores? S � N �; 

Se Não, ângulo entre fonte e horizontal do  trabalhador é inferior a 30º? S � N � 
Dimensões e forma geométrica da sala:  
 � Quadrado ou rectângulo 

� Outro: Dimensões e valores da geometria: ___________________________ m 

Características do Trabalhador 
 
Susceptibilidade do trabalhador à luz: S � N �  De que tipo?__________ 
Tipo de actividade mais minuciosa a realizar: __________________ 
Idade: ____ Anos 
Número de anos neste posto de trabalho: _____ 
 

Acções correctivas necessárias 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Ficha 22 - RADIAÇÃO 

 
Nome do Trabalhador_____________      Local de Trabalho _____________ 
 
Data __________________  Departamento__________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha 22 
 
 
 
 
Responsável _______________________________ 
 
Data ______________________________ 
 
Ficha  22 – Avaliação de risco de radiação 

Características do local e da radiação 
Local: Quantas fontes de radiação tem:______ Que tipo de fonte de radiação________________ 
Períodos de actividade:_____________________ 
Medição: 
Radiação Não Ionizante: 
   Campos eléctrico das ELF (0-10 kHz):  _______kV/m 
   Campo magnético das ELF (0-10 kHz): _____mT 
   Campo eléctrico das RF (10 kHz-300 MHz CE_______V/m  
   Campo magnético das RF (10 kHz-300 MHz): _____A/m  
   Campos eléctrico (300 MHz-   300 GHz): _______V/m 
   Campo magnético (300 MHz-   300 GHz): _____A/m;  

    Densidade de potência equivalente das HF/MO _______ W/m2 
Radiação Ionizante:  
 Quantidade absorvida: _______ Gy 

Características do Trabalhador 
 
Susceptibilidade do trabalhador à Radiação: S � N �  De que tipo?__________ 
Antecedentes familiares de doenças genéticas ou cancerígenas: S � N �  Quais?__________ 
Idade: ________ Anos  
Número de anos neste posto de trabalho: _____ 
 

Acções correctivas necessárias 
Trabalhador exposto se: 

- Radiações Não Ionizantes: Taxa de Absorção Específica for superior aos valores de 
segurança (ENV 50166-1 e ENV50166-2); 
 - Radiações Ionizantes: Dose Equivalente superior a 5 mSv por ano, excepto para 
trabalhadores expostos a radiação no trabalho. 
______________________________________________________________________________ 
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Ficha 23 - Impresso de Registo de Acidente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha 23 – Registo de acidente 
 

 
Nome_______________________________________________________________________ 
Departamento _____________________ Posto Trabalho ______________________________ 
Data do registo _________________________________ Hora ______________ 
 
 
Trabalhador: S � N � Outro: S � N � 
Idade do sinistrado ________________ 
Quando ocorreu: Data _______________ Hora _____________  
Onde ocorreu: Localização genérica____________________ Local Exacto _________________ 
 
Breve resumo da tarefa em execução: _______________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Foi prestada assistência no local S � N � 
 Socorrista � Enfermeiro � Hospital � Outro � 
 
Parte do corpo afectada: 
Cabeça � Face  � Olhos  � Dorso  � Mãos  � Pernas  � Pés  �  
 
Tipo de ferimento: 
Escoriação � Esmagamento � Equimose � Entorse � Luxação � Fractura � Queimadura � 
Perfuração � Picada � Corte �  
 
Grau dos ferimentos: 
Muito graves � Graves � Ligeiros � Muito ligeiros � Sem ferimentos, quase acidente � 
 
Que actividade esteve envolvida no momento da ocorrência: 
� Caminhada no piso; � Choque com objecto; � Caminhada sobre objecto; � Queda de pessoa 
� Movimentação manual de carga; � Accionamento de máquina; � Veiculo; � Limpeza;  
� Manutenção; � Fugas ________________; � Materiais volantes; � Queda de mercadoria;  
� Máquina; � Ferramenta motorizada; � Ferramenta manual; � Equipamento de corte;  
� Equipamento de soldadura; � Caldeira; � Recipiente; � Objecto Frio; � Objecto quente;  
 
Avaliação do risco: 
Possibilidade de repetição: � Alta � Média � Baixa  
Gravidade provável: � Alta � Média � Baixa  
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Ficha 24 - Informação de Tratamento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha 24 - Informação do estado do doente após termo do tratamento  
 

 
Nome:___________________________________________________________ 
 
Data de nascimento: ________________ Sexo:  F � M � 
 
Área de residência ___________________________ 
 
Tipo de exposição ou acontecimento: _________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
Profissão: ______________________________________________________ 
 
Diagnóstico: ____________________________________________________ 
 
Data de início do tratamento: _________________ 
 
Data de alta: ______________________ 
 
Tipo de tratamento realizado: _______________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
Diagnóstico de alta: _______________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
Incapacidades temporárias: _________________________________________ 
 
Incapacidades permanentes: ________________________________________ 
 
Orientações: _____________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
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Ficha 25 – Pesquisa 
 
 
 
Empresa:__________________________________________________________ 
Morada: __________________________________________________________ 
CAE: ___________ Telefone: _________________________________________ 
 
 
 
 
Classificar cada departamento como (a)lto, (m)édio ou (b)aixo ou então de 1 – 5 face a 
cada um dos riscos listados em baixo. 
 
 

 

 
 
Ficha 25 – Relatório de riscos a enviar junto do relatório anual de medicina do trabalho, higiene e 

segurança 

 
 
 

D 
E 
P 
A 
R 
T 
A 
M 
E 
N 
T 
O 
 

Risco 
Químico 
 
(Líquidos 
irritantes
/ 
corrosivo
s) 

Risco 
Químico 
 (Poeiras/ 
Vapores) 

Ruído 
 
dB(A) 

Radiações e 
Iluminação 
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nto 
Ionização 
por UV 

Risco 
Iluminação 
 
Inadequada 
Próximo do 
trabalho 

Risco 
Térmico 
 
Calor/Frio 

Risco 
Vibrações  

Risco 
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Tensões no 
trabalho 
Visor 

Risco 
Biológico 
 
Pessoas 
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Vegetais 

Risco 
Global 
 Pontuar 
de 1-5 
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Ficha 26 - Proposta para atribuição de Doença 
Profissional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ficha 26 – Relatório para o CNPRP com proposta de atribuição de doença profissional  
 

 

Nome 
Trabalhador____________________________________________________ 
Endereço ___________________________________________________________ 
Data de Nascimento _____________________ 
 
Percurso profissional 
Empresa/Ramo 
actividade 

Profissão Período Risco Observações 

     
     
     
     
     
 
Antecedentes Clínicos Pessoais: 
 1 ___________________ 
 2 ___________________ 
 3 ___________________ 
 
Doença Profissional 
 Sintomas:_____________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 Limitações :___________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 Exames: _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 Diagnóstico: __________________________________________________ 
 Tratamento: __________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 Incapacidades: ________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 Implicações na execução de funções: _______________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Conclusão 
Espera-se da saúde ocupacional um papel proactivo e estruturador na saúde dos 

trabalhadores. Para o desenvolvimento desta área é necessário adoptar uma atitude de 

multidisciplinaridade e de orientação para o reconhecimento de riscos específicos e 

doenças profissionais. A sincronia com estruturas exteriores que contribuam para o 

sucesso na sua actuação na prevenção da doença e promoção da saúde. 

 

Para corresponder às expectativas importa desenvolver uma nova cultura de actuação 

mais centrada em dados científicos e menos em conclusões empíricas. A epidemiologia 

tem um papel determinante nesta mudança, como ciência, pela aplicação dos seus 

métodos de investigação 

 

Muitos estudos epidemiológicos falham ou não são exequíveis ora pela escassez de 

informação ora pela sua inespecificidade. Neste modelo pretende-se corrigir essa 

dificuldade. Estabelecendo uma estratégia de trabalho onde a atenção não fica pelo 

diagnóstico de uma doença ou identificação de um risco. É criada uma dinâmica de 

trabalho com vista a manter os olhos nas evidências reveladas pela aplicação da 

epidemiologia a dados que habitualmente apenas se limitam a encher os arquivos 

clínicos. 

 

Propõe-se uma dinâmica diferente de registo, com instrumentos projectados para 

objectivos concretos, procurando a mensuração da informação de forma objectiva e 

quantificável. Proporciona a ligação entre o ensino, a clínica e a investigação, levando a 

informação a todos os envolvidos. Estabelece a ligação a várias áreas do conhecimento 

em prol do melhor tratamento e adequação do ambiente de trabalho a cada trabalhador. 

Cria a comunicação entre o Centro Nacional de Protecção Contra as Doenças 

Profissionais e os restantes médicos. Procura reunir mais informação dos riscos, 

conferindo ao técnico de higiene e segurança um papel activo. Visa contribuir com o 

Estado na monitorização dos riscos e das doenças profissionais. 
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Futuros estudos  

 

Ter uma actividade profissional não é para muitos suficiente pois tem os olhos postos na 

melhoria contínua, no crescimento e no reconhecimento de execução de um trabalho de 

referência. O que distingue os sonhos da realidade é que no primeiro somos meros 

observadores de um filme e no segundo somos os próprios actores. Inicia-se uma 

carreira carregando projectos magníficos e quando a actividade do dia-a-dia nos assola 

deixamo-nos levar pela rotina, expressamos críticas acerca do sistema e lamenta-mos-

nos das dificuldades, mas nada fazemos para que os projectos de outrora se tornem 

vivos. A medicina ocupacional é um terreno imenso repleto de desafios. Contudo 

envolve muitos interesses que necessitam de ser devidamente geridos para que não 

lesem as partes envolvidas nem adulterem a ciência e as boas práticas. Neste sentido, é 

importante que se disponha de um centro de referência idóneo e interessado nos 

elevados padrões de qualificação de seus representantes. Esta foi a razão do 

desenvolvimento deste trabalho o qual evidentemente não termina aqui. Outros estudos 

são necessários para que a sua criação aconteça e sua estrutura não fique confinada a um 

organigrama guardado na gaveta. 

Os próximos estudos deverão projectar a aplicação deste modelo fora da universidade 

sob a sua orientação. Os benefícios da aplicação da epidemiologia à saúde ocupacional 

não ficarão limitados a uma população trabalhadora restrita. A universidade não 

apresenta uma representação populacional para todas as áreas ocupacionais, mesmo 

considerando os diferentes grupos existentes. Revela-se de extrema importância o 

aperfeiçoamento e a ampliação deste projecto a outras instituições. 
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Resumo 
 

 

O trabalho é a base do desenvolvimento das comunidades. A qualidade do exercício de 

cada profissão reflecte-se no bem estar físico, mental e social de cada individuo. A 

protecção da saúde dos trabalhadores é objecto de atenção pela OIT desde 1953. A 

saúde ocupacional visa a protecção dos trabalhadores contra os riscos para a saúde, 

contribuindo para a adequação do trabalho às aptidões de cada um e para a perpetuação 

do bem estar físico e mental. A actividade médica no local de trabalho visa a vigilância 

e promoção da saúde. Várias organizações têm contribuído para a reestruturação do 

trabalho em favor da protecção da saúde. Apesar da protecção da lei, a redução das 

doenças profissionais permanece ilusória. As doenças profissionais têm aumentado 

pelas condições criadas pelo homem mas podem ser diminuídas por alteração dessas 

mesmas condições. As técnicas fundamentais do estudo e vigilância das populações, 

identificação de riscos e intervenção para controlo da disseminação da doença podem 

ser aplicadas com eficácia no controlo das doenças profissionais. A maioria dos países 

não apresenta uma fonte de informação no que diz respeito às doenças profissionais, 

pelo que sistemas ineficientes de vigilância resultam em números que subestimam os 

casos de doenças relacionadas com o trabalho.  

 

Objectivos 

 

Criar e desenvolver o primeiro departamento de saúde ocupacional na universidade em 

Portugal. A sua estrutura fundamenta-se em exemplos de outros países e nas 

necessidades do nosso país. O modelo inovador pretende oferecer uma dinâmica de 

trabalho fundamentada nas boas práticas médicas, aplicando os métodos 

epidemiológicos na análise dos seus dados e contribuindo com medidas de vigilância e 

prevenção dos riscos assentes em conhecimentos validados pela ciência, contribuindo 

assim para a diminuição das doenças profissionais. 
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Esta dissertação pretende implementar uma nova dinâmica de trabalho na saúde 

ocupacional através dos seguintes objectivos: 

 

• Descrever o âmbito da epidemiologia ocupacional e da necessidade da sua 

aplicação na análise da informação da saúde ocupacional 

• Demonstrar a necessidade de realização de estudos epidemiológicos no 

desenvolvimento de medidas de vigilância e prevenção 

• Descrever modelos de departamento de saúde ocupacional existentes em outras 

universidades do mundo 

• Identificar as razões de um departamento de saúde ocupacional na universidade 

• Descrever o novo modelo com um estrutura e dinâmica de funcionamento 

inovadoras no país. Centrado no trabalhador. Desenvolvendo uma nova cultura 

de descrição e avaliação da exposição ao risco de forma mensurável. Permitindo 

através desta nova cultura a realização de estudos epidemiológicos que permitam 

o desenvolvimento e implementação de medidas de vigilância e prevenção das 

doenças profissionais eficazes e mais ajustadas a nossa realidade.   

 

Secção I 

 

1 - Nesta secção procurou descrever-se o âmbito da epidemiologia ocupacional. 

Demonstrando a necessidade de aplicar seus métodos de vigilância num departamento 

de saúde ocupacional para o desenvolvimento de medidas de prevenção das doenças 

profissionais. O fundamento principal que gera a formulação de uma pergunta de 

investigação é a necessidade de compreender um problema na sua essência, biológica 

ou fisiológica, sua epidemiologia (isto é, determinantes, distribuição, prevalência, 

incidência e prognóstico), bem como as dificuldades ou resultados insatisfatórios na 

actuação junto do indivíduo em observação ou vigilância. A epidemiologia aplicada à 

saúde ocupacional permite desenvolver métodos de avaliação para determinantes das 

doenças profissionais que a observação clínica e os meios complementares de 

diagnóstico são insuficientes. Para que isso seja possível é necessário que haja uma 

cultura de trabalho que vise o desenvolvimento. Atendendo ao que já é conhecido, 

formula-se novas questões, produzindo resultados mensuráveis e generalizáveis. A 
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epidemiologia ocupacional permite o estudo do risco de exposição dos trabalhadores de 

forma objectiva e quantificável respondendo assim às dúvidas da saúde ocupacional. 

 

2 – Um pouco por todo o mundo procura-se desenvolver melhores métodos de 

vigilância e prevenção das doenças profissionais. Entende-se a importância do controlo 

destas doenças na qualidade de vida dos trabalhadores e por inerência das comunidades. 

Reflectindo não só o bem estar físico, mental e social dos trabalhadores mas também o 

desenvolvimento económico dos países ao apresentarem maiores níveis de produção e 

menores gastos com a saúde e incapacidades resultantes do trabalho. Descreve-SE 

alguns dos modelos de departamento de saúde ocupacional existentes em algumas das 

universidades do mundo, Enumera-se as semelhanças e pontos inovadores em cada um. 

 

3 – A universidade é por excelência, o centro criador e impulsionador de conhecimento. 

Pela sua isenção e integridade torna-se a instituição perfeita para criação de um 

departamento virado para o estudo e desenvolvimento de medidas de vigilância e 

prevenção das doenças profissionais. Cumprindo simultaneamente o requisito da lei de 

conter um serviço de saúde ocupacional, poderá dar início a um modelo de 

departamento de saúde ocupacional assente nas boas práticas médicas e no 

desenvolvimento de medidas de controlo dos riscos.  

 

Secção II 

 

Atendendo às estruturas existentes no país dentro do âmbito da saúde ocupacional este 

trabalho pretende acrescentar e inovar ao apresentar um modelo de departamento de 

saúde ocupacional cuja área de actuação, vá além do ensino da saúde ocupacional. 

Alargando-se a sua acção à clínica, investigação e à comunidade através da divulgação 

dos seus conhecimentos e estabelecimento de parcerias de estudo com outras 

instituições. A investigação na área da saúde ocupacional depara-se um pouco por todo 

o mundo com a ausência de dados registados que possam ser usados na avaliação do 

estado de saúde actual dos trabalhadores. A cultura do registo mensurável tem de ser 

implementada para que a epidemiologia ocupacional fazendo uso dos seus métodos de 

vigilância, prevenção e avaliação possa contribuir para o desenvolvimento de medidas 

de prevenção eficazes das doenças profissionais. 
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O modelo proposto congrega em si quatro sectores, representando cada um, áreas 

mestres do departamento: clínico, ensino, investigação e divulgação ou serviços. 

O sector clínico foi desenhado com uma dinâmica própria, tomando como centro da sua 

atenção o trabalhador, visando eliminar ou minorar a exposição aos riscos geradores de 

doenças profissionais. Pretende criar-se uma estrutura de registo de risco mensurável e 

estabelecer condições para o desenvolvimento de instrumentos epidemiológicos de 

análise da informação existente. Atendendo à população em que este sector 

desenvolverá a sua actividade, população de trabalhadores da Universidade do Porto, 

não se espera obviamente encontrar dados significativos para todos os riscos 

referenciados. Pela predominância das categorias profissionais dentro da área de 

actividade “administrativa”, espera encontrar-se riscos e doenças profissionais 

essencialmente ligados à patologia músculo-esquelética. O desenvolvimento dos 

conhecimentos clínicos e investigacionais nesta área de interesse será o fundamento 

para a criação e desenvolvimento de uma unidade de referência no diagnóstico, 

tratamento, seguimento e reintegração dos trabalhadores portadores da patologia do foro 

psicossocial e músculo-esquelético. O trabalho conjunto do sector clínico com esta 

cultura e sensibilização com o sector de investigação será o ponto de viragem que abrirá 

a possibilidade de desenvolvimento das condições de trabalho e por inerência da 

qualidade de vida das populações. 

A aproximação do ensino teórico à prática clínica, dando a conhecer uma nova cultura 

de observação, registo e avaliação do risco. Vai aproximar a clínica da investigação 

gerando o desenvolvimento de estudos conducentes a medidas de prevenção do risco.  

A abertura da universidade à comunidade não só através da divulgação de 

conhecimentos mas também em actividades de consultoria permitirá a implementação 

da saúde ocupacional com mais qualidade e o desenvolvimento de estudos 

epidemiológicos para além da população trabalhadora da universidade alargando assim 

o leque de riscos e por inerência de estudos a serem realizados. 

 

 

 

 



                                  Um Departamento de Saúde Ocupacional na Universidade do Porto   

 131 

Summary 
 

 

The work is the basis for community development. The quality of the exercise of each 

profession is reflected in the physical well being, mental and social development of each 

individual. The protection of workers' health is the subject of attention by the OIT since 

1953. The Occupational Health aim is to protect workers against risks to human health, 

contributing to the adequacy of the work to the ability of each and to the perpetuation of 

physical well-being and mental health. The practice of medicine at the workplace aimed 

the monitoring and health promotion. 

Several organizations have contributed to the restructuring of work for the protection of 

health. Despite the protection of the law, the reduction of occupational diseases remains 

elusive. (51) The increase of the disease due to the conditions created by man can be 

decreased by amendment to these same conditions. The fundamental techniques of the 

study and surveillance of populations, risk identification and intervention to control the 

spread of the disease can be applied effectively in the control of occupational diseases. 

Most countries do not present a source of information regarding occupational diseases. 

(52) The inefficiency of the monitoring systems result in numbers underestimate the 

occurrence of diseases related to work. The annual costs, direct and indirect, with these 

diseases are high. 

 

 

 

Objectives 

 

Create and develop the first department of occupational health at the university in 

Portugal. A department with a structure based in examples of other countries with the 

needs of our own. The new model aims to provide a dynamic work based on good 

medical practice, applying epidemiological methods to analyze their data and helping 

with surveillance and prevention of risks based on knowledge validated by science, thus 

contributing to the reduction of occupational diseases. 
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This paper intends to implement a new dynamic at work in occupational health through 

the following objectives: 

 

 

• Descrevendo o âmbito da epidemiologia ocupacional e da necessidade da sua 

aplicação na análise da informação da saúde ocupacional Describing the scope 

of occupational epidemiology and the need to apply the analysis of occupational 

health information 

• Demonstrating the need for epidemiological studies in the development of 

surveillance and prevention 

• Describe models of occupational health department exist in other universities in 

the world 

• Identifying the reasons for an occupational health department at the University 

• Describing the new model with a structure and dynamics of innovation in 

Portugal. Centred on the worker. Developing a new culture of description and 

assessment of the risk of exposure measurably. Allowing this new culture 

through the epidemiological studies that enable the development and 

implementation of surveillance and prevention of work more effective and 

tailored to our reality.  

 

 

 

 

Section I 

 

1 - This chapter pretends to describe the scope of occupational epidemiology.  The 

importance to apply their methods of surveillance.  Revealing the development of 

measures to prevention. The principal that generates the formulation of a research 

question is the need to understand a problem in essence biological or physiological, 

epidemiology (determinants, distribution, prevalence, incidence and prognosis), and the 

difficulties or unsatisfactory results in action with the person under observation or 

surveillance. The epidemiology applied to occupational health creates the conditions to 

develop assessment methods for determining occupational diseases that clinical 
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observation and additional means of diagnosis are inadequate. For this to be possible 

there must be a work culture aimed at the development. Given what is already known, 

formulating new questions, producing measurable results and generalizable. 

Occupational epidemiology to the study of the risk of exposure of workers to be 

objective and measurable as a response to concerns in occupational health 

 

2 – All over the world seek to develop better methods of surveillance and prevention of 

occupational diseases. It is understood the importance of controlling these diseases on 

quality of life of workers and by extension the communities. Reflecting not only the 

physical well-being, mental and social workers but also the economic development of 

countries to have higher production levels and lower spending on health and disability 

resulting from work. Attempted to describe some of the models of occupational health 

department, in some of the existing universities in the world. Listed at the end area of 

interest of each of them. 

 

 

3 – The university is par excellence, the creative center and driving force of knowledge. 

For its impartiality and integrity becomes the perfect institution to set up a department 

turned to the study and development of surveillance and prevention of occupational 

diseases. Whilst meeting the requirement of the law to contain an occupational health 

service, may initiate a model of occupational health department based on good medical 

practices and the development of measures to control the risks. 

 

 

Section II 

 

Given the structures in the country within the scope of occupational health work that 

you want to add and innovate by presenting a model of occupational health department 

whose area of operation beyond the teaching of occupational health. Extending its 

action to the clinical, research and community.  Disseminating the knowledge and doing 

partnerships with other institutions. The proposed model brings itself four sectors, each 

representing important areas, teachers of the department: clinical, teaching, research and 

dissemination or services 
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The clinical sector was designed with its own dynamics, with the center of your 

attention the employee, to eliminate or reduce exposure to risk generating diseases. 

Intention was to create a structure for recording and evaluation of measurable risk. 

Establishing conditions for the development of epidemiological tools for analysis of 

existing information. As the population of interest will be the workers of the University 

of Porto, obviously not expected to find significant data for all risks referenced. The 

predominance of professional groups within the area of work management ", it is 

expected that risks and diseases related to essential psychosocial and musculoskeletal 

pathology. 

The development of investigational and clinical knowledge in this area of interest will 

be the foundation for the creation and development of a referral center for diagnosis, 

treatment, monitoring and reintegration of workers with the pathology of the 

musculoskeletal forum. Research in Occupational Health faces all over the world with 

the absence of recorded data that can be used to assess the current state of health of 

workers. The culture of measurable registration must be implemented so that the 

occupational epidemiology using its methods of surveillance, prevention and evaluation 

can contribute to the development of effective preventive measures of occupational 

diseases 

The joint of the clinical and research will be the turning point that opens up the 

possibility of the development of working conditions through its own of quality of 

living. The approach between the theory and clinical practice based on a new culture of 

observation, recording and assessment of risk will increase the interest of occupational 

medicine leading to the development to new recommendations of risk prevention. 

 

The opening of the university community not only through the dissemination of 

knowledge but also in consultancy activities will enable the implementation of 

occupational health and better quality epidemiological studies in addition to the working 

population of the university thus broadening the range of risks and by virtue of studies 

to be conducted 

 

 


