
  

 

PROGRAMA DE ATIVIDADES DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO PARA 2015 

 

Este Programa de Atividades de Segurança e Saúde no Trabalho reúne as principais linhas de 

orientação da atividade da Polidiagnóstico - Empresas para 2015.  

Na elaboração do Programa tivemos em conta as sugestões apresentadas pelos diferentes 

colaboradores da nossa empresa, as orientações da DGS e ACT e outras contempladas em 

instrumentos de natureza legal e normativa. 

O objetivo principal é a promoção da segurança e saúde no trabalho. Os domínios de intervenção 

principais são os seguintes: 

1. Fatores etários: O Programa Nacional de Saúde Ocupacional – 2º ciclo 2013/2017 da DGS 

identifica o aumento da idade média da força de trabalho como podendo contribuir para um 

aumento da sinistralidade laboral e de problemas de saúde.  

Considerando a natural diminuição das capacidades físicas e cognitivas e uma maior prevalência de 

doenças neste tipo de população consideramos oportuno promover a realização das seguintes 

atividades: 

a) Rastreio do cancro colorretal. Este rastreio foi iniciado em 2014. Dada a sua importância 

entendemos prolongar a sua realização durante o ano de 2015. 

b) Rastreio do cancro do pulmão. A necessidade deste rastreio resulta do facto de na região 

existirem indústrias em que o risco de exposição a agentes químicos é muito significativo, 

nomeadamente injeção de plásticos, transformação de madeiras, metalomecânica, vidro e 

extração e transformação de pedra.  

c) Rastreio Cognitivo. A necessidade deste rastreio resulta do declínio cognitivo associado à 

idade que pode afetar a velocidade a que a informação pode ser processada, a memória 

de trabalho e as capacidades sensoriais e percetuais, apresentando impacto negativo no 

desempenho das funções e na produtividade. 

d) Sensibilização para patologias do foro músculo-esquelético. Tendo em conta uma maior 

vulnerabilidade desta população daremos uma particular atenção às situações de 

movimentação, transporte e manuseamento de cargas, bem como decorrentes da 

movimentação de utentes acamados em lares. 
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2. Fatores ligados à organização do trabalho: Os regimes de trabalho por turnos, noturno e de 

trabalho temporário são alguns dos exemplos de alterações que têm ocorrido ao nível da 

organização do trabalho resultantes de fatores de ordem social, económica e financeira. Trata-se 

de uma realidade que não pode ser ignorada uma vez que é necessária e útil para um leque muito 

substancial de empresas e instituições. 

Porque estas novas formas de organização têm implicações de ordem psicológica, emocional e na 

saúde dos trabalhadores, a Polidiagnóstico-Empresas pretende intervir a vários níveis:  

a) Avaliação/intervenção psicológica. Será dada uma atenção particular a estas situações 

que permitirão avaliar as condições psicológicas e emocionais, realizar o levantamento do 

perfil profissional dos trabalhadores a fim de proporcionar condições de trabalho ao nível 

da saúde mental, satisfatórias tanto para o indivíduo quanto para a organização. 

b) Saúde no trabalho. Os médicos do trabalho darão uma atenção particular a estas 

situações o que poderá passar pela definição de uma abordagem clínica específica para as 

situações identificadas tanto a nível da periodicidade de realização de exames de saúde 

bem como, no caso de trabalhadores temporários, no acompanhamento clínico face a 

situações de risco específicas. 

3. Prevenção do consumo de substâncias psicoativas. O consumo destas substâncias está associado 

a causas de natureza social, económica e relacionadas com o meio laboral. Nesta medida 

pretendemos ter uma intervenção eminentemente preventiva sem deixar de dar uma atenção 

particular no acompanhamento dos casos de dependência já identificados. 

4. Promoção de saúde no local do trabalho 

a) Sabendo que vários fatores de risco de muitas afeções são facilmente diagnosticados no 

decurso de uma consulta de medicina do trabalho, torna-se imperioso estabelecer um 

conjunto de orientações no sentido não só de proceder ao diagnóstico como também de 

instruir, explicar e orientar o trabalhador para esses riscos de forma a prevenir o advento 

de patologias mais graves como são o caso de diabetes não compensada, da obesidade, 

hipertensão arterial e do consumo do tabaco. São indispensáveis medidas de intervenção 

a nível de medicina preventiva individualizada de modo da contribuir para a redução de 

inúmeras doenças, sobretudo as do foro cardiovascular. 

b) No caso do tabagismo é importante a tomada de medidas complementares, 

nomeadamente a definição e a criação de consultas de desabituação tabágica. Não 
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esquecer que os riscos profissionais de muitos trabalhadores são potenciados pelo 

concomitante hábito de fumar. 

5. Fatores de risco biológico. Os acontecimentos recentes relacionados com a legionela despertaram 

em todos nós um sentimento de grande vulnerabilidade. Deste modo, sempre que as condições 

laborais impliquem este fator de risco ambiental as empresas serão sensibilizadas para o efeito.  A 

disponibilidade de avaliação da legionella no local do trabalho impõe-se como medida de 

prevenção adequada. 

6. Máquinas e equipamentos de trabalho. O trabalho com máquinas e equipamentos de trabalho 

durante a execução de trabalhos de montagem, manutenção, limpeza, desmantelamento ou 

inspeção estão na origem de inúmeros acidentes de trabalho. Perante este cenário, e de forma a 

reduzir a sinistralidade laboral nos setores que utilizam máquinas e equipamentos de trabalho, a 

Polidiagnóstico - Empresas pretende dar continuidade e reforçar as atividades seguintes: 

a) Avaliação de riscos e verificação periódica dos equipamentos de trabalho. 

b) Máquinas fixas. Informação, formação e sensibilização dos trabalhadores e empregadores 

ao nível da proteção contra riscos mecânicos e dos procedimentos para o bloqueio das 

fontes de energia (consignação) durante trabalhos de manutenção.  

c) Equipamentos móveis. Medidas de prevenção dirigidas à conceção adequada de locais de 

trabalho, ao recurso a condutores habilitados e à utilização de veículos seguros. 

7. Formação, sensibilização e informação: Constitui uma atividade principal e necessária à 

promoção de comportamentos seguros. À semelhança de anos anteriores terá por base a 

elaboração do Plano Anual de Formação e ações de intervenção para situações específicas.  

 
 

Os empregadores serão sempre os principais interlocutores uma vez que todas estas situações devem 

ser sempre colocadas enquanto problema das suas próprias organizações.  

 
Leiria, 15 de janeiro de 2015 
 
José Carlos R. Santos 
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