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Âmbito de aplicação 

A presente circular normativa aplica-se a todos os trabalhadores da Administração Regional de 

Saúde do Norte, I.P. (ARSN, I.P.): serviços centrais (incluindo as unidades funcionais integradas na 

Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências) e serviços 

descentralizados (Agrupamentos de Centros de Saúde – ACES), independentemente de estarem 

enquadrados no regime geral de segurança social ou no regime de proteção social convergente, e 

independentemente do tipo de vínculo, nos termos do art. 2º do decreto-lei n.º 503/99, de 20 de 

novembro. 

Pretende-se, com este documento, orientar, definir e uniformizar o modo de operacionalização do 

regime jurídico dos acidentes/incidentes de trabalho e acontecimentos perigosos nas Unidades de 

Cuidados de Saúde Primários e nos Serviços da ARSN, I.P. 

Documentos de referência 

Decreto-lei n.º 121/2013, de 22 de agosto (Regime jurídico relativo à prevenção de feridas 

provocadas por dispositivos médicos corto-perfurantes que constituam equipamentos de trabalho 

nos setores hospitalar e da prestação de cuidados de saúde). 
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profissionais ocorridos ao serviço de entidades empregadoras públicas). 

Deliberação n.º 217/2017, de 21 de março, da ARSN, I. P. 

Diniz A et al. Rede nacional de referenciação para a infecção por VIH. 2015. Disponível em: 

https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2016/05/rede-referencia%C3%A7%C3%A3o-

hospitalar-infe%C3%A7%C3%A3o-por-VIH.pdf 

Kuhar D et al. Updated US Public Health Service Guidelines for the Management of Occupational 

Exposures to Human Immunodeficiency Virus and Recommendations for Postexposure Prophylaxis. 

Infect Control Hosp Epidemiol 2013; 34(9): 875–892. 

Lei n.º 3/2014 de 28 de janeiro (Regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho) 

New York State Department of Health AIDS Institute and Johns Hopkins University. HIV Prohpylaxis 

Following Occupational Exposure. 2014. Disponível em: http://www.hivguidelines.org/clinical-

guidelines/post-exposure-prophylaxis/hiv-prophylaxis-following-occupational-

exposure/#2.%20Post-Exposure%20Follow-Up%20for%20HCV. 



 

 

Viseu I. e Lameira AC. Manual sobre o regime de protecção nos acidentes em serviço e doenças 
profissionais. Direcção-Geral da Administração Pública e Caixa Geral de 
Aposentações. Lisboa, 2002. Disponível em: https://www.dgaep.gov.pt/upload/Proteccao_social/m
anual_acidentes_20Ago2014.pdf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. PARTICIPAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO, INCIDENTE DE TRABALHO OU 

ACONTECIMENTO PERIGOSO 

Entende-se por: 

 Acidente de trabalho – aquele que se verifique no local e no tempo de trabalho e produza 

lesão corporal, perturbação funcional ou doença de que resulte redução na capacidade de 

trabalho ou de ganho ou a morte; 

 Incidente de trabalho – todo o evento que afecta determinado trabalhador, no decurso do 

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

imediato, ou em que estas só necessitem de primeiros socorros; 

 Acontecimento perigoso – todo o evento que possa constituir risco de acidente ou de doença 

para os trabalhadores, no decurso do trabalho, ou para a população em geral. 

Um acidente de trabalho, incidente de trabalho ou acontecimento perigoso deve ser comunicado 

verbalmente, pelo trabalhador ou interposta pessoa, ao respetivo superior hierárquico, salvo se este 

o tiver presenciado. Cumulativamente, esta ocorrência tem de lhe ser comunicada por escrito, no 

prazo de dois dias úteis, utilizando os formulários a seguir referidos com as especificidades de 

preenchimento indicadas no quadro 1: 

 Anexos I e II do decreto-lei n.º 503/99, de 20 de novembro, se a ocorrência for um acidente 

ou incidente de trabalho; 

 Anexos I do decreto-lei n.º 503/99, de 20 de novembro, se a ocorrência for um acontecimento 

perigoso. 

 

Os Anexos I e II estão disponíveis para impressão no Portal da ARS. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Quadro 1 – Especificidades do preenchimento dos Anexos I e II do decreto-lei n.º 503/99, de 20 de 

novembro 

Anexos Conteúdo Quem preenche 

Anexo I - 
Participação e 
Qualificação 

Identificação do serviço ou 
organismo 

Identificação do  trabalhador 

Descrição da ocorrência (acidente, 
incidente ou acontecimento 
perigoso) 

- Em caso de acidente de trabalho é 
preenchido pelo trabalhador ou interposta 
pessoa 
- Em caso de incidente de trabalho ou 
acontecimento perigoso é preenchido pelo 
trabalhador 

Qualificação e despacho 
autorizador de despesas  

É qualificado pelo dirigente máximo do 
trabalhador 

Anexo II – Boletim 
de 

acompanhamento 
médico 

Identificação do trabalhador 

Identificação do serviço ou 
organismo, atendimento médico 
realizado (local, data, hora, lesões 
diagnosticadas, tipo de 
incapacidade atribuída) 

É preenchido pelo médico assistente ou 
pelo presidente da junta médica. 

À medida que vão ocorrendo atualizações 
do Anexo II, o trabalhador deve entregar 
cópia no serviço ou organismo em que 
exercia funções à data do 
acidente/incidente de trabalho 

 
No caso de acidente de trabalho mortal ou que evidencia uma situação particularmente grave o 

superior hierárquico do sinistrado deve comunicar imediatamente a ocorrência ao Presidente da 

ARSN, I.P. para que este possa notificar a Autoridade para as Condições do Trabalho no prazo de 

24 horas, através do formulário disponível na página da Autoridade para as Condições do Trabalho 

(http://www.act.gov.pt/(pt-PT)/CentroInformacao/ComunicacoeseAutorizacoesObrigatorias/Paginas/default.aspx). 

 

2. PRIMEIROS SOCORROS E ASSISTÊNCIA MÉDICA 

Deve ser garantida a prestação dos primeiros socorros ao sinistrado logo após a verificação da 

ocorrência. 

A assistência médica deve ser prestada, sempre que possível, no serviço de urgência do hospital 

do Serviço Nacional de Saúde (SNS) de referência do local de trabalho do sinistrado. A deslocação 

para o serviço de urgência deve ocorrer pelos meios apropriados à condição médica do sinistrado, 

podendo fazer-se através do Instituto Nacional de Emergência Médica (112), táxi ou viatura própria, 

sendo as despesas ressarcidas posteriormente pela ARSN, I.P. 

Quando não é possível a assistência médica ser prestada no SNS deve o sinistrado ser transferido, 

pelo estabelecimento oficial de saúde, para estabelecimento do sector privado. 



 

 

Caso o sinistrado opte por assistência médica particular, a diferença das despesas é suportada 

pelo próprio. 

Na situação específica dos acidentes de trabalho com exposição a fluídos orgânicos, a assistência 

médica deverá ser realizada no serviço de urgência de um hospital da rede nacional hospitalar de 

referenciação para a infeção por vírus da imunodeficiência humana (VIH), idealmente, num dos 

seguintes: 

 Unidade Hospitalar de Bragança 

 Unidade Hospitalar de Mirandela 

 Hospital de São Pedro (Vila Real) 

 Hospital Padre Américo (Penafiel) 

 Hospital de Santa Luzia (Viana do Castelo) 

 Unidade 1 do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (antigo Hospital Eduardo 

Santos Silva) 

 Hospital de Pedro Hispano (Matosinhos) 

 Hospital de Braga 

 Hospital da Senhora da Oliveira (Guimarães) 

 Hospital de Santo António 

 Hospital de São João 

A inscrição no serviço de urgência deve ser codificada como “acidente de trabalho”, competindo ao 

sinistrado comunicar ao administrativo essa informação. 

 

3. ANÁLISE DAS CAUSAS DE ACIDENTE/INCIDENTE DE TRABALHO E 
ACONTECIMENTO PERIGOSO  

No prazo de um dia útil a contar da data de receção da participação por escrito, o superior 

hierárquico envia os Anexos I e II ao Técnico Superior de Segurança no Trabalho com funções de 

Interlocutor de Risco de segurança no trabalho (IR) que procede à análise do evento com base na 

metodologia adotada no procedimento de análise às causas de acidente/incidente de trabalho ou 

acontecimento perigoso elaborado pelo Serviço de Segurança e Saúde do Trabalho (SSST). A 

metodologia supracitada inclui a recolha de dados e o registo fotográfico das condicionantes 

identificadas, devendo o trabalhador aceitar a sua execução. 

 



 

 

O relatório de análise às causas com proposta de medidas corretivas e com o parecer sobre a 

qualificação da ocorrência, bem como os Anexos I e II, deverão ser remetidos pelo IR, por correio 

eletrónico, até 15 dias: 

- No caso dos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES), ao Diretor Executivo (DE), com 

conhecimento ao SSST; 

- No caso dos serviços centrais, ao Conselho Diretivo (CD), com conhecimento ao SSST. 

 
 

4. QUALIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA 

A qualificação da ocorrência e despacho autorizador de despesas compete ao dirigente máximo [CD 

(no caso dos serviços centrais) ou DE (no caso dos ACES, conforme n.º 1.11 da Deliberação n.º 

217/2017, de 21 de março)], no prazo máximo de 30 dias consecutivos, contado a partir da data 

em que este teve conhecimento e/ou da data em que se comprovou a existência do respetivo nexo 

de causalidade.  

Logo após qualificação e despacho autorizador de despesa deve o CD ou DE informar, 

cumulativamente, através do envio dos Anexo I (devidamente assinado, datado e carimbado) e do 

Anexo II o/a:  

- Departamento de Recursos Humanos – Área Funcional de Administração de Pessoal 

(DRH–AFAP); 

- SSST; 

- IR; 

- Unidade de Apoio à Gestão (UAG) [apenas no caso dos ACES]. 

 

 

5. CONVERSÃO DE INCIDENTE DE TRABALHO OU ACONTECIMENTO 
PERIGOSO EM ACIDENTE DE TRABALHO 

Na ARSN, I.P. entende-se por conversão situações em que se verifica a existência de lesão corporal, 

perturbação funcional ou doença resultante de um incidente de trabalho ou acontecimento perigoso. 

Tal facto transforma estas situações em acidente de trabalho desde que, por comprovação médica, 

seja certificado o respetivo nexo de causalidade.  



 

 

Para o efeito, o trabalhador deve participar ao superior hierárquico, no prazo de dois dias úteis a 

contar da comprovação médica, utilizando novos Anexos I e II do decreto-lei n.º 503/99, de 20 de 

novembro, e seguindo os procedimentos de participação atrás descritos. 

 

6. REGISTO DE ACIDENTES DE TRABALHO 

Todos os acidentes de trabalho devem ser registados na plataforma informática RHV® pelo DRH–

AFAP ou pela UAG, consoante se reportem a trabalhadores, respetivamente, dos serviços centrais, 

ou dos ACES. No entanto, o registo apenas poderá ocorrer após a qualificação da ocorrência pelo 

DE ou CD. 

Sempre que haja atualizações do Anexo II deve ser enviada uma cópia do mesmo pelo sinistrado 

para a UAG, no caso dos ACES, ou para o DRH–AFAP, no caso dos serviços centrais, para registo. 

 

7. PAGAMENTO DAS DESPESAS 

A ARSN, I.P. é responsável pelo pagamento das despesas com acidentes de trabalho, a título de 

reembolso, assim: 

- Todas as faturas/recibos originais de despesas devem ser entregues na UAG, no caso dos 

ACES, ou no DRH–AFAP, no caso dos serviços centrais; 

-  Os documentos supracitados devem ser acompanhados da respetiva prescrição médica e 

neles deve constar que são devidas a acidente de trabalho; 

- As faturas/recibos originais relativos a despesas de consultas devem coincidir com as datas 

registada no Anexo II, sob pena de não serem consideradas. 

O reembolso das despesas é efetuado no prazo de 30 dias consecutivos, contado a partir da data 

da apresentação dos documentos. 

 

8. FALTAS AO SERVIÇO 

As faltas ao serviço resultantes de incapacidade temporária absoluta motivada por acidente de 

trabalho são consideradas como exercício efetivo de funções, não implicando, em caso algum, a 

perda de quaisquer direitos ou regalias (férias, tempo de serviço, remuneração base, subsídio de 

alimentação). 



 

 

As faltas devem ser justificadas, no prazo de cinco dias úteis, a contar do primeiro dia de ausência 

ao serviço, mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

 Declaração emitida pelo médico que assistiu o sinistrado ou por estabelecimento de saúde, 

quando ao sinistrado tenha sido prestados cuidados que não determinem incapacidade para 

o exercício de funções por período superior a três dias; 

 Anexo II – Boletim de acompanhamento médico. 

As faltas para realização de quaisquer exames com vista à qualificação do acidente, para tratamento 

ou para comparência a atos judiciais, desde que devidamente comprovadas, consideram-se 

justificadas e não implicam a perda de quaisquer direitos ou regalias. 

Se o sinistrado estiver ausente do serviço por mais de 90 dias consecutivos, deve ser submetido a 

junta médica, promovida pelo DE, no caso dos ACES, ou pelo CD, no caso dos serviços centrais. 

 

9. COMUNICAÇÃO DO REGRESSO AO TRABALHO 

O número de dias de trabalho perdidos por motivo de acidente de trabalho deverá ser comunicado 

imediatamente após o regresso, através do envio de cópia do Anexo II atualizado, cumulativamente, 

pela UAG, no caso dos ACES, ou pelo DRH–AFAP, no caso dos serviços centrais, ao SSST e ao 

IR. 

10.  ALTA 

A alta deve ser formalizada no Anexo II pelo médico assistente, com aposição de data da alta e 

assinatura e indicação do tipo de incapacidade atribuída. Se o sinistrado for submetido a junta 

médica, a alta é formalizada no Anexo II pelo presidente da referida junta médica. 

O sinistrado deve fazer-se sempre acompanhar do Anexo II aquando da ida a qualquer consulta ou 

junta médica. 

Após a alta, o sinistrado deve entregar o Anexo II original na UAG, no caso dos ACES, ou no DRH–

AFAP, no caso dos serviços centrais, devendo estes comunicar, cumulativamente, ao SSST e ao 

IR. 

 



 

 

11.  REINTEGRAÇÃO PROFISSIONAL 

No caso de acidentes de trabalho com ausência superior a 30 dias, o trabalhador será convocado 

pelo SSST para exame ocasional de regresso, para confirmação da sua aptidão relativa ao respetivo 

posto de trabalho. 

Caso seja declarada inaptidão temporária ou incapacidade permanente o médico de trabalho 

comunica a situação encontrada à entidade patronal, por meio da ficha de aptidão para o trabalho, 

para que sejam promovidas: 

- Realização de junta médica prevista no art. 21º, do decreto-lei n.º 503/99, de 20 de novembro, 

em caso de inaptidão temporária para o trabalho; 

- Comunicação à Caixa Geral de Aposentações ou à Segurança Social, em caso de 

incapacidade permanente para o trabalho. 

Havendo necessidade de proceder a reintegração do trabalhador e/ou a modificação do posto de 

trabalho, deve a articulação ocorrer envolvendo as partes: 

- Trabalhador;  

- DE ou CD consoante o trabalhador pertença ao ACES ou aos serviços centrais; 

- Superior hierárquico do trabalhador; 

- Médico do Trabalho; 

- IR; 

- DRH–AFAP. 

 

 

12. IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS CORRETIVAS E SUA MONITORIZAÇÃO 

O CD, no caso dos serviços centrais ou o DE, no caso dos ACES, deve promover a implementação 

das medidas corretivas identificadas no relatório de análise das causas de acidentes/incidentes de 

trabalho ou acontecimentos perigosos. Para tal deve solicitar a elaboração de um plano de ação 

com prazos de execução ao IR, competindo a este articular-se com as diversas entidades 

responsáveis pela implementação das medidas corretivas. 

O IR efetua o acompanhamento e monitorização no terreno da implementação das medidas 

corretivas, tendo por base o plano de ação e respetivos prazos de execução. 



 

 

Aquando da conclusão do plano de ação deve o IR informar, cumulativamente: 

- O DE no caso dos ACES, ou o CD no caso dos serviços centrais; 

- O trabalhador visado; 

- O SSST. 

13. RESPONSABILIDADE DO SSST 

O SSST deve: 

- Proceder e manter atualizado o processo de acidente/incidente de trabalho ou de 

acontecimento perigoso, à medida que a informação for sendo rececionada; 

- Realizar a investigação e análise a acidentes de trabalho graves ou mortais a que alude a 

alínea a), do ponto 3, do art. 9º, do decreto-lei n.º 503/99, de 20 de novembro; 

- Proceder ao controlo das medidas corretivas preconizadas nos ACES e nos serviços centrais 

e intervir no processo de implementação, caso exista necessidade de reforçar alguma 

diligência conducente à eficácia da resolução; 

- Realizar o estudo da evolução da sinistralidade laboral e apresentar propostas de redução; 

- Proceder ao preenchimento das estatísticas inerentes ao Balanço Social e ao Relatório Único 

- Anexo D referentes à sinistralidade laboral; 

- Elaborar e atualizar instruções e procedimentos de segurança no trabalho. 

 

14. PREVENÇÃO E ATUAÇÃO EM CASO DE ACIDENTE/INCIDENTE DE 
TRABALHO OU ACONTECIMENTO PERIGOSO COM RISCOS 
ESPECÍFICOS 

Cada trabalhador deve, na medida das suas possibilidades, cuidar da sua segurança e saúde, bem 

como da segurança e saúde das outras pessoas afetadas pelas suas ações ou omissões no 

trabalho, de acordo com a sua formação e instruções dadas pela sua entidade patronal (EU-OSHA, 

2010). 

Determinadas ocorrências obrigam a adoção de comportamentos de prevenção e atuação 

específicos, de acordo com o risco implicado. Em apêndice destacam-se situações perigosas 

frequentes, medidas de prevenção, primeiros socorros e instrumentos de auto-verificação 

(ferramentas de diagnóstico de situação) a aplicar pelas unidades funcionais para os riscos de: 

 

 



 

 

 Exposição percutânea ou de mucosas a fluídos orgânicos ……………...... Apêndice 1 

 Queda em altura/ao mesmo nível/a diferente nível de objetos …………….. Apêndice 2 

 Compressão por ou entre objetos/choque com objetos …………………….... Apêndice 3 

 Intoxicações por agentes químicos …………………….………………………. Apêndice 4 

 Eletrocussão………………….…………………….…………………….……….. Apêndice 5 

 Esforço físico excessivo ………………………………………………………..... Apêndice 6 

 Acidente de viação ……………………………………………………………...... Apêndice 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Apêndice 1 - Exposição percutânea ou de mucosas a fluídos orgânicos 

Os acidentes de trabalho envolvendo contacto do profissional de saúde com fluídos corporais 

(incluindo sangue) ou tecidos potencialmente infetados são os mais frequentes no sector da 

saúde, podendo acarretar risco de transmissão para o profissional de agentes biológicos como os 

vírus da imunodeficiência humana (VIH), da hepatite B (VHB) e da hepatite C (VHC). 

Imediatamente após a exposição o sinistrado deve suspender a tarefa que estava a executar e 

realizar os primeiros socorros adequados: 

 Se picada ou corte: lavar abundantemente a ferida com água e sabão; 

 Se contacto com mucosas (nariz, boca, olhos): irrigar abundantemente com água ou soro 

fisiológico; 

 Se contacto com pele lesada: lavar abundantemente a zona com água e sabão. 

Não devem ser utilizados agentes cáusticos (ex: lixívia) nem é recomendado espremer a ferida. 

Após prestar os primeiros socorros o sinistrado deve avaliar a exposição ocorrida de acordo com o 

fluxograma de decisão que consta da Figura 1. 

A verificação de uma situação de exposição de risco (assinalada a vermelho no fluxograma) obriga 

sempre ao recurso do sinistrado a um serviço de urgência com capacidade para iniciar profilaxia 

pós-exposição (ver ponto 2), o qual deve ocorrer logo que possível, idealmente nas primeiras horas 

após a exposição. 

Adicionalmente, o sinistrado deve diligenciar a caracterização adequada do utente fonte, de acordo 

com os passos que seguidamente se enumeram, e fornecer estas informações ao médico que o 

assista no serviço de urgência: 

1. Questionar comportamentos de risco 

Deve ser investigado se o utente fonte adoptou comportamentos de risco nos últimos 6 

meses, designadamente: 

- Relações sexuais sem uso de preservativo 

- Partilha de agulhas e/ou outros objectos, principalmente no uso de drogas injetáveis. 

2. Solicitar consulta do processo clínico  

Após consentimento informado verbal deve proceder-se à consulta do processo clínico do 

utente fonte, de forma a averiguar a existência de infecção conhecida para o VIH, VHB e 

VHC. Deve também ser investigado se foram realizados testes serológicos recentes de 

pesquisa de infecção a estes agentes. 



 

 

3. Realizar teste rápido do VIH 

Igualmente após consentimento informado verbal do utente fonte, deve proceder-se à 

realização do teste rápido do VIH, disponível em todas as unidades, de acordo com as 

instruções da Norma n.º 058/2011 da Direção-Geral da Saúde. 

 

Para além das informações relativas à fonte, o sinistrado deve fornecer a caracterização detalhada 

da ocorrência, designadamente: 

- Data e hora 

- Tipo de acidente (picada, corte, salpico, projeção, etc) 

- Detalhes sobre a tarefa que realizava no momento da exposição 

- Quantidade e tipo de fluído orgânico envolvido 

- Caraterísticas do dispositivo médico envolvido (se aplicável) 

- Gravidade do ferimento gerado (se aplicável) 

- Uso de equipamentos de proteção individual (EPI) 

Caso seja identificada presença de comportamentos de risco no utente fonte ou reatividade no teste 

rápido do VIH, deve ser proposto, pelo seu médico assistente, a realização de testes adicionais para 

rastreio de infecção a VIH, VHB e VHC. Estes são isentos de taxas moderadoras, de acordo com o 

Decreto-Lei n.º 131/2017, de 10 de outubro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Figura 1 – Fluxograma de avaliação do risco de exposição a fluídos orgânicos 

Questionar comportamentos de risco (6 meses)
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Instrumento de auto verificação 
 

Condições a verificar 
 

Respostas 

Sim Não 
Não 

Aplicável 
1. Iluminação    

A iluminação é adequada à tarefa?    
2. Equipamentos, incluindo EPI    

Todo o equipamento necessário está disponível?    
Todo o equipamento necessário está ao alcance do braço?    
Utiliza o EPI recomendado para a tarefa?    
3. Interação com o utente     

O utente é capaz de entender as instruções e cooperar na 
realização da tarefa? 

   

Existe um profissional disponível para auxiliar a tarefa (caso 
o utente seja não colaborante)? 

   

4. Interação com outros profissionais    
São realizados procedimentos com corto-perfurantes apenas 
em locais onde não há circulação de pessoas? 

   

5. Resíduos hospitalares    
Está disponível um contentor para corto-perfurantes (grupo 
IV) com capacidade para o material a depositar? 

   

O contentor para corto-perfurantes (grupo IV) é cheio apenas 
até 2/3 da sua capacidade? 

   

Está disponível contentor de resíduos hospitalares (grupo III) 
de material liso, lavável e impermeável, com capacidade para 
o material a depositar? 

   

O contentor de resíduos hospitalares (grupo III) possui saco 
plástico para risco biológico, resistente, com atilho e com 
capacidade para o material a depositar? 

   

Os resíduos contaminados são descartados imediatamente 
após utilização? 

   

 
Observação: 
 
 
 



 

 

Apêndice 2 - Queda em altura/ao mesmo nível /a diferente nível/de objetos 
 

Situações 
perigosas 
frequentes 

Quedas 
em altura 

Utilização de escadotes que se encontrem em mau estado de 
conservação 
Utilização de materiais, tais como cadeiras, secretárias ou 
prateleiras, como meios de acesso a locais mais elevados 

Queda ao 
mesmo 
nível/ a 
diferentes 
níveis 

Existência de pavimento irregular, desnivelado, molhado ou 
escorregadio 
Obstrução das vias de circulação por fios, cabos e outros 
objetos 
Utilização de calçado escorregadio 
Iluminação insuficiente 

Queda de 
objetos 

Acondicionamento de objetos desarrumados ou sobre 
superfícies instáveis 
Sobrecarga de prateleiras e outro mobiliário 
Acondicionamento ou remoção de materiais pesados em/de 
pontos elevados 

Medidas de 
prevenção 

Quedas 
em altura 

Verificação regular de escadotes e escadas de mão 
Não devem ser utilizados outros meios em substituição de 
escadote/escada de mão, sob pena de descaraterização do 
acidente de trabalho. 

Queda ao 
mesmo 
nível/ a 
diferentes 
níveis 

Manter o local de trabalho limpo, arrumado e em bom estado 
de conservação 
Verificação regular de estragos no pavimento 
Proteger os cabos e os fios em calhas 
Sinalizar o risco de queda sempre que o piso se encontre 
molhado ou escorregadio 
Assegurar bons níveis de iluminação de forma a permitir uma 
distribuição homogénea da luminosidade 

Queda de 
objetos 

Armazenar todos os utensílios de trabalho nos locais 
adequados 
Avaliar frequentemente a necessidade de eliminação de 
objetos desnecessários. 

Primeiros 
socorros 

Agir de forma calma para minimizar o estado de ansiedade e nervosismo da 
vítima 
Evitar movimentar a vítima (exceto para colocar em posição lateral de 
segurança) 
Remover objetos que se encontrem sobre a vítima apenas se o puder fazer 
em absoluta segurança 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Instrumento de auto verificação 
 

Condições a verificar 
 

Respostas 

Sim Não 
Não 

Aplicável 
1. Limpeza e arrumação    
O local de trabalho encontra-se limpo e arrumado?    
Aquando das operações de higienização, a zona a intervier é 
devidamente delimitada e sinalizada? 

   

2. Armazenagem    
As estantes e prateleiras suportam o peso do material aí 
acondicionado? 

   

Os materiais depositados encontram-se alinhados com as estantes 
e prateleiras (não deixando saliências)? 

   

As estantes e prateleiras permitem a higienização do espaço 
envolvente sem proceder ao seu arrastamento? 

   

As estantes ou prateleiras são rapidamente reparadas quando 
danificadas? 

   

Até ao momento da reparação, as estantes e prateleiras 
danificadas são devidamente sinalizadas? 

   

Apenas existem materiais e equipamentos em utilização na área 
de trabalho? 

   

Os materiais e equipamentos que não estão a ser utilizados 
encontram-se sinalizados até à sua recolha? 

   

Existe prática de recolha célere de materiais e equipamentos que 
não estão a ser utilizados? 

   

Os equipamentos e materiais em stock têm em consideração a 
capacidade do local de armazenagem, garantindo a conveniente 
circulação de pessoas e a distribuição da iluminação? 

   

3. Pavimentos    
O pavimento possui a estabilidade, resistência e solidez necessária 
para a atividade exercida? 

   

O pavimento é revestido de material antiderrapante?    
O pavimento não apresenta irregularidades?    
O calçado que utiliza é adequado ao tipo de pavimento onde se 
desloca?  

   

Quando o pavimento se encontra molhado ou escorregadio é 
delimitada a zona e sinalizado o risco de queda? 

   

O pavimento das escadas possui faixa delimitadora de escada 
antiderrapante (ou é de material antiderrapante)? 

   

 4. Vias de circulação    
As vias de circulação estão livres de obstáculos?     
Quando existem temporariamente obstáculos nas vias de 
circulação encontram-se identificados e sinalizados? 

   

As escadas possuem os degraus regulares e sem deformações ou 
inclinações perigosas? 

   

As escadas possuem corrimão?     
5. Escadas portáteis    
As escadas portáteis são uniformes (degraus à mesma distância), 
resistentes e de material antiderrapante? 

   

As escadas portáteis têm o comprimento necessário para 
ultrapassar em pelo menos 90 cm o nível de acesso? 

   

As escadas portáteis são posicionadas sempre em pisos 
horizontais, planos e resistentes, garantindo a sua perfeita 
estabilidade? 

   

6. Fios e cabos elétricos    
Os fios e cabos elétricos encontram-se devidamente organizados 
e protegidos? 

   



 

 

7. Iluminação    
Existe iluminação natural adequada?    
Se não, a iluminação artificial é suficiente?    
A arrumação dos materiais e equipamentos não compromete a 
correta distribuição de luz? 

   

Observação: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Apêndice 3 - Compressão por ou entre objetos/choque com objetos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situações 
perigosas 
frequentes 

Desorganização do local de trabalho 
Obstrução das vias de circulação por fios, cabos e outros objetos 
Espaço reduzido ou má disposição face ao mobiliário e equipamentos 
utilizados e às tarefas realizadas 
Transporte e/ou sustentação de carga instável ou volumosa  
Acondicionamento dos materiais nas estruturas fora dos seus limites 
Abertura de portas no sentido da circulação 

 
Medidas de 
prevenção 

Manter o local de trabalho limpo e arrumado 
Manter as vias de circulação livres e desimpedidas de objetos 
Armazenar os equipamentos e materiais no local correspondente quando 
não se encontram em utilização 
Adequar a quantidade de material em stock à dimensão dos locais de 
armazenamento existentes 
Verificação e manutenção das estantes e outros tipos de suportes 
Delimitar zonas de armazenagem e de circulação 

Primeiros 
socorros 

Agir de forma calma para minimizar o estado de ansiedade e nervosismo da 
vítima 
Evitar movimentar a vítima (exceto para colocar em posição lateral de 
segurança) 
Remover objetos que se encontrem sobre a vítima apenas se o puder fazer 
em absoluta segurança 



 

 

Instrumento de auto verificação 
 

Condições a verificar 
 

Respostas 

Sim Não 
Não 

Aplicável 
1. Limpeza e arrumação    
O local de trabalho encontra-se limpo e arrumado?    
2. Vias de circulação    
As vias de circulação estão livres de obstáculos?    
As vias de circulação têm espaço suficiente para a 
passagem de pessoas e cargas? 

   

As vias de circulação têm espaço suficiente para a 
circulação segura de pessoas e veículos? 

   

Quando existem temporariamente obstáculos nas vias de 
circulação encontram-se identificados e sinalizados? 

   

As vias de circulação de pessoas e veículos encontram-se 
devidamente identificados e sinalizados? 

   

Existe espaço suficiente para a abertura de portas?    
Os espaços destinados à abertura de portas mantém-se 
permanentemente desobstruídos para livre circulação?  

   

 3. Materiais e equipamentos    
Os materiais e equipamentos estão arrumados nos locais 
apropriados? 

   

Quando os materiais se encontram a aguardar a arrumação 
a zona encontra-se delimitada e sinalizada? 

   

Os equipamentos e materiais em stock têm em 
consideração a capacidade do local de armazenagem, 
garantindo a conveniente circulação de pessoas e a 
distribuição da iluminação? 

   

Os materiais depositados encontram-se alinhados com as 
estantes e prateleiras (não deixando saliências)? 

   

Apenas existem materiais e equipamentos em utilização na 
área de trabalho? 

   

Os materiais e equipamentos que não estão a ser utilizados 
encontram-se sinalizados até à sua recolha? 

   

4. Movimentação manual de cargas    
A carga possui forma ou dimensão que não impede a visão 
do trabalhador, diminuindo, assim, a possibilidade deste 
colidir? 

   

O arrastamento de mobiliário e equipamentos é feito de 
forma a não originar entalamento de partes do corpo? 

   

5. Circulação de pessoas    
Os trabalhadores caminham a um ritmo calmo, com atenção 
ao meio envolvente? 

   

 
Observação: 
 
 
 

 
 
 



 

 

Apêndice 4 – Intoxicação por agentes químicos 
 
Para efeitos do presente documento entende-se por agente químico as substâncias, compostos ou 

produtos que possam penetrar no organismo do trabalhador através da pele, por ingestão ou por 

via inalatória e assim implicar riscos para a sua segurança e saúde. 

Desde modo podem ser considerados os anti-sépticos, desinfectantes e detergentes utilizados nas 

unidades funcionais da ARSN, I.P., bem como as partículas, os compostos orgânicos voláteis e os 

gases de combustão, por exemplo. 

 

Situações 
perigosas 
frequentes 

Uso indevido de agentes químicos (aplicação em fim diferente a que se 
destina, sobredosagem, mistura, etc) 
Ausência de arejamento ou ventilação permanente natural ou artificial nos 
espaços de trabalho 
Ausência de identificação, rotulagem e ficha de dados de segurança 
disponível dos agentes químicos utilizados 
Não utilização dos EPI recomendados na manipulação de agentes químicos 
Transvasamento de líquidos para embalagens não originais e não 
identificadas 
Pipetar com a boca 

Medidas de 
prevenção 

Armazenar os agentes químicos com afixação do rótulo de segurança 
legível e escrito em português. 
Conhecer as fichas de dados de segurança dos agentes químicos 
manipulados 
Armazenar os agentes químicos em local segregado, sinalizado e ventilado, 
de acordo com as suas caraterísticas técnicas de compatibilidade 
Acondicionar os agentes químicos, quando abertos sobre tinas de retenção 
Elaborar e cumprir procedimentos de trabalho escritos que definam como 
realizar a manipulação e aplicação segura de agentes químicos 
Formação dos trabalhadores sobre riscos associados à manipulação de 
agentes químicos e boas práticas na sua utilização 

Primeiros 
socorros 

Remover a vítima do local contaminado, se o puder fazer em absoluta 
segurança 
Se houver contaminação remover a roupa da vítima 
Arejar o local da ocorrência 
Contactar o Centro de Informação Antivenenos (808 250 143) ou o 
Número Europeu de Emergência (112) e seguir as instruções fornecidas 

 

 

 

 



 

 

Instrumento de auto verificação 
 

Condições a verificar 
 

Respostas 

Sim Não 
Não 

Aplicável 
1. Armazenamento    
Existe local próprio para armazenamento de agentes 
químicos? 

   

O local de armazenamento de agentes químicos encontra-
se sinalizado e ventilado? 

   

Os agentes químicos são mantidos na sua embalagem 
original? 

   

Todas as embalagens de agentes químicos mantêm-se 
hermeticamente fechadas? 

   

Todos as embalagens de agentes químicos possuem rótulo 
de segurança legível e escrito em português? 

   

Todos agentes químicos possuem afixados os seguintes 
pictogramas de segurança (símbolo preto contra um fundo 
branco num quadrado vermelho apoiado num vértice)? 

 
 

   

Os agentes químicos encontram-se acondicionados 
consoantes as regras de incompatibilidade? 

   

2. Informação    
Estão disponíveis as fichas de dados de segurança de todos 
os agentes químicos utilizados? 

   

Todos os agentes químicos possuem instrução de dados de 
segurança? 

   

Existem procedimentos de segurança escritos orientadores 
sobre a manipulação segura de agentes químicos? 

   

3. Manipulação    
Os trabalhadores dispõem de EPI necessários?    
Os trabalhadores utilizam os EPI necessários?    
Os trabalhadores manipulam agentes químicos de acordo 
com as boas práticas? 

   

Os agentes químicos não são transvazados entre 
embalagens? 

   

4. Derrame    
Existem tinas de retenção quando os agentes químicos se 
encontram abertos e com possibilidade de derramar? 

   



 

 

Existe um kit de atuação em caso de derrame químico 
acessível nas proximidades dos locais de manipulação de 
agentes químicos? 

   

Está definido por escrito o modo de atuação em caso de 
derrame de agente químico? 

   

 
Observação: 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Apêndice 5 – Eletrocussão 
 

Situações 
perigosas 
frequentes 

Utilização de fios, extensões ou tomadas em mau estado de conservação 
(por exemplo fios com isolamento danificado ou tomadas com marcas de 
sobreaquecimento) 
Ligação de múltiplos equipamentos elétricos numa mesma tomada ou 
extensão 
Manipular aparelhos elétricos ou tomadas com as mãos ou os pés molhados 
Puxar pelo cabo de alimentação para desligar um equipamento 

Medidas de 
prevenção 

Garantir que todos os equipamentos elétricos se encontram em bom estado 
de conservação e têm a manutenção indicada 
Garantir uma boa organização da disposição dos fios e cabos elétricos 
Garantir que existem tomadas e/ou extensões em número suficiente para o 
número de equipamentos elétricos, evitando sobrecarga 
Desligar o interruptor antes da substituição de lâmpadass 

Primeiros 
socorros 

Desligar imediatamente a corrente elétrica 
Não tocar na vítima sem previamente ter desligado a corrente elétrica 
Contactar o Número Europeu de Emergência (112) 

 
 
 

Instrumento de auto verificação 
 

Condições a verificar 
 

Respostas 

Sim Não 
Não 

Aplicável 
Todos os fios, extensões e tomadas encontram-se em bom 
estado de conservação? 

   

Existe uma tomada para cada equipamento elétrico em 
utilização? 

   

Os cabos elétricos encontram-se devidamente 
organizados? 

   

Todos os fios elétricos encontram-se instalados ao nível do 
solo? 

   

Os equipamentos elétricos estão em contacto apenas com 
superfícies secas? 

   

Ao efetuar lavagem dos espaços há o cuidado de desligar 
os equipamentos elétricos que possam contactar com água? 

   

 
Observação: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Apêndice 6 – Esforço físico excessivo (movimentação manual de cargas e 
mobilização de utentes) 
 

Situações 
perigosas 
frequentes 

Movimentação de cargas volumosas, pesadas, instáveis ou difíceis de 
agarrar 
Mobilização de utentes obesos ou não colaborantes 
Adoção de posturas de torção e inclinação do tronco 
Operações repetitivas, rápidas ou prolongadas de movimentação manual de 
cargas 
Movimentação de cargas em espaços exíguos, com obstáculos ou em 
pavimentos irregulares 

Medidas de 
prevenção 

Adoção de boas posturas nas operações de movimentação manual de 
cargas 
Mobilizar doentes ou cargas pesadas em equipa ou com utilização de meios 
auxiliares 
Na mobilização de utentes em equipa, certificar-se de que todos os 
elementos sabem o que vão fazer antes de começarem 
Explicar ao utente os procedimentos de mobilização e solicitar a sua 
colaboração 

Primeiros 
socorros 

Interromper a tarefa 
Avaliar, mediante a sintomatologia, a necessidade de encaminhamento para 
o SNS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Instrumento de auto verificação 
 

Condições a verificar 
 

Respostas 

Sim Não 
Não 

Aplicável 
1. Caraterísticas do espaço de trabalho    
O espaço disponível é suficiente?    
As vias de circulação estão definidas e desimpedidas?    
A área útil de trabalho não possui obstáculos?    
As condições de iluminação são suficientes?    
O piso encontra-se em bom estado?    
2. Caraterísticas da carga    
A carga não é volumosa?    
A carga é estável?    
A carga não é pesada?    
3. Caraterísticas da tarefa    
São adoptadas posturas corretas na movimentação da 
carga mobilização de utentes? 

   

A tarefa ocorre sem movimentos rápidos, bruscos, 
repetitivos ou prolongados? 

   

Todo os utentes mobilizados são colaborantes e não 
obesos? 

   

É tido em consideração o peso da carga, constituindo 
volumes até 20 kg? 

   

Existem carros de mão ou outro meio de transporte de 
cargas para transportar cargas acima de 20 kg? 

   

São utilizados meios auxiliares de movimentação de 
cargas/mobilização de utentes? 

   

A carga é transportada o mais possível junto do corpo e com 
os braços estendidos, realizando uma pega completa? 

   

Os meios auxiliares de movimentação de cargas utilizados 
dispõem de pegas/alças situadas à altura entre os ombros e 
a cintura, de modo a permitir uma boa postura ao exercer 
força? 

   

Os meios auxiliares de movimentação de 
cargas/mobilização de utentes encontram-se em boas 
condições de manutenção (ex. rodas que deslizem 
suavemente e permitam a travagem)? 

   

Quando é necessário puxar/empurrar objectos o 
trabalhador utiliza o movimento do próprio corpo 
inclinando-se para trás/a frente, com os pés firmes no solo? 

   

4. Organização do trabalho    
As equipas colaboram na movimentação da 
carga/mobilização de utentes exigentes do ponto de vista 
físico? 

   

 
Observação: 
 
 

 
 
 



 

 

Apêndice 7 – Acidente de viação 

Situações 
perigosas 
frequentes 

Relacionadas com o veículo: 
Existência de um parque automóvel envelhecido 
Existência de veículos sem inspecção periódica 
Ausência de manutenção regular dos veículos (ex. desgaste de pneus, 
pastilhas ou travões) 
Ausência de reparação de avarias (ex. luzes avisadoras de situações de 
perigo) 
Avaria ou ausência de climatização 
Ausência ou não utilização de meios de geolocalização (GPS) 
Ausência de equipamento de comunicação “mãos livres” 

Relacionadas com a tarefa: 
Inexistência de planificação e racionalização das viagens de acordo com a 
duração previsível do trajeto e das tarefas a realizar 
Desrespeito das pausas de trabalho para recuperação física e psicológica 
Desconhecimento das rotas e de itinerários alternativos a utilizar em caso 
de necessidade 
Atraso e incumprimento dos horários estabelecidos 

Relacionadas com o condutor 
Cansaço e fadiga 
Não cumprimento dos limites de velocidade e de outras regras do Código da 
estrada 
Condução nocturna ou por longos períodos de tempo 
Condução sob efeito de substâncias psicoactivas 
Ausência de familiarização com as caraterísticas do veículo 

Medidas de 
prevenção 

Criar uma ficha de registo do veículo que permita registar o histórico de 
intervenções, revisões e avarias, bem como identificar atempadamente as 
intervenções necessárias 
Efetuar verificações de segurança básicas previamente a cada viagem (ex. 
nível de pressão dos pneus, de óleo, de líquido de refrigeração e de água 
do limpa pára-brisas) 
Planificar atempadamente os percursos a realizar, contemplando 
alternativas e tendo em consideração o tempo de viagem e condições 
externas 
Efetuar registos dos tempo de trabalho 
Interditar o uso da viatura enquanto as avarias não se encontrarem 
reparadas 
Abater veículos em fim de vida 
Definir com clareza as funções e responsabilidades de cada trabalhador 
(escalas, turnos e horários) 
Privilegiar percursos seguros e vias em bom estado de conservação 
Utilização segura de meios de geolocalização e equipamento de 
comunicação “mãos livres” 
Respeitar os tempos de pausa de trabalho. 
Adoptar uma condução defensiva e segura 



 

 

Primeiros 
socorros 

Agir de forma calma para minimizar o estado de ansiedade e nervosismo da 
vítima 
Evitar movimentar a vítima (exceto para colocar em posição lateral de 
segurança) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Instrumento de auto verificação 
 

Condições a verificar 
 

Respostas 

Sim Não 
Não 

Aplicável 
1. Planificação    
O itinerário é definido antes de se iniciar a viagem e o 
condutor é envolvido na definição da rota? 

   

A planificação tem em consideração o percurso, o tempo de 
viagem necessário, as tarefas a realizar e as condições 
externas? 

   

São respeitados os tempos de pausa do trabalho?    
2. Verificações de segurança básicas prévias à viagem     
São realizadas de forma sistemática verificações de 
segurança básicas previamente a cada viagem? 

   

Existe uma lista de verificação que contenha os itens de 
segurança a verificar? 
[pressão dos pneus; operacionalidade do pneu suplente, 
luzes, limpa pára-brisas e travões; nível do óleo, líquido de 
refrigeração e água do limpa pára-brisas; limpeza dos 
retrovisores; disponibilidade de triângulo de sinalização, 
colete reflector e macaco elevatório] 

   

O veículo possui seguro actualizado?    
O veículo possui inspecção válida?    
Os contactos de emergência encontram-se acessíveis e 
visíveis para uso? 

   

São transportadas apenas pessoas e cargas autorizadas a 
circular no veículo? 

   

As cargas são transportadas bem acondicionadas e 
dispõem de meios de travamento? 

   

Na eventualidade de condições climatéricas adversas, são 
canceladas as viagens previstas? 

   

3. Condutor    
O condutor está autorizado a conduzir o veículo e encontra-
se familiarizado com a condução da mesma? 

   

O condutor conhece e cumpre o trajeto, as tarefas e a 
planificação do trabalho efetuada? 

   

O condutor respeita os tempos de pausa do trabalho?    
O condutor utiliza equipamento de comunicação “mãos 
livres”? 

   

O condutor adopta uma condução defensiva e segura?    
O condutor efetua o registos de tempos de trabalho?    
O condutor reporta avarias e situações perigosas?    
 
Observação: 
 
 

 


