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Capítulo I - Plano Transitório de Formação 

Artigo 1º - Objecto 

O presente documento constitui uma revisão do regulamento do Plano Transitório de Formação (PTF) em 

Medicina do Trabalho (MT), para obtenção do título de especialista em Medicina do Trabalho pela Ordem dos 

Médicos (OM), definindo as regras e orientações para a frequência do exercício orientado de Medicina do 

Trabalho, elaboração dos relatórios de estágio e da monografia científica, assim como da avaliação final. 

Artigo 2º - Âmbito 

O presente regulamento aplica-se aos candidatos inscritos no exercício orientado do PTF, após obtenção de 

um curso de pós-graduação em Medicina do Trabalho, reconhecido como idóneo pela Ordem dos Médicos e 

legalmente aprovado. 

Artigo 3º - Definições 

1. Curso de Medicina do Trabalho – curso de pós-graduação em Medicina do Trabalho, reconhecido como 

idóneo pela Ordem dos Médicos e legalmente aprovado. 

2. Exercício orientado – período de formação tutelada em Medicina do Trabalho, articulando a dimensão 

formativa teórica, a prática clínica e a vertente de investigação científica, com o objectivo de 

desenvolvimento e aquisição de competências específicas em Medicina do Trabalho. 

3. Local de estágio – empresa ou outra organização reconhecida como idónea pelo colégio da especialidade 

para a realização do exercício orientado em Medicina do Trabalho. 

4. Orientador – médico especialista em Medicina do Trabalho inscrito no Colégio da Especialidade, no pleno 

gozo dos seus direitos estatutários, indicado pelo formando e que será responsável pela sua tutela no 

decurso do exercício orientado. 

5. Relatório do exercício orientado – documento que reflecte a experiência, as actividades desenvolvidas e as 

competências adquiridas durante o período de exercício orientado. 

6. Monografia científica – um documento, original e individual, de revisão bibliográfica ou um trabalho de 

investigação em temas da Medicina do Trabalho, realizada durante o período de exercício orientado e que 

constitua um contributo para o desenvolvimento dos conhecimentos nesta área científica. 

7. Coordenador do PTF – médico especialista em Medicina do Trabalho inscrito no Colégio da Especialidade 

da Ordem dos Médicos, no pleno gozo dos seus direitos estatutários, indicado pela Direcção de Formação 

do Colégio da Especialidade de Medicina do Trabalho, que coordena e apoia os formandos e orientadores 

durante o período de exercício orientado do PTF. 

Artigo 4º - Pré-requisitos para acesso ao PTF 

1. Frequência com aprovação de Curso de Medicina do Trabalho reconhecido pela Ordem dos Médicos, 

concluído até 31 de Outubro do ano anterior ao do início do PTF. 

2. Pleno gozo dos direitos estatutários, reconhecido pela Ordem dos Médicos. 
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Artigo 5º - Formalização da inscrição no PTF 

1. A inscrição no exercício orientado do PTF decorre de 1 e 30 de Novembro do ano anterior ao seu início, e 

é formalizada na secção regional da Ordem dos Médicos onde o candidato se encontra inscrito, mediante 

apresentação de requerimento devidamente preenchido conforme modelo (anexo 1). 

2. Compete ao candidato a indicação do Orientador, especialista em Medicina do Trabalho, apresentando 

aceitação escrita do indicado (anexo 2). 

3. Compete ao candidato indicar o(s) local(ais) onde pretende realizar o exercício orientado, apresentando 

autorização escrita da empresa/organização enquadradora do estágio (anexo 3). 

4. Identificar a(s) empresa/organização enquadradora(s) do exercício orientado, indicando: 

 Denominação social da empresa ou organização;  

 Ramo de actividade; 

 Localização do estabelecimento onde decorre o exercício orientado; 

 Número de trabalhadores (considerar o número de trabalhadores a 31 de Dezembro do ano 

anterior ao início do exercício orientado); 

 Modalidade de serviço de segurança e saúde do trabalho, adoptada; 

 Identificação do Médico do Trabalho responsável pelo Serviço de Saúde da empresa/organização. 

Artigo 6º - Critérios de admissão no PTF 

1. Das empresas/organizações indicadas pelo candidato, a Direcção de Formação, seleccionara aquelas 

onde será desenvolvido o exercício orientado, em função das características das mesmas. 

2. As empresas/organizações devem ser preferencialmente do ramo industrial. 

3. O exercício orientado deve ter uma carga horária mínima de 16 horas mensais, considerando os ratios 

legais de trabalhadores abrangidos. 

 

Capítulo II – Exercício orientado em Medicina do Trabalho 

Artigo 7º - Início e duração 

1. O exercício orientado em Medicina do Trabalho inicia-se no dia 1 de Janeiro e tem a duração de 24 meses. 

2. O exercício orientado, com uma carga horária mínima de 16 horas mensais, é cumprido no local de estágio 

sob tutela do orientador. 

3. A frequência deve ser superior a 90% do tempo de exercício orientado, admitindo-se 10% de faltas. 

Artigo 8º - Objectivos 

O exercício orientado em Medicina do Trabalho tem por objectivos proporcionar uma ligação do formando à 

comunidade em geral e ao mundo do trabalho em particular, constituindo uma componente teórica e prática, 

essencial para o desenvolvimento e consolidação das competências especializadas em Medicina do Trabalho, 
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assim como a aquisição de uma visão crítica sobre a realidade estimulando a necessidade de investigação 

científica. 

Artigo 9º - Componente prática 

Esta componente consiste no exercício da Medicina do Trabalho dentro das boas práticas e conforme 

legislação em vigor. 

a) Nível Institucional – conhecimento e integração na dinâmica da empresa/organização. 

b) Nível Estratégico – concepção de uma visão crítica do ambiente material, organizacional socioeconómico e 

cultural onde o estagiário se encontra integrado, em matéria de segurança e saúde do trabalho. 

c) Nível das Actividades – desenvolvimento e aquisição de competências específicas em segurança e saúde 

do trabalho e de uma prática adequada da Medicina do Trabalho: 

 Diagnóstico da situação em saúde do trabalho, com a identificação e hierarquização dos problemas e 

recursos da empresa/organização, assim como das relações inter-institucionais e das parcerias 

possíveis; 

 Colaboração na elaboração do plano de intervenção em saúde do trabalho, com fixação de objectivos, 

selecção de estratégias e elaboração de programas com vista a uma melhoria sustentada das 

condições de trabalho e da promoção e protecção da saúde dos trabalhadores. 

 Acompanhamento e participação na execução do plano de saúde, nomeadamente avaliação das 

condições de trabalho e realização de exames de saúde, procedendo a uma análise crítica da acção 

desenvolvida na empresa/organização, propondo sugestões de melhoria. 

d) Nível Operacional – as actividades desenvolvidas pelo candidato durante o exercício tutelado de Medicina 

do Trabalho são expressas na forma de relatórios de estágio (anexo 7) 

 Relatório preliminar – conclui a primeiro ano de exercício orientado e deve ser entregue na secção 

regional da Ordem dos Médicos onde o formando se encontra inscrito, até 31 de Janeiro do ano 

seguinte, acompanhado de apreciação favorável e escrita do orientador. Este relatório deve conter o 

diagnóstico da situação e plano de intervenção em saúde do trabalho da empresa/organização onde 

decorre o estágio, e apresentar o projecto da monografia científica. 

 Relatório final – concluiu o segundo ano de exercício orientado, e deve ser entregue na secção 

regional da Ordem dos Médicos onde o formando se encontra inscrito, de 1 a 31 de Janeiro do ano 

seguinte á conclusão do PTF, acompanhado de apreciação favorável e escrita do orientador. Este 

relatório integra o processo de candidatura ao exame de acesso ao título de especialista em Medicina 

do Trabalho, constituindo um documento que reflecte a experiência e as actividades desenvolvidas no 

estágio tutelado, e deve conter o diagnóstico de situação, o plano de intervenção, os resultados da sua 

aplicação assim como a avaliação da intervenção em saúde do trabalho. 

Artigo 10º - Componente científica 

1. A componente científica do exercício orientado tem como objectivo a promoção e desenvolvimento de um 

espírito crítico assim como a aquisição de competências no desenho e realização de trabalhos de revisão 

bibliográfica ou de investigação. 
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2. A componente científica materializa-se na forma de uma monografia realizada durante o exercício 

orientado, trabalho este que deve ser original e individual, de revisão bibliográfica ou de investigação em 

temas da Medicina do Trabalho, e cujos resultados e respectivas conclusões constituam um contributo para 

o desenvolvimento dos conhecimentos nesta área científica. 

3. O projecto da monografia deve ser discutido com o orientador e merecer a sua apreciação favorável e 

escrita, devendo ser apresentado no relatório preliminar. 

4. A monografia científica é entregue na secção regional da Ordem dos Médicos onde o formando se 

encontra inscrito, de 1 a 31 de Janeiro do ano seguinte á conclusão do PTF, acompanhada de apreciação 

favorável e escrita do orientador. Este documento integra o processo de candidatura ao exame de acesso 

ao título de especialista em Medicina do Trabalho. 

Artigo 11º Orientador 

1. O orientador de estágio é indicado pelo formando e será responsável pela tutela clínica e técnico-científica 

no decurso das actividades realizadas durante o exercício orientado. 

2. É competência do Orientador de estágio:  

a) Enquadrar o formando na empresa/organização; 

b) Facilitar a compreensão da dinâmica do estágio; 

c) Acompanhar e monitorizar as actividades desenvolvidas; 

d) Proporcionar o suporte didáctico-pedagógico e teórico; 

e) Promover a realização experiencial da articulação teórico-prática; 

f) Potenciar as competências interpessoais, relacionais e pedagógicas; 

g) Desenvolver competências clínicas especifica em Medicina do Trabalho; 

h) Acompanhar os trabalhos escritos e documentação produzida; 

i) Promover o contacto com outras realidades empresariais/organizacionais; 

j) Estimular a participação em acções de formação, reuniões científicas e congressos em SST; 

k) Integrar o júri do exame de acesso ao título de especialista em Medicina do Trabalho. 

3. Cada orientador só pode orientar, no máximo dois formandos. Em casos excepcionais, devidamente 

fundamentados e expostos á Direcção de Formação, esta poderá autorizar que o orientador tenha mais de 

dois formandos. 

Artigo 12º - Faltas e não aproveitamento no exercício orientado do PTF 

1. A frequência do segundo ano de exercício orientado do PTF implica aprovação no primeiro ano. 

2. Na falta de aprovação no primeiro ano de exercício orientado do PTF, pode o formando repetir por uma só 

vez esse período de formação. 

3. O não aproveitamento por faltas devidamente justificadas implica a retoma do exercício orientado do PTF 

no momento em que foi interrompido. 

 

Capítulo III – Exame de acesso ao título de especialista 
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Artigo 13º - Candidatura a exame 

1. A candidatura à prestação de provas para acesso ao título de especialista em Medicina do Trabalho, 

decorre de 1 e 31 de Janeiro do ano seguinte à conclusão do PTF. 

2. Neste período também se poderão candidatar os médicos que já tenham concluído o período de exercício 

orientado em anos anteriores, mas que ainda não tenham obtido o título de especialista em Medicina do 

Trabalho. 

Artigo 14º - Requisitos da candidatura 

1. Para formalizar a candidatura deve apresentar requerimento devidamente preenchido conforme modelo em 

anexo (anexo 4). 

2. Apresentar apreciação favorável e escrita do orientador, atestando o cumprimento de todas as actividades 

integrantes do PTF (anexo 5). 

3. Declaração atestando pleno gozo dos direitos estatutários, reconhecido pela Ordem dos Médicos. 

4. Entrega de 6 exemplares dos documentos que integram a candidatura a exame: 

 Resumo curricular, com um máximo de 10 páginas (anexo 6) 

 Relatório de estágio (anexo 7) 

 Monografia científica (anexo 8) 

Artigo 15º - Prova documental 

1. Consiste na verificação da admissibilidade do candidato ao exame de acesso ao título de especialista em 

Medicina do Trabalho, pela análise dos documentos apresentados na candidatura a exame. 

2. A verificação decorre durante os meses de Fevereiro a Março do ano seguinte à conclusão do segundo 

ano de exercício orientado. 

3. Esta verificação é da competência da Direcção de Formação do Colégio da Especialidade de Medicina do 

Trabalho e é realizada sem a presença do candidato. 

4. A prova documental conclui com uma avaliação do candidato em “Admitido” ou “Não admitido”. 

5. O candidato será informado por escrito, da sua admissibilidade a exame, assim como dos motivos da sua 

não admissibilidade (anexo 9). 

Artigo 16º - Exame de acesso ao título de especialista 

1. A época de exames decorre de Maio a Julho do ano seguinte à conclusão do exercício orientado. 

2. O calendário dos exames de acesso ao título de especialista em Medicina do Trabalho será afixado em 

cada uma das secções regionais da Ordem dos Médicos, com uma antecedência mínima de 10 dias úteis 

em relação à data da sua realização. 

3. Os candidatos serão notificados, por escrito, do local, data e hora de realização dos exames de acesso ao 

título de especialista em Medicina do Trabalho, assim como da constituição do Júri, com uma antecedência 

mínima de 10 dias úteis em relação à data da sua realização. 

4. O exame de acesso ao título de especialista em Medicina do Trabalho tem a duração máxima de duas 

horas, sendo constituído por três provas: 
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 Discussão curricular: com a duração máxima de 30 minutos, onde o júri procede à avaliação e 

discussão curricular, tendo em especial atenção os aspectos relacionados com a saúde de trabalho. 

 Discussão do relatório final de estágio: com a duração máxima de 60 minutos, onde o júri procede à 

apreciação e discussão das actividades desenvolvidas durante o estágio e à avaliação das 

competências teórico-práticas do candidato. 

 Discussão da monografia científica: com a duração máxima de 30 minutos, onde os 10 minutos 

iniciais se destinam à apresentação do trabalho, pelo candidato, seguida de avaliação e discussão. 

5. O candidato é classificado em cada uma das provas e por cada elemento do júri com “Aprovado” ou “Não 

aprovado”, sendo a avaliação final de cada prova obtida por maioria (anexo 10). 

6. Cada uma das provas do exame é eliminatória, pelo que a não aprovação numa delas tem como 

consequência o fim do exame e a não admissão ao título de especialista em Medicina do Trabalho. 

7. No fim do exame o júri procede à elaboração de uma acta com os resultados das provas que constituem o 

exame e com a avaliação final de “Admitido” ou “Não admitido” ao título de especialista em Medicina do 

Trabalho pela Ordem dos Médicos (anexo 
11

). 

Artigo 17º - Júri do exame de acesso ao título de especialista 

1. O júri dos exames de acesso ao título de especialista em Medicina do Trabalho é nomeado pelo Conselho 

Nacional Executivo da Ordem dos Médicos, por proposta da Direcção do Colégio da Especialidade. 

2. O júri é composto por 5 elementos, médicos especialistas em Medicina do Trabalho, inscritos no Colégio da 

Especialidade de Medicina do Trabalho, e no pleno gozo dos seus direitos estatutários. 

3. O júri é constituído pelo presidente e 4 vogais, sendo que um dos vogais é o orientador do candidato. 

4. O júri terá um período mínimo de 30 dias para apreciação dos documentos apresentados a exame: o 

resumo curricular, o relatório final de estágio e a monografia científica. 

5. O presidente do júri tem como funções coordenar a realização do exame, nomeadamente no que se refere 

à moderação das intervenções dos arguentes e controlo dos tempos de duração das provas. 

6. As decisões do júri são tomadas por maioria, tendo o presidente voto de qualidade. 

7. Compete ao presidente do júri comunicar as decisões tomadas. 

8. Das decisões do júri não haverá recurso. 

Artigo 18º-Falta de aprovação no exame de acesso ao título de especialista 

1. O médico a frequentar o PTF que não obtenha aprovação no exame de acesso ao título de especialista em 

Medicina do Trabalho, pode apresentar uma segunda candidatura à prestação de provas para acesso ao 

título de especialista, nos moldes dos Artigos 13º e 14º deste regulamento, prolongando o exercício 

orientado até á próxima época de exame. 

2. Em casos excepcionais, devidamente fundamentados pelo formando e/ou pelo orientador do PTF e 

aprovados pela Direcção de Formação, pode ocorrer uma terceira e última candidatura à prestação de 

provas para acesso ao título de especialista, nos moldes dos Artigos 13º e 14º deste regulamento, 

prolongando o exercício orientado até á próxima época de exame. 

 

Capítulo IV – Disposições finais 
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Artigo 19º - Revisão e aprovação 

A revisão deste regulamento é competência do Conselho Directivo do Colégio da especialidade de Medicina do 

Trabalho da Ordem dos Médicos, e é realizada anualmente. 

A aprovação deste regulamento é competência CNE mediante proposta do Conselho Directivo do Colégio da 

referida especialidade. 

O regulamento aplica-se ao PTF que se inicia no ano seguinte ao da sua aprovação e vigora durante todo o 

referido PTF. 

 

Artigo 20º - Reclamações 

Pode o candidato reclamar, fundamentadamente, das decisões inerentes ao PTF, reclamação que deve ser 

endereçada ao Conselho Directivo do Colégio de especialidade de Medicina do Trabalho. 

 

Artigo 21º - Omissões ao regulamento 

Os aspectos omissos no presente regulamento serão apreciados e decididos pelo Conselho Directivo do 

Colégio da especialidade de Medicina do Trabalho, sob proposta da direcção de formação, e posteriormente 

homologados pelo Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos. 

 

Coimbra data 

O presidente da Direcção do Colégio da especialidade de Medicina do Trabalho 

 

 

 

 

 

Glossário de Siglas 

CNE Conselho Nacional Executivo 

MT Medicina do Trabalho 

OM Ordem dos Médicos 

PTF Plano Transitório de Formação 

SST Segurança e Saúde do Trabalho 
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Anexos 

                                                           

1 Modelo de requerimento de inscrição no PTF 

2 Modelo de aceitação de orientação do PTF 

3 Modelo de autorização da empresa/organização de estágio 

4 Modelo de candidatura a exame de acesso ao título de especialista 

5 Modelo de apreciação final do orientador 

6 Modelo de resumo curricular 

7 Modelo de Relatório de Estágio 

8 Modelo de monografia científica 

9 Modelo de admissibilidade a exame 

10 Grelha de avaliação final 

11 Acta final de exame 
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Plano Transitório de Formação em Medicina do Trabalho 

Requerimento de inscrição no PTF 

 

 

[Nome completo conforme CC/BI], portador(a) do CC/BI n.º [0000000] válido até [data], licenciado(a) em 

Medicina pela Faculdade de Medicina da [Universidade de Coimbra], médico inscrito na Ordem dos Médicos 

com a cédula profissional nº [00000], residente em [morada], requere a sua admissão no exercício orientado do 

Plano Transitório de Formação para acesso ao título de especialista em Medicina do Trabalho, de acordo com 

a legislação e normas regulamentares em vigor. 

Para esse efeito junta: 

Certificado de frequência a aprovação do Curso de Medicina do Trabalho da [escola médica], concluído em 

[data] com a classificação final de [00] valores. 

Declaração da Ordem dos Médicos atestando o pleno gozo dos direitos estatutários. 

Declaração do Dr. [nome completo] em como aceita ser seu orientador de estágio. 

Declaração da(s) Empresa(s) [denominação social] em como autoriza a realização do estágio. 

 

Pede Deferimento, 

[Local], [data] 

Assinatura (conforme CC/BI) 
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Plano Transitório de Formação em Medicina do Trabalho 

Aceitação de orientação do PTF 

 

 

[Nome completo conforme CC/BI], médico especialista em Medicina do Trabalho, inscrito na Ordem dos 

Médicos com a cédula profissional nº [00000], declara para os devidos efeitos que aceita ser orientador do Dr. 

[nome do candidato] com a cédula profissional nº [00000], no período de exercício orientado do Plano 

Transitório de Formação para acesso ao título de especialista em Medicina do Trabalho, de acordo com a 

legislação e normas regulamentares em vigor. 

 

[Local], [data] 

Assinatura (conforme CC/BI) 
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Plano Transitório de Formação em Medicina do Trabalho 

Autorização para realização do período de exercício orientado 

 

 

[Nome] em representação da empresa/organização [nome], declaro para os devidos efeitos que o Dr. [nome do 

candidato], com a cédula profissional nº [00000], está autorizado a realizar o período de exercício orientado do 

Plano Transitório de Formação para acesso ao título de especialista em Medicina do Trabalho, nesta empresa, 

de acordo com a legislação e normas regulamentares em vigor. 

 

Denominação; [denominação social da empresa) 

Ramo de actividade; [CAE] 

Localização; [domicílio do local de estágio] 

Número de trabalhadores (a 31 de Dezembro do ano civil anterior ao estágio): [0000] 

Modalidade de serviço de saúde adoptada 

Médico do Trabalho responsável: Dr. [nome] com a cédula profissional nº [00000] 

 

[Coimbra], [data] 

Assinatura (conforme CC/BI) 
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Plano Transitório de Formação em Medicina do Trabalho 

Candidatura a exame de acesso ao título de especialista 

 

 

[Nome completo conforme CC/BI], portador(a) do CC/BI n.º [0000000] válido até [data], licenciado(a) em 

Medicina pela Faculdade de Medicina da [Universidade de Coimbra], médico inscrito na Ordem dos Médicos 

com a cédula profissional nº [00000], residente em [morada], requere a sua admissão ao exame para acesso 

ao título de especialista em Medicina do Trabalho, de acordo com a legislação e normas regulamentares em 

vigor. 

Empresa(s)/organização(ões) onde frequentou o exercício orientado: 

 Nome da empresa 

 Área de actividade 

Para esse efeito junta: 

 

Declaração do orientador, atestando o cumprimento de todas as actividades integrantes do PTF. 

Declaração da Ordem dos Médicos atestando o pleno gozo dos direitos estatutários. 

Documentos que integram o PTF (5 exemplares de cada): 

 Resumo curricular 

 Relatório de estágio 

 Monografia científica 

 

Pede Deferimento, 

[Local], [data] 

Assinatura (conforme CC/BI) 
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Plano Transitório de Formação em Medicina do Trabalho 

Apreciação final pelo Orientador 

 

 

[Nome completo conforme CC/BI], médico especialista em Medicina do Trabalho, inscrito na Ordem dos 

Médicos com a cédula profissional nº [00000], declara para os devidos efeitos que o Dr. [nome do candidato], 

com a cédula profissional nº [00000], cumpriu com zelo e assiduidade as actividades do período de exercício 

orientado do Plano Transitório de Formação para acesso ao título de especialista em Medicina do Trabalho, de 

acordo com a legislação e normas regulamentares em vigor. 
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PREAMBULO 

O preâmbulo deve reflectir aspectos como: 

 

Enquadramento do tema/estágio no âmbito de um curso, ou seja qual o objectivo que o estágio pretende 

atingir considerando o curso onde ocorre, a sua dimensão espacial e temporal. 

 

Motivações pessoais e circunstanciais que levaram ao tema e local de estágio/trabalho. 

 

Agradecimentos. 

 

NOTA 

Quando um relatório se destina a um processo de avaliação por terceiros, a sua forma e qualidade 

adquirem importância vital, pois o autor será julgado com base na qualidade do seu trabalho escrito, 

considerando os aspectos gráficos da apresentação assim como o rigor científico e clareza do seu 

conteúdo. 

Organizar e planear o roteiro do relatório, que constitui um modelo do trabalho final, é um passo 

fundamental para se atingir um trabalho de qualidade. 
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Informações gerais sobre os relatórios de estágio 

Genericamente um relatório de estágio deve ter a seguinte estrutura: 

Índice 

Capítulo 1. Introdução 

1.1 Caracterização geral do contexto de estágio 

1.2 Caracterização da instituição onde foi realizado o estágio 

Capítulo 2. Apresentação do Estágio 

2.1 Identificação do estágio (local de estágio, sector, actividades, tema teórico-empirico) 

2.2 Objectivos gerais e específicos do estágio 

2.3 Identificação e enquadramento das actividades do estágio 

Capítulo 3. Actividades 

3.1 Apresentação das actividades realizadas durante o estágio 

3.2 Actividades 

3.2.1 Actividades de carácter regular 

3.2.2 Actividades de carácter extraordinário 

3.3 Apresentação do cronograma das actividades 

Capítulo 4. Reflexão crítica 

Capítulo 5. Conclusões 

Bibliografia  

Apêndices (glossário de siglas e definições) 

Anexos (se aplicável) 
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O relatório do estágio em medicina do trabalho, pelas suas especificidades deve considerar as seguintes 

adaptações: 

 Diagnóstico de situação 
Descrição da situação, clara e aprofundada 
Avaliação de pontos fracos e fortes 
Identificação de problemas 

 Definição de prioridades 
Magnitude 
Transcendência 
Vulnerabilidade 

 Fixação de objectivos 
Determinar tendência natural 
Quantificar alteração requerida 

 Selecção de estratégias 
Considerar objectivos 
Organizar conjunto coerente de técnicas 
Estimativa dos custos 

 Elaboração de programas 
Identificação dos programas 
Atribuição de responsabilidades 
Objectivos operacionais 
Custos e financiamento 

 Execução 
Especificar responsabilidades executivas 
Cronograma de execução 
Indicadores de monitorização 

 Avaliação 
Indicadores de execução – avaliação das actividades do serviço 
Indicadores de resultado – avaliação de curto prazo 
Indicadores de impacto – avaliação de longo prazo 

 Discussão e conclusões 
Aspectos macro, nomeadamente análise crítica do estágio no seu todo 
Aspectos micro, considerando aspectos particulares do estágio 
Sugestões de melhoria 

 

NOTA 

Pretende-se que o formando mantenha sempre o espirito crítico em relação á informação que for 

obtendo, pelo que, em cada ponto do relatório, deve sempre que entender pertinente, apresentar a sua 

análise crítica e sugestões de melhoria. 
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No modelo aqui desenvolvido procede-se a uma fusão destes dois critérios, considerando que existe 

uma interpenetração de situações. 

Em qualquer das duas situações considerar a necessidade de se produzirem dois relatórios, preliminar e 

final, peças determinantes da avaliação final do candidato ao se submeter ao exame de admissão ao 

título de especialista. 

 

 Relatório preliminar 

Identifica o conjunto de actividades desenvolvidas para se atingir um diagnóstico da situação da 

empresa em matéria de SST. 

Caracterização da empresa: 

 Identificação da empresa/organização; 

 Perspectiva histórica; 

 Caracterização da actividade económica. 

Caracterização das condições de trabalho: 

 Caracterização das condições de trabalho; 

 Descrição do processo produtivo; 

 Identificação dos factores de risco (físicos, químicos, biológicos, psicosociais); 

 Valoração do risco para a saúde e segurança dos trabalhadores. 

Caracterização da população trabalhadora: 

 Identificação das suas vulnerabilidades; 

 Identificação dos seus pontos fortes. 

Caracterização das actividades de SST: 

 Regime de organização do serviço na empresa; 

 Actividades desenvolvidas pelos serviços. 

Apresenta uma proposta de intervenções no sentido da melhoria contínua e sustentada das 

condições de trabalho, da certificação da aptidão profissional dos trabalhadores e da protecção, 

vigilância e promoção da saúde destes. 

Propor uma organização para o SST. 

Estrutura orgânica do serviço de saúde do trabalho (SST). 

Instalações e equipamentos do SST. 

Apresentar um plano de actividades do SST: 

 Definir objectivos (indicadores de execução, de resultado e de impacto); 

 Definir responsabilidades; 
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 Cronograma das actividades a desenvolver; 

 Orçamento previsto. 

Protocolo do exame de saúde: 

 Anamnese de saúde orientada para as especificidades profissionais; 

 Exame físico; 

 Exames complementares de diagnóstico. 

Critérios para decisão e certificação da aptidão profissional: 

 Definir os requisitos cognitivos, sensoriais, fisiológicos e biomecânicos; 

 Identificar as contra-indicações formais ao exercício profissional; 

 Enumerar as condicionantes para o desempenho da actividade profissional. 

Procedimentos de gestão de acidentes de trabalho e doenças profissionais. 

Organização da emergência. 

Acções de informação, formação e promoção da saúde. 

Proposta de modelos de Registos documentais do SST. 

 Relatório final: 

Apresenta as actividades desenvolvidas durante o acompanhamento da execução do plano de 

intervenção desenvolvido. 

Apresentando os resultados das intervenções realizadas, sua discussão e conclusões, 

apontando sugestões de melhoria e linhas de orientação futura. 
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RESUMO/ABSTRACTS 

É uma sinopse do documento, que não deve exceder uma página. 

(facultativo) 

Como tal, tem por objectivo comprimir a essência do trabalho desenvolvido, devendo focar os seguintes 

aspectos: 

o Definição do problema; 

o Objectivo a atingir; 

o Material e métodos utilizados; 

o As conclusões alcançadas; 

o As recomendações apresentadas. 

 

Propõe-se que cada um dos aspectos enumerados seja apresentado num só parágrafo, no máximo dois. 
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1. Introdução 

1.1 Enquadramento do estágio/trabalho 

Estrutura narrativa que nos posicione acerca do enquadramento histórico, legal, normativo e técnico, do 

estágio. 

 

1.2 Objectivos do estágio 

Objectivo Geral 

Objectivo genérico do estágio/trabalho. 

 

Objectivos Específicos 

Enumeração dos objectivos específicos do estágio, qualitativos e quantitativos, nomeadamente: 

caracterizar a empresa (instalações, actividade desenvolvida, agregado laboral e identificação dos riscos 

profissionais e ambientais); conhecer o serviço de segurança, higiene e saúde do trabalho, suas 

atribuições e actividades desenvolvidas; analisar as condições, organização do trabalho e as suas 

repercussões na saúde, num sector da empresa. 

 

1.3 Métodos e material 

Descrição das metodologias adoptadas e enumeração dos aspectos formais do estudo realizado, 

nomeadamente: legislação e normas aplicáveis; metodologias técnicas e tecnológicas; equipamentos 

utilizados. 

 

Quanto ao referencial, manter sempre a seguinte hierarquia: 

 Critério Legal: as prescrições legais aplicáveis 

 Critério Normativo: especificações técnicas normalizadas 

 Critério técnico: os códigos de boas práticas profissionais 

Descriminar os meios utilizados para execução do trabalho/estágio 

 Horário de trabalho, condições de exercício 

Consulta de legislação e bibliográfica (listagem em anexo) 

 Lista da legislação aplicável á actividade da empresa em que decorreu o estágio, onde 

os diplomas mais importantes podem ser colocados em anexo; 

Consulta de documentação da empresa (os documentos consultados devem ser apresentadas em anexo 

sempre que a empresa o permita): 

 Políticas de SST ou de qualidade; 
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 Balanços sociais dos últimos 5 anos; 

 Relatórios de SST dos últimos 5 anos; 

 Relatórios de avaliação de riscos; 

 Protocolos de exames de saúde, etc. 

Visita às instalações com observação directa 

Registo audiovisual fotográfico (não devem permitir identificar trabalhadores). 

Utilização de listas de verificação (devem ser apresentadas em anexo). 

Entrevistas/questionários aos trabalhadores (apresentados em anexo), 

Outros 

 

1.4 Cronograma do estágio/trabalho 

Cronograma do estágio, identificando os momentos relevantes, nomeadamente a entrega de relatórios 

ou outras actividade importantes. 

 

1.5 Actividades relevantes 

Descrição de actividades relevantes, nomeadamente participação em congressos, reuniões científicas ao 

acções de formação em SST, visita de estudo, outras relacionadas com a saúde do trabalho. 

Possibilidade de anexo descritivo das actividades desenvolvidas 

 

  



Relatório de estágio tutelado em Medicina do Trabalho  

Nome do autor  14 

2. Diagnóstico de situação 

2.1. Identificação da empresa/estabelecimento 

DESIGNAÇÃO SOCIAL:Nome 

REGIME JURÍDICO: 

DATA DE CONSTITUIÇÃO: 

ACTIVIDADE PRINCIPAL – CAE: 

LICENCIAMENTO DA ACTIVIDADE:Data e entidade licenciadora 

NÚMERO DE PESSOA COLECTIVA: 

NÚMERO DE SEGURANÇA SOCIAL: 

SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO: Seguradora e número da apólice 

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO 

Morada: Rua, Nº de Polícia, Localidade, Apartado 

Código Postal 

Tel.Fax: 

E-mail:Site: 

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA 

Nome 

Contacto 

RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO DE SST 

Nome 

Contacto 

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE EMERGÊNCIA 

Nome 

Contacto 

MÉDICO DO TRABALHO 

Nome 

Contacto 

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA 

Horário – 00:00 

Período de almoço – 00:00 

Trabalho nocturno 

Dias de descanso – Sábados, Domingos e Feriados 

Outros dados relevantes 
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Nota histórica 

Breve apontamento de como surgiu a empresa. 

Quais as datas mais marcantes na sua evolução, criação, licenciamento, expansão, certificação, 

momentos marcantes em termos tecnológicos ou comerciais. 

Sua dimensão actual em termos de cota de mercado. 

Documentos que definem a sua estratégia, política de qualidade e de SST, códigos de conduta ou de 

boas práticas, devem ser citados e colocados em anexo. 

Perspectivas de negócio futuras. 

Quando se retiram referências de um texto, deve ficar claro para o leitor que aquele parágrafo é uma 

referência. Neste caso, e como não se trata de referência técnica, o texto de onde foi colhida a referência 

pode ser citado no rodapé. 

 

Enquadramento Geográfico 

Localização da empresa em termos geográficos, sempre que possível com mapa de implantação das 

instalações. 

Assinalar ou descrever elementos com interesse geral e em SST, nomeadamente, outras empresas com 

actividades de risco SST ou ambiental, urbanizações ou aglomerados humanos, ferro vias, rodovias, 

rios, barragens, mar, zonas portuárias, aeroportos, centrais eléctricas, unidades de saúde, bombeiros, 

etc. 

 

Memória Descritiva das Instalações 

Área total, implantação dos estabelecimentos no tereno, existência de armazéns, parques, logradouros, 

ETAR, Posto de Transformação, depósitos de combustíveis gasosos, líquidos ou sólidos, outros. 

Descrição sectorial dos estabelecimentos e edificações, parques e logradouros, sua área coberta, tipo de 

estrutura e de utilização genérica: (serviços administrativos, comerciais e zonas de atendimento ao 

público, área de produção e armazenamento, parques e logradouros, área social – vestiários, balneário, 

sanitários, refeitório, salas de descanso, outros). 

Enumerar existência de delegações da empresa, sua localização, número e tipo de actividades 

realizadas nestas delegações. 

 

Planta das Instalações 

Planta ou plantas das instalações. 

Aqui deve figurar uma planta global das instalações da empresa. 

Caso estejam disponíveis plantas de pormenor, estas devem ser colocadas em anexo. 

 

2.2. Caracterização da actividade produtiva 
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Qual o sector de actividade e tipo de actividade principal (CAE), descrevendo as actividades 

desenvolvidas, especificando: 

Matérias-primas e auxiliares, materiais de embalagem e acessórios utilizados. 

Fontes de energia e formas de abastecimento. 

Tecnologia instalada. 

Características gerais do processo produtivo – utilização de mão-de-obra intensiva, 

mecanização/robotização. 

Produtos finais e seus mercados de destino. 

Tipo de resíduos sólidos, líquidos e gasosos produzidos, seu tratamento e destino. 

Descrição do processo produtivo: 

Identificar as fases básicas do processo produtivo, seu objectivo e descrição. 

Para cada uma dessas fases proceder à segmentação do processo e sua descrição com indicação da 

tecnologia, equipamentos e produtos envolvidos. 

 

Fluxograma do Processo Produtivo 

Entradas  Etapas do processo produtivo  Saídas 

 

2.3. Estrutura organizacional 

Organigrama geral da empresa/estabelecimento, já deve identificar a relação hierárquica da SST. 

 

2.4. Caracterização da população trabalhadora 

Utilizar o dados do relatório único dos dois últimos anos ou outros documentos oficiais disponíveis. 

 

Total de trabalhadores em 31 de Dezembro de ANO era de XXXX pessoas. 

 

Distribuição por sexo: 

 

Distribuição por grupos etários 

Proceder a uma análise crítica da vulnerabilidade biológica da população laboral face à actividade 

desenvolvida pela empresa e riscos inerentes, e enquadramento legal de protecção específica aplicável. 

 

Regime contratual 

Contrato sem termo 329 

 

Nível de Antiguidade 
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Distribuição dos efectivos por categoria profissionais 

 

Formação académica 

 

2.5. Aspectos sócio-laborais 

 

Regime de trabalho: 

Regime de horários praticados 

 

Aspectos Remuneratórios: 

Salário Médio: 000 € 

Pacote de regalias salariais 

Prémios de produtividade e assiduidade, outros. 

Seguro de acidentes de trabalho 

Seguro de vida / saúde para quadros médios e superiores 

 

Áreas Sociais e Recreativas 

Refeitório / bar 

Grupo desportivo 

Outras, quais e qual a adesão 

 

2.6. Caracterização das condições de trabalho 

Avaliar a organização das actividades da empresa em SST da empresa, nomeadamente: 

Gestão da Prevenção – a empresa dispõe de um sistema documental que lhe permite demonstra a 

forma como é gerida a SST, tendo em consideração a legislação aplicável. 

Condição de trabalho – a empresa procede a auditorias para verificação de conformidade das 

instalações e locais de trabalho ao regulamento geral da actividade e legislação particular aplicável. 

Avaliação de risco – a empresa dispõe de procedimentos para levantamento dos riscos operacionais a 

que os trabalhadores se encontram expostos nos seus locais de trabalho. 

Gestão das não conformidades – a empresa possui um sistema de registo das não conformidades e das 

medidas correctivas propostas e aplicadas. 

Na sequência de visita às instalações da empresa, apresentar uma caracterização global das condições 

de SST observadas. 
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Sugere-se abordagem sectorial, considerando a estrutura orgânica – LAYOUT, da empresa, 

apresentando as avaliações por áreas de actividade, nomeadamente: 

ÁREA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

ÁREA DE SERVIÇOS COMERCIAIS 

ÁREA DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL 

ÁREA DE ARMAZENAMENTO E EXPEDIÇÃO 

ÁREA DE PARQUES E LOGRADOUROS 

ÁREAS ESPECÍFICAS – Centrais de energia; Laboratórios; Oficinas de manutenção; Caldeiras; 

Paióis; Câmaras frigoríficas; Lagoas; ETAR; etc. 

ÁREAS DE APOIO SOCIAL – Vestiários, Balneários, Sanitários, Refeitório, Bar, Sala de repouso, 

Infantário, Creche, Loja, etc. 

 

Sugere-se utilização de listas de verificação tendo como referencial a legislação aplicável ao sector de 

actividade da empresa, que devem ser colocadas em anexo, abordando os seguintes aspectos: 

Localização e características estruturais do edifício 

Pavimento e revestimento, Vias de passagem horizontais e verticais 

Espaços de trabalho 

Ambiente de trabalho (ar, contaminantes, iluminação, ruído, temperatura, humidade) 

Redes técnicas (eléctrica, água, ar comprimido, gás, outras) 

Equipamento e máquinas 

Ferramentas e utensílios 

Principais riscos inerentes às actividades desenvolvidas 

Medidas de prevenção e protecção adoptadas 

Meios de emergência e combate a incêndio 

Outros 

 

2.7. Comentário 

Leitura desta informação identificando pontos fortes e pontos fracos na perspectiva da SST 
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2.8. O serviço de SST 

 

Nota Histórica 

Considerar os marcos temporais do serviço: fundação, reformulação, certificação, etc 

 

Organização do SST 

Qual a modalidade de serviços de SST adoptada. 

Verificar conformidade da modalidade adoptada em relação á legislação aplicável (especificar o 

referencial legal aplicável e justificar). 

No caso de serviço interno, identificar: 

Nome do Director/Responsável do Serviço SST; 

Nome do Técnico superior de ST; número de CAP; horário de trabalho 

Nome do (s) Médico do Trabalho; Cédula Profissional; Horas/mês trabalhadas. 

Nome dos enfermeiros 

No caso de serviço externo nomear: 

Designação da empresa prestadora externa. 

Nome do Director/Responsável do Serviço ou da empresa prestadora externa. 

Nome do trabalhador designado para a SST 

Nome do (s) Médico do Trabalho; Cédula Profissional; Horas/mês trabalhadas. 

Nome dos enfermeiros 

Nome do (s) Técnicos de SH; Nível de qualificação 

Proceder a análise crítica do contrato de prestação de serviços em SST celebrado com prestador 

externo, face às disposições legais em vigor e as necessidades da empresa. 

Em anexo colocar cópia do contrato de prestação de serviços em SST. 

 

Organograma do Serviço de SST 

Considerar: 

Responsável máximo da empresa 

Comissão de SST 

Director do Serviço SST / Trabalhador designado 

Responsável pela emergência 

Serviço de SH: Técnicos de SH, nível V e III 

Serviço de Medicina do Trabalho: Médico do Trabalho, Enfermeiro 

 

Pessoal Afecto ao Serviço de SST 

Quantos, identificação, qualificação, regime contractual, horas de afectação. 
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Regulamento do Serviço de SST 

Existência de documento onde se publicita a missão do serviço, actividades desenvolvidas, se 

estabelecem as regras de funcionamento do serviço, critérios de acesso, horário, etc. 

 

Horário de funcionamento 

Regime de funcionamento e horário de trabalho/atendimento aos trabalhadores. 

Verificar conformidade dos tempos de afectação do médico 

 

Instalações e equipamento do SST 

Memória descritiva das instalações do serviço de SST, complementar com fotografia- 

Planta das instalações. 

Descriminar as capacidades de serviço em função do seu parque tecnológico, procedendo a análise 

crítica de adequação às necessidades da empresa. 

Enumerar esses equipamentos 

Analisar a conformidade desta realidade face ao enquadramento legal e normativo aplicável. 

 

Actividades do SST 

Descrição e análise crítica das actividades desenvolvidas pelo serviço, considerando a sua adequação 

às necessidades da empresa, sugerindo-se a sua apresentação de acordo com as seguintes áreas de 

intervenção: 

 GESTÃO DO SERVIÇO DE SST 

Política de SST (anexo) 

Matriz de responsabilidades – Organigrama (anexo) e impresso modelo 1360 da INCM 

Descrição de funções do pessoal afecto às actividades de SST (anexo) 

Comissão de SST, sua composição periodicidade de reunião e actas (anexo) 

Manual de SST (anexo) 

Regulamento do Serviço de SST (anexo) 

Plano anual de actividades de Serviço de SST (anexo) 

Relatório anual das actividades em SST – impresso modelo 1714 da INCM (anexo) 

 ORGANIZAÇÃO DA EMERGÊNCIA 

Existência de Plano de emergência interno, fundamentação legal e a sua adequação às necessidades 

da empresa (anexo). 

Caso a empresa não seja obrigada a PEI, deve organizar os meios de evacuação e de combate a 

incêndio, devendo ser dada uma ideia geral do mapa de riscos, sistema de evacuação de sinistrados e 

características do sistema de detecção e extinção de incêndios, meios afectos e da formação e treino. 

 AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO 

Auditorias periódicas de avaliação das condições de SST, tendo em atenção: 
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a) Auditorias ao sistema de SST, verificando o grau de conformidade da sua estrutura e 

actividades aos requisitos legais; 

b) Avaliação das condições de trabalho, considerando as prescrições legais aplicáveis; 

c) Avaliação de riscos operacionais, utilizando um modelo validado; 

d) Avaliação de riscos específicos, nomeadamente; exposição pessoal diária dos trabalhadores 

ao ruído, poeiras, ou outros. 

e) Avaliação ergonómica. 

 ACTIVIDADES DE SAÚDE OCUPACIONAL 

Considerar, nomeadamente: 

 Exames de saúde; admissão, periódicos e ocasionais e os resultados em termos de aptidão. 

 Acções de promoção e vigilância da saúde. 

 Prestação de cuidados assistenciais, em caso de doença ou de acidente. 

 Visitas de avaliação das condições de trabalho 

 FORMAÇÃO EM SST 

Caracterização do plano de formação em SST, sua estruturação e adequação. 

 GESTÃO DAS NÃO CONFORMIDADES 

Acidentes de trabalho: 

Descrição do Sistema Gestão de AT, participação, investigação e registo de acidentes de trabalho, 

caracterizando o modelo adoptado e sua adequação (apresentar documentação em anexo): 

Normas de investigação de acidentes de trabalho e doenças profissionais; 

Relatórios de investigação de acidentes de trabalho; 

Listagem dos acidentes de trabalho ocorridos nos últimos 2 anos. 

Estatística descritiva da sinistralidade, se possível dos últimos 5 anos 

Análise da casuística da sinistralidade laboral: 

Índice de Frequência 

Índice de Gravidade 

Índice de avaliação da gravidade 

Caracterização dos acidentes quanto: local do acidente, tipo de acidente, forma do acidente, agente 

material, região do corpo atingida, natureza da lesão, momento de ocorrência (hora do dia, dia da 

semana, mês) tipo de Incapacidade temporária, tipo de incapacidade permanente. 

Leitura desta informação identificando pontos fortes e pontos fracos na perspectiva da SST 

Doenças profissionais: 

Descrição sumária do Sistema Gestão das DP, notificação, investigação e registo de doenças 

profissionais, caracterizando o modelo adoptado e sua adequação, apresentado em anexo: 

Normas de notificação e investigação de doenças profissionais; 

Notificação de doença profissional; 

Listagem das doenças profissionais notificadas. 

Caracterização estatística da doenças profissionais notificadas 

Modelo de registo e gestão das não conformidades em SST. 

 REGISTOS E DOCUMENTOS 

Verificar manutenção de registo organizado dos documentos e listagens legalmente exigidos. 
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2.9. O departamento / a secção 

Este capítulo é utilizado em estágios onde, dada a dimensão da empresa, trabalhamos especificamente uma 

secção ou departamento. 

Identificação 

Aplicar os mesmos princípios utilizados no desenvolvimento do processo produtivo da empresa. 

Localiza-se na área de produção da empresa, sendo a linha com a maior dimensão espacial. 

Encontra-se estruturada como linha de produção em série, verificando um elevado nível de mecanização. 

 

Processo produtivo 

Aplicar os mesmos princípios utilizados no desenvolvimento do processo produtivo da empresa. 

Fluxograma de produção 

Aplicar os mesmos princípios utilizados no desenvolvimento do fluxograma da empresa. 

 

População laboral 

 

Regime laboral 

Caracterizar o regime laboral conforme se referiu para a empresa. 

Verificar medidas adoptadas na organização do trabalho que possam potenciar ou minimizar riscos; 

nomeadamente; rotatividade das funções, riscos associados a posturas, transporte manuais de cargas, ritmos 

de trabalho, grau de supervisão, etc. 

 

Avaliação das condições de trabalho 

Verificar a conformidade em relação ao regulamento aplicável. 

Desenvolver uma matriz de identificação e hierarquização dos riscos. 

Classificar os riscos de acordo com os requisitos do novo relatório anual de actividades de SST 

Físicos: 

Químicos: 

Biológicos: 

Psicosociais: 
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2.10. O (s) posto (s) de trabalho 

Neste capítulo vamos proceder á análise das condições de trabalho e dos riscos inerentes a cada posto de 

trabalho da empresa ou secção abordadas no estágio. 

Considerar 

 Identificação do posto de trabalho 

 Condições ambientais 

 Descrição de tarefas 

 Avaliação de riscos 

 Medidas de prevenção e protecção 

 Plano de promoção e vigilância da saúde 
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3. Definição de problemas e sua prioritação 

Sobre o trabalho, podemos identificar dois tipos de problemas: 

 Factores de risco para a segurança, os que pela sua forma de actuação configuram situações e 

condições de trabalho geradoras de acidentes pondo em causa a integridade física dos trabalhadores. 

Esta é a área de intervenção da Segurança do trabalho, sendo competência do MT dar um contributo 

na identificação das situações e sugerir eventuais soluções/correções para os problemas identificados. 

Considerar também que, alguns destes factores de risco, configuram requisitos para os critérios de 

aptidão, que devem ser integrados nos protocolos de exame de saúde: 

Por exemplo: trabalho em alturas de onde devem ser excluídos trabalhadores portadores de epilepsia, 

síndromes vertiginosos, assim como patologias com risco de síncope (diabetes, em particular tipo 1, 

SCA, taquidisritmias, etc). 

 Factores de risco para a saúde, os que pela sua forma de actuação configuram situações e condições 

de doença profissional, pondo em causa a saúde dos trabalhadores 

Esta é a área de intervenção do Médico do Trabalho, por excelência, sendo a partir dela que se irá 

desenhar o protocolo de vigilância da saúde para cada posto / actividade de trabalho da empresa. 

Sobre os trabalhadores, há que identificar as vulnerabilidades, ou seja proceder á caracterização da população 

em termos sanitários: 

 As vulnerabilidades reconhecidas na lei, face aos factores de risco identificados, que devem ser 

traduzidas em critérios de aptidão (menores, grávidas, puérperas e lactantes) 

 As vulnerabilidades decorrentes de etiologias multifactoriais onde o trabalho é concausa considerando 

os factores de risco identificados, devendo ser incluídas nos critérios de aptidão assim como nos 

protocolos individuais de vigilância da saúde (asma brônquica e exposição ao frio, doenças 

reumatismais e trabalho físico com movimentação de cargas, patologia cardíaca e stress térmico, etc) 

 

Perigo e Factores de risco profissional conceitos básicos a serem dominados 

Do conjunto de variáveis que determinam as condições de trabalho, podem emergir agentes, condições ou 

circunstâncias com potencial para produzir dano pessoal, patrimonial ou ambiental. 

Esta capacidade para produzir dano define o conceito de perigo ou factor de risco, cuja dimensão se 

hierarquiza considerando o potencial do dano esperado. Em SST consideramos os perigos ou factores de 

risco, directos ou indirectos, para a integridade física e saúde dos trabalhadores. 

Do ponto de vista técnico os factores de risco para a integridade física e saúde dos trabalhadores, são 

classificados quanto á sua natureza em: 

 Agentes físicos:  classificados quanto á sua natureza 

Mecânicos 

Electromagnéticos 

Térmicos 

Radioactivos 

 Agentes químicos: classificados quanto á apresentação e efeito nocivo 
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Gases e fumos 

Poeiras e pós 

Aerossóis 

 Agentes biológicos: classificados considerando o nível de risco 

Bactérias 

Agentes Sub-celulares (vírus e priões) 

Parasitas 

Fungos 

Outros 

 Outros agentes de natureza psicossocial e organizacional. 

Os agentes físicos, químicos e biológicos são, actualmente, regulamentados por dispositivos legais que visam 

a prevenção e protecção dos trabalhadores. 

Estes agentes podem em contexto real de trabalho concretizar a sua acção sobre os trabalhadores, produzindo 

um dano na sua integridade física e/ou saúde. 

Para que tal ocorra, é necessário que o trabalhador penetre na esfera de influência do perigo, considerando as 

dimensões espaciais e temporais, sendo competência do MT conhecer a esfera de influência dos agentes 

perigosos presentes nos locais de trabalho. 

A possibilidade de ocorrência de um efeito nocivo na saúde do trabalhador por acção de um agente perigoso 

define o conceito de risco, onde o nível de risco estima a probabilidade de contacto entre o agente e o 

trabalhador, com a consequente materialização do dano, enquanto acidente de trabalho ou doença profissional. 

 

3.1. Não conformidades nas condições e práticas de trabalho 

Sugere-se abordagem sectorial, considerando a estrutura orgânica – LAYOUT, da empresa, apresentando as 

avaliações por áreas de actividade, nomeadamente: 

 ÁREA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

 ÁREA DE SERVIÇOS COMERCIAIS 

 ÁREA DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL 

 ÁREA DE ARMAZENAMENTO E EXPEDIÇÃO 

 ÁREA DE PARQUES E LOGRADOUROS 

 ÁREAS ESPECÍFICAS – Centrais de energia; Laboratórios; Oficinas de manutenção; Caldeiras; Paióis; 

Câmaras frigoríficas; Lagoas; ETAR; etc. 

 ÁREAS DE APOIO SOCIAL – Vestiários, Balneários, Sanitários, Refeitório, Bar, Sala de repouso, etc. 

Utilizar as avaliações realizadas pelos técnicos de SHT, verificando se foi realizada utilizando um método de 

avaliação certificado. 

Se foi utilizada uma lista de verificação de requisitos legais, verificar se o enquadramento legal é adequado á 

realizada da empresa. 

Avaliação do risco 
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Todo o processo de avaliação é um exercício de comparação entre uma realidade concreta e um referencial 

que representa a realidade desejável. Ao procedermos a este exercício de comparação, vamos percepcionar o 

desvio, sua natureza e dimensão, entre o que temos e o que desejamos, ponto de partida para se estudarem e 

implementarem soluções correctivas. 

No caso da avaliação de riscos profissionais, enquanto processo dinâmico de identificação dos agentes 

perigosos, estimativa do seu potencial de dano, caracterização da exposição, verificação de deficiências de 

controlo, concluído com a valoração da probabilidade de dano e das consequências para a saúde do 

trabalhador, o referencial assenta em: 

 Critério legal – considerando a legislação e regulamentação aplicável em matéria trabalho e de SST, 

constituindo o nível mínimo requerido; 

 Critério normativo – considerando as normas técnicas emanadas por instituições da tutela ou de 

referencia na área da SST (ACT, DGS, OM, OIT, OMS, CDC, etc.); 

 Critério técnico – considerando que a evolução técnico-científica é dinâmica, prever o recurso a 

publicações de referência, dados e estudos credíveis. 

O processo de avaliação de risco, deve respeitar as seguintes etapas: 

1. Identificar o perigo, determinar a sua magnitude e esfera de influência esperada; 

2. Determinar o nível de deficiência, as falhas no controlo do perigo que tornam possível o contacto; 

3. Avaliar o nível de exposição, como a permanência do trabalhador na esfera de influência do perigo, 

considerando as vias de disseminação ambiental e penetração no organismo; 

4. Estimar o nível de probabilidade, traduzindo as possibilidades de, numa situação concreta ocorrer 

interacção/contacto entre o agente perigoso e o trabalhador; 

5. Ponderar o nível de consequência, o dano provável e esperado de um eventual contacto com o agente 

perigoso, na integridade física e/ou saúde do trabalhador; 

6. Valoração do nível de risco, consiste na quantificação da probabilidade de ocorrência do dano 

esperado na situação concreta, considerando indicadores de referência; 

7. Definição do nível de intervenção, a urgência requerida para a tomada de decisão e intervenção, 

atendendo á probabilidade e gravidade dos danos ocorridos/esperados. 

A apresentação das não conformidades pode e deve ser expressa de forma hierarquizada, ou seja, das mais 

nocivas e perigosas para as menos importantes. 

Hierarquização dos problemas, integrando a perspectiva dos actores integrantes da organização, técnicos, 

trabalhadores e os decisores executivos, considerando: 

 Magnitude = dimensão objectiva do risco, a avaliação técnica do risco com base no referencial legal, 

normativo e técnico a respeitar. 

 Transcendência = dimensão subjectiva do risco, a percepção dos trabalhadores. 

 Vulnerabilidade = possibilidade de eliminar/controlar o risco, considerando as soluções técnicas 

disponíveis e economicamente viáveis. 
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Estas três variáveis podem ser computadas enquanto somatório ou multiplicador, permitindo assim 

fundamentar uma proposta de hierarquia de intervenções. 

 

 

3.2. Protocolo de vigilância dos trabalhadores 

Os exames de saúde constituem a pedra de toque da intervenção do Médico do Trabalho, mas a sua 

concretização só é possível pela acção conjunta do Serviço de Segurança e Saúde do Trabalho. 

A realização de exames de saúde é o instrumento adoptado para se concretizar a dupla missão, 

responsabilidade exclusiva do Médico do Trabalho, onde se tentam compatibilizar perspectivas, nem sempre 

concordantes. 

Por um lado o trabalhador tem no trabalho a sua fonte de subsistência, de realização pessoal e de inserção 

social, mas tem também a expectativa, e o direito, de não sofrer dano na sua saúde e de não ver encurtada a 

sua esperança, e qualidade de vida, em consequência dos riscos a que é exposto no exercício profissional. 

Por outro lado, o empregador espera retorno dos investimentos realizados, querendo garantir a fiabilidade e 

produtividade do factor humano, mas tem a responsabilidade social, e o dever legal, de conseguir tais 

objectivos através da optimização das condições e processos de trabalho, da motivação e capacitação dos 

trabalhadores, não enveredando por práticas que ponham em causa a saúde dos trabalhadores, das 

comunidades ou o ambiente. 

Considerando os objectivos do exame de saúde, a decisão final a emitir pelo MT, deve ser equacionada a duas 

dimensões: 

 Dimensão pericial, avaliando a aptidão profissional do trabalhador, enquanto parecer técnico de 

carácter consultivo e não vinculativo, a ser considerada no âmbito da regulação da relação de trabalho 

estabelecida entre as partes, empregador e empregado, no que respeita á protecção e promoção da 

saúde; 

 Dimensão preventiva, identificando factores de risco, laborais e pessoais, para a saúde do trabalhador, 

propondo medidas que protejam e promovam a saúde, permitindo a viabilidade da relação do 

trabalhador com o seu trabalho e assegurando a longevidade da sua vida produtiva. 

Os exames de saúde, tipificados em exames de admissão, periódicos e ocasionais, podem ser definidos como 

um procedimento de recolha estruturada de informação para certificação da aptidão profissional do trabalhador, 

vigilância sistemática da saúde e das variações nela produzidas pelo trabalho, assim como para a protecção e 

promoção da saúde. 

Enquanto avaliação sistemática da saúde do trabalhador ao longo da sua vida profissional e considerando a 

sua tipificação, desde logo emerge a necessidade de proceder á sua planificação temporal. 
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No que se refere aos exames de admissão, o momento da sua realização encontra-se taxativamente expresso 

na lei. O mesmo já não ocorre com os exames periódicos, cuja periodicidade de realização resulta do 

cruzamento de três variáveis: 

 -Critério etário: critério por defeito, não sendo permitido o seu alargamento, determina exames anuais 

para menores de 18 anos e maiores de 50 e bienais para os restantes grupos etários. 

 -Critério de exposição a risco profissional: onde a periodicidade é determinada pela natureza e 

magnitude dessa exposição, sobrepondo-se ao anterior critério em termos de encurtamento da 

periodicidade (exposição ao ruído determina vigilância anual da audição, independente da idade). 

 -Critério médico: onde o MT em função de condicionantes de saúde e de exposição a risco profissional, 

determina encurtamento da periodicidade em relação aos dois últimos critérios. 

Quanto aos exames ocasionais, podemos classificá-los em: 

 Obrigatórios, os previstos na lei: 

Certificar manutenção da aptidão profissional do trabalhador após ausência ao trabalho superior a trinta 

dias motivada por um problema de saúde (acidente ou doença); 

Certificar aptidão profissional para o desempenho de novas tarefas profissionais (alterações 

significativas no posto/condições de trabalho ou mudança de posto de trabalho/recolocação 

profissional, que alterem os requisitos de aptidão ou gerem exposição a novos riscos). 

 Facultativos: realizados por outros motivos não previstos na lei, nomeadamente: 

A pedido do trabalhador 

A pedido do empregador 

A pedido do Médico do Trabalho 

A pedido de terceiros 

Chama-se a atenção para a especificidade dos trabalhadores exposto a riscos biológicos, onde deve ser 

prevista a realização de exames ocasionais sempre que se suspeite de doença infecto-contagiosa. 

Para que seja possível uma planificação anual dos exames de saúde, deve ser reunida a seguinte informação: 

 Efectivos da empresa 

 Distribuição etária (critério legal, mínimo) 

 Avaliação de riscos (critério de risco) 

 Distribuição por sexos (mulheres em fase reprodutiva e sua protecção específica) 

 Taxas de absentismo (prever exames ocasionais) 

 Índices de “turnover” da empresa (prever exames de admissão) 

 Estado de saúde da população laboral (critério médico de periodicidade) 

Os exames ocasionais, obrigatórios ou facultativos, sendo desencadeados por situações aleatórias constituem 

uma das dificuldades de programação, pois mesmo considerando uma estimativa anual, a sua distribuição 

temporal pode revelar-se muito heterogénea. 

Estabelecer como objectivo mínimo, uma taxa de execução anual de 100% para os exames de admissão, 

periódicos e ocasionais obrigatórios. 
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O protocolo do exame de saúde, enquanto procedimento de recolha estruturada de informação para 

certificação da aptidão profissional e avaliação do impacto do trabalho na saúde do trabalhador, deve ser 

configurado considerando os seguintes pressupostos: 

1. Conhecer o perfil de requisitos necessários ao desempenho da profissão; 

2. Conhecer os factores de risco, físicos, químicos, biológicos e psico-sociais associados ás actividades; 

3. Conhecer o perfil de competências cognitivas, neuro-sensoriais e funcionais do trabalhador; 

4. Conhecer os problemas de saúde do trabalhador geradores e as suas vulnerabilidades. 

 

1. Professiograma define quais as aptidões críticas para o exercício da profissão e estabelece as exigências 

mínimas a serem respeitadas para cada uma dessas aptidões, construindo o referencial com o qual vamos 

confrontar os candidatos á função. 

 Quais as aptidões críticas? 

 Recursos cognitivo-comportamentais  

 Competências neuro-sensoriais  

 Desempenho fisiológico 

 Integridade anatomo-funcional  

 Quais as exigências mínimas? 

 Indicadores Quantitativos 

 Indicadores Qualitativos 

 

2. A informação acerca dos riscos a que se expõe o trabalhador no desempenho da função é fundamental para 

o Médico do Trabalho, por dois motivos: 

 Primeiro, permite identificar condições de vulnerabilidade bio-psico-social do trabalhador, que 

constituem contra-indicação absoluta ou relativa para o exercício da função, sendo que, algumas 

dessas condições adquiram protecção legal, nomeadamente: 

o Actividades proibidas ou condicionadas a menores; 

o Actividades condicionadas e proibidas na Gravidez, puerpério e aleitamento; 

o Actividades proibidas ou condicionadas durante a idade fértil para protecção do património 

genético  

o Factores patológicos, congénitos ou adquiridos (epilepsia deficientemente controlada e 

trabalhos em altura, medicação crónica com imunossupressores e exposição a agentes 

biológicos do grupo 3). 

 Segundo, permite identificar os riscos que, actuando de forma cumulativa, necessitam de uma 

vigilância sistemática e periódica da saúde para avaliação do seu impacto nocivo, sendo que alguns 

desses riscos, dado o seu rebate sócio-económico ou a sua relevância sanitária, apresentam 
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protocolos de vigilância, legal ou tecnicamente normalizados, como ocorre com o ruído, a silicose, o 

chumbo e a tuberculose. 

 

Aqui chegados, estamos na posse da informação critica sobre o trabalho, considerando os objectivos do exame 

de saúde. A segunda incógnita do nosso problema é o trabalhador, e sobre este membro da equação compete 

ao Médico do Trabalho desenvolver e aplicar os procedimentos de recolha da informação necessária ao 

conhecimento da sua realidade bio-psico-social. 

o Avaliar as aptidões cognitivo-comportamentais, neuro-sensoriais, fisiológicas e anatomo-

funcionais do trabalhador; 

o Identificar as condições, ou problemas de saúde, congénitos ou adquiridos que condicionem 

vulnerabilidade particular; 

o Proceder á monitorização dos efeitos da exposição a factores de risco profissionais; 

o Proceder á monitorização da evolução dos problemas de saúde do trabalhador. 

 

O desenho do protocolo do exame de saúde deve constituir a primeira preocupação do Médico do Trabalho, 

pois a eficácia do exame de saúde enquanto instrumento de prevenção resulta, directamente, a qualidade da 

informação que a sustenta. 

Assim sendo, o referencial de um protocolo de exame de saúde deve ser construído com base em 

metodologias validadas por um de três critérios: 

 Critério legal, o primeiro a ser considerado, entendido como o nível mínimo de actuação (audiometria 

tonal em condução aérea para avaliação da audição nos trabalhadores expostos ao ruído); 

 Critério normativo, considerando as normas técnicas emanadas por instituições de referência na área 

da saúde (DGS, OM, OMS, CDC, etc.); 

 Critério de boas práticas, onde considerando os avanços técnico-científicos da medicina 

fundamentamos a nossa intervenção em dados e estudos credíveis. 

A informação relativa ao trabalhador deve ser registada em ficha clínica, para a qual não existe modelo oficial, 

ficha essa que deve ser estruturada nos seguintes pontos: 

 Identifica o sujeito 

 Identifica a actividade profissional 

 Questionário de saúde 

 Exame físico objectivo 

 Exames complementares 

 

Aqui chegados percorremos metade do caminho que nos leva ao cumprimento dos objectivos do exame de 

saúde, seleccionamos a informação crítica e procedemos á sua recolha. 
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Preenchemos então as duas entradas da nossa matriz, estando reunidos os pressupostos para a tomada da 

decisão, nomeadamente: 

 Conhecer o perfil de requisitos exigíveis para o desempenho da profissão; 

 Conhecer os factores de risco associados ás actividades profissionais; 

 Conhecer o perfil de aptidões do trabalhador; 

 Conhecer as vulnerabilidades do trabalhador. 

 

Trabalho  Trabalhador  Decisão?  

Requisitos Aptidões Adequação? 

Riscos Vulnerabilidades Compatibilidade? 

 

Como forma de processar a informação recolhida propomos duas interrogações, cruzando as entradas da 

matriz de decisão anteriormente apresentada: 

1- As aptidões do trabalhador são adequadas aos requisitos da função? 

2- As vulnerabilidades do trabalhador são compatíveis com os riscos da função? 

 

Combinando as respostas possíveis às duas perguntas obtemos quatro hipóteses: 

 1 = Adequação + Compatibilidade: 

Aqui a decisão final é de APTO, mesmo que no caso concreto se justifiquem algumas observações 

dirigidas ao trabalhador ou ao empregador, que sendo observações não são condicionantes ao 

exercício profissional (apresentar boletim de vacinas actualizado no próximo exame). 

 2 = Adequação + Incompatibilidade: 

Nesta situação temos uma vulnerabilidade do trabalhador que é inconciliável com os riscos a que a 

profissão o expõe, o que nos deve levar a colocar as seguintes questões: 

O problema de saúde é passível de solução médica? Se a resposta for sim podemos equacionar uma 

situação de INAPTO TEMPORARIAMENTE, até que se verifique a resolução do problema, indicando 

quais os trabalhos alternativos que o trabalhador pode desempenhar na organização durante o período 

de inaptidão (perturbação depressiva e trabalho nocturno) 

Existem medidas preventivas eficazes para controlo do risco? Se a resposta for sim podemos 

equacionar uma situação de APTO CONDICIONAL, expressando qual a condição a respeitar para que 

se verifique a aptidão do trabalhador (hipoacusia em trabalho exposto ao ruído, onde se estabelecer 

como condições da aptidão: uso de protecção da audição e rotação ao fim de 4 horas de exposição). 

Se ambas as respostas forem negativas devemos considerar a situação de INAPTO 

DEFINITIVAMENTE, indicando quais os trabalhos alternativos que a situação do trabalhador permite 

desempenhar na organização. 
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 3 = Inadequação + Compatibilidade: 

Nesta situação temos uma aptidão do trabalhador que não atinge o mínimo exigível para o 

desempenho do trabalho, o que nos deve levar a colocar as seguintes questões: 

A deficiência é passível de solução médica? Se a resposta for sim podemos equacionar uma situação 

de INAPTO TEMPORARIAMENTE, até que se verifique a resolução do problema, indicando quais os 

trabalhos alternativos que o trabalhador pode desempenhar na organização durante o período de 

inaptidão 

A deficiência é passível de compensação médica? Se a resposta for sim podemos equacionar uma 

situação de APTO CONDICIONAL, expressando qual a condição a respeitar para que se verifique a 

aptidão do trabalhador (uso de óculos ou lentes de correcção da visão se tal for necessário para atingir 

o mínimo exigível). 

Se ambas as respostas forem negativas devemos considerar a situação de INAPTO 

DEFINITIVAMENTE, indicando quais os trabalhos alternativos que a situação do trabalhador permite 

desempenhar na organização. 

 4 = Inadequação + Incompatibilidade: 

Esta é uma situação onde o INATO DEFINITIVAMENTE pode não oferecer dúvidas, mas onde devem 

ser esgotadas todas as hipóteses de solução médica e de controlo de risco até se afirmar a inaptidão, 

indicando quais os trabalhos que a situação do trabalhador permite desempenhar na organização. 
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4. Caracterização da saúde da população trabalhadora 

Com a realização dos exames de saúde estamos na posse da informação necessária á caracterização 

sanitária da população, identificando as patologias mais prevalentes. 

Em conjunto com a caracterização dos riscos profissionais, estas informação é fundamentais na avaliação das 

vulnerabilidades dos trabalhadores e na definição das acções de promoção, vigilância e protecção da sua 

saúde. 

Este inventário deve ser feito tendo em conta um dos referenciais validados, nomeadamente a ICPC-2 

(International Classification of Primary Care, 2º Edição) ou a CID-10 (Classificação Internacional de Doenças, 

10º Edição. 
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5. Selecção de estratégias e elaboração de programas 

Para cada um dos problemas identificados deve ser proposta uma solução/correcção: 

 Propostas para as situações de risco para a segurança; 

 Propostas para as situações de risco para a saúde; 

 Propostas para a protecção e promoção da saúde 

 

As propostas de intervenções devem ser estruturadas fixando objectivos, responsáveis, recursos a afectar, 

orçamento e cronograma de implementação. 

Devem permitir a sua monitorização, ou seja há que estabelecer indicadores que permitam monitorizar a nossa 

intervenção: 

 Indicadores de execução; 

 Indicadores de resultado; 

 Indicadores de impacto. 

Exemplo com os Acidentes de trabalho (mero exemplo muito incompleto): 

Indicador de impacto = expressa a realidade que queremos alterar. 

 Reduzir a incidência de AT em 10% no prazo de um ano (Índice de frequência) 

Indicador de resultado = expressa cada uma das variáveis criticas que configuram a realidade em causa. 

 Condições inseguras, corrigir 50% das situações indentificadas. 

 Comportamentos inseguros, eliminar 50% dos comportamentos identificados 

Indicadores de execução = expressam as actividades desenvolvidas 

 Investigar 100% dos AT ocorridos no ano 

 Realizar 5 acções de formação sobre SST 

Exemplo com Obesidade (mero exemplo muito incompleto): 

Indicador de impacto = expressa a realidade que queremos alterar. 

 Reduzir a prevalência em 10% no prazo de um ano (Prevalência de IMC>30) 

Indicador de resultado = expressa cada uma das variáveis criticas que configuram a realidade em causa. 

 Aumentar para 2horas/semana a prática de actividade física. 

 Reduzir em 20% a ingestão calórica. 

Indicadores de execução = expressam as actividades desenvolvidas 

 10 consultas ano de acompanhamento em cada obeso (IMC>30) 

 Realizar 5 acções de formação sobre alimentação e actividade física 
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6. Execução e avaliação 

Considerando as intervenções propostas apresentam-se os resultados obtidos pela sua execução. 

Aqui trata-se de apresentar dados objectivos – tabelas e gráficos, que nos permitam aperceber a evolução da 

realidade, com os sucessos e insucessos de percurso. 

Exemplo 

Exames de saúde previstos – 50          Exames de saúde realizados 45 
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7. Discussão e conclusões 

A discussão e conclusões deve evoluir dos aspectos macro para os micro. 

Aspectos do estágio – pontos fortes e fracos, o que correu bem o que pode ser melhorado. 

A empresa enquanto realidade de SST - pontos fortes e fracos, o que está bem o que pode ser melhorado 

O Serviço de SST – conformidade legal, adequação a realidade da empresa, o que pode ser melhorado 

A actividade desenvolvida - conformidade legal, adequação a realidade da empresa, o que pode ser 

melhorado. 

A abordagem é técnica, como tal não esquecer que: 

Cada afirmação deve ser fundamentada em factos – sempre que possível referenciação bibliográfica ou dos 

documentos utilizados (questionar a necessidade de serem apresentados em anexo) 

Cada intervenção deve seguir orientações de boas práticas, normas, guidelines, devendo sempre referenciar-

se a fonte dessas orientações. 

Cada decisão/solução deve respeitar a evidencia científica que a suporta e ser tecnicamente correcta. 
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Referências 

Referências legais 

Apresentadas por sectores facilita a identificação – Partir do macro para o micro 

 

Referências bibliográficas 

Apresentadas pela ordem que forem surgindo no texto, considerando as normas APA. 
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Glossários 

Glossário de abreviaturas 

Este glossário encontra-se organizado por ordem alfabética. 

 

 

Glossário de definições 

Este glossário encontra-se organizado por ordem alfabética. 

As definições devem ter como fonte os seguintes critérios; definição legal, definição normativa, conceito 

técnico, conceito comum, só se utilizando o critério inferior caso não se encontre enquadramento no 

critério superior. 
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ANEXOS 

Sugere-se que nesta folha se expresse a listagem dos anexos 

 

1- Política de SST 

2- Organização do Serviço de SST 

3- Contrato de prestação de serviços do Médico do Trabalho 

4- Descrição de funções 

5-  … 

 

Para que o documento se torne mais fácil de manusear sugere-se que seja dividido em dois volumes: 

1 Volume – Relatório final de estágio 

2 Volume – Anexos 
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NOTA 

Formatação sugerida para o documento: 

 Configuração das paginas: 

Folha A4 em orientação vertical 

Margens: Superior a 1,5cm 

  Inferior a 1,5cm 

Esquerda a 2,5cm 

Direita a 1cm 

Cabeçalho a 1cm do limite, Letra Arial tamanho 8 

Rodapé a 1 cm do limite, Letra Arial tamanho 8 

 Formatação do texto: 

Título 1 – Arial, negrito, 14 

Título 2 – Arial, negrito, 12 

Título 3 – Arial, negrito, 10 

Texto – Arial, 10, justificado 

       Espaçamento 

entrelinhas de 1,5 

    Espaçamento entre parágrafos: antes 6 

pontos, depois 0 pontos 
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NOTA 

1. Monografia científica é um estudo empírico ou teórico, com uma sólida argumentação empírica 

e/ou teórica, uma resposta ao problema/questão do investigador. 

2. O problema ou a questão levantada pelo investigador poderá ter relevância técnica (num âmbito 

prático de intervenção) ou teórica (teste de pressupostos teóricos). 

3. A monografia científica, materializa-se num relatório escrito, podendo este objectivo ser 

concretizado com os seguintes formatos: 

a) Trabalho de investigação, formato que inclui: 

 Introdução (na qual se levanta o problema); 

 Fundamentação teórica (onde se procede a uma revisão da literatura relevante à procura da 

resposta teórica do estado da arte ao problema); 

 Material e métodos (onde se apresenta a metodologia de recolha de dados - inclui 

participantes, instrumentos e procedimento, e o cronograma da investigação); 

 Apresentação de resultados obtidos na investigação; 

 Discussão (onde as respostas teóricas e empíricas são analisadas e confrontadas); 

 Conclusão. 

b) Trabalho de revisão bibliográfica, formato que inclui: 

 Introdução onde se define o problema e a estrutura argumentativa a ser apresentada; 

 Metodologia da pesquisa bibliográfica; 

 Apresentação dos argumentos com suporte na literatura (que pode ou não estar subdividida 

em capítulos); 

 Discussão sobre o tema; 

 Conclusão. 
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NOTA 

Para além das competências específicas pretendidas pelo estágio tutelado, com a monografia 

científica pretende-se que o formando desenvolva as seguintes componentes:  

a) Componente técnica 

 Formulação do problema/questões/objectivos e hipóteses, justificação e pertinência;  

 Conteúdo teórico / âmbito da pesquisa bibliográfica;  

 Adequação de toda a metodologia ao problema;  

 Qualidade da análise de dados / exaustividade;  

 Discussão / Conclusões / Considerações finais;  

 Anexos, pertinência, e sua articulação com o texto.  

b) Componente formal 

 Consistência geral do trabalho / equilíbrio entre secções;  

 Cumprimento dos limites (de páginas, etc.).  

 Normas APA (Corpo do texto e Referências);  

c) Componente de apresentação escrita 

 Redacção (clareza, ortografia, sintaxe, etc.);  

 Coerência e apresentação de tabelas, figuras, quadros, etc.;  

 Qualidade do resumo. 

 Aspectos gráficos facilitadores da leitura e apreensão da informação 

d) Qualidade 

 Originalidade / Inovação /Relevância do tema;  

 Contribuição: teoria/ prática (impacto social) / metodológica;  

 Criatividade/ Resolução de problemas no processo de investigação;  

 Capacidade argumentativa/crítica.  

e) Processo 

 Autonomia / independência / pro-actividade 

 Cumprimento prazos;  

 Integridade ética.  

f) Apresentação e defesa pública 

 Qualidade dos suportes audio-visuais/ Clareza da apresentação;  

 Capacidade de argumentação;  

 Domínio das temáticas relacionadas com o trabalho.  

 Respeito pelo tempo limite da apresentação;  
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1. INTRODUÇÃO 

3.1. Formulação do problema 

Motivações para a escolha do tema e realização do trabalho 

Pertinência e relevância do tema 

Planeamento e organização do trabalho, com uma descrição sumária dos objectivos e conteúdo de 

cada capítulo (o que podemos esperar em cada capítulo) 

Problemas e constrangimentos na sua realização 

3.2. Objectivo da investigação 

Objectivo geral 

 

Objectivos específicos 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Enquadramento histórico 

Enquadramento legal  

Enquadramento técnico (revisão da bibliografia sobre o tema, tendo em atenção a sua actualidade) 

No caso de estarmos perante uma doença, proceder a uma abordagem com 

Definição 

Etiologia 

Patogenia 

Clínica 

Tratamento 

Prognóstico 

 

2.1 Sub-título 
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3. METODOLOGIA 

Este capítulo pode incluir os seguintes itens 

3.1. Definição da população alvo 

Definimos como população alvo do nosso estudo os trabalhadores da empresa XPTO 

 

3.2. Selecção da amostra 

Como foi feita a selecção da amostra, critérios de inclusão e exclusão 

 

3.3. Desenho do estudo 

 

3.4. Procedimentos formais e éticos 

Autorizações 

Os trabalhadores envolvidos no estudo foram informados da natureza e objectivo do estudo, tendo 

sido recolhido o seu consentimento por escrito. 
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4. RESULTADOS 

Este capítulo pode incluir os seguintes itens 

4.1. Caracterização socio-demográfica da amostra 

 

4.2. Dados da investigação 

 

Outros subtítulos de acordo com a natureza do tema/trabalho realizado 
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5. DISCUSSÃO 
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6. CONCLUSÕES 
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Bibliografia 
 

 

 

No que se refere á apresentação da bibliografia recomenda-se a utilização das 

Normas APA, que são acessíveis directamente no processador de texto WORD, 

programa que permite a sua automatização (ver WORD, Referências, Citações e 

Bibliografia, Estilo, onde se pode escolher as normas APA da 5 ou 6 edição) 

 

 

 



Título 

Nome autor  I 

 

Índice de abreviaturas 

Organizado por ordem alfabética 

Exemplos 

AT  Acidente de trabalho 

CNP  Classificação Nacional de Profissões 

CT  Código do Trabalho 

CPT  Código de Processo do Trabalho 

DGS  Direcção-geral e Saúde 
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Conceitos e definições 

Organizados por ordem alfabética e com referenciação da fonte 

Exemplos 

Acidente de trabalho: Todo o acontecimento inesperado e imprevisto, incluindo os atos de violência 

derivados do trabalho ou com ele relacionados, do qual resulte uma lesão corporal, uma doença ou a 

morte de um ou vários trabalhadores. São também considerados acidentes de trabalho os acidentes 

de viagem, de transporte ou de circulação, nos quais os trabalhadores ficam lesionados e que 

ocorrem por causa, ou no decurso do trabalho, isto é, quando exercem uma atividade económica, ou 

estão a trabalhar, ou realizam tarefas para o empregador. (http://metaweb.ine.pt/sim/conceitos em 

2012-04-14). 

Efectivo: todos os trabalhadores independentemente do tipo de vínculo, que, em 31 de Dezembro do 

ano a que se refere o balanço social, se encontram a prestarem serviço na instituição (Ofício circular 

nº 3162 do DMRS, de 11/03/2004). 
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Índice de figuras 
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Anexos 

Apresentados pela ordem de citação no texto 

 



 
 

ORDEM DOS MÉDICOS 
COLÉGIO DA ESPECIALIDADE DE MEDICINA DO TRABALHO 

 

 

Plano Transitório de Formação em Medicina do Trabalho 

Notificação de admissibilidade ao exame da especialidade 

 

 

Para os devidos efeitos se declara que o Dr. [Nome completo conforme CC/BI], licenciado(a) em Medicina pela 

Faculdade de Medicina da [Universidade de Coimbra], médico inscrito na Ordem dos Médicos com a cédula 

profissional nº [00000], após prova de verificação documental  

foi admitido ao exame para acesso ao título de especialista em Medicina do Trabalho, de acordo com a 

legislação e normas regulamentares em vigor. 

não foi admitido ao exame para acesso ao título de especialista em Medicina do Trabalho, considerando que: 

Não formalizou a candidatura à prestação de provas para acesso ao título de especialista em Medicina do 

Trabalho, no prazo regulamentar e não apresentou justificação atendível. 

A formalização da candidatura não se fez acompanhar de apreciação favorável e escrita do orientador, 

atestando o cumprimento de todas as actividades integrantes do PTF. 

A formalização da candidatura não se fez acompanhar de declaração atestando o pleno gozo dos direitos 

estatutários, reconhecido pela Ordem dos Médicos. 

A formalização da candidatura não se fez acompanhar dos documentos que integram o PTF: 

Resumo curricular 

Relatório de estágio 

Monografia científica 

Fica o candidato notificado que tem um prazo de 10 dias úteis para proceder á regularização da candidatura, 

findo o qual se procederá ao arquivamento do mesmo. 

 

[local] [data] 

Direcção de Formação do Colégio da Especialidade de Medicina do Trabalho 

Assinatura 



Actividades desenvolvidas durante o Estágio 

Este documento descreve as actividades desenvolvidas no âmbito do plano de estágio tutelado de 

formação para obtenção do título de especialista em medicina do trabalho, considerando o regulamento 

do Plano Transitório de Formação, conforme o Art.º 31, Secção V, do Regimento do Colégio de 

Especialidade de Medicina do Trabalho. 

O estágio teve início a [Data] e teve a duração de 24 meses, tendo decorrido na empresa [Nome], no seu 

estabelecimento industrial localizado em [Local], sob orientação do Dr. [Nome], especialista em medicina 

do trabalho. 

Janeiro 2012 

Data Descritivo das actividades 

1º Semana  

2º Semana  

3º Semana  

4º Semana  

Fevereiro 2012 

Data Descritivo das actividades 

5º Semana  

6º Semana  

7º Semana  

8º Semana  

 


