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Orientação Técnica COVID-19 (2) 

Realização de Exames de Saúde do Trabalho em contexto da pandemia COVID-19 

Regresso ao trabalho habitual 

2020.04.29 

 

 

PREAMBULO 

O Conselho Diretivo do Colégio da Especialidade de Medicina do Trabalho da Ordem dos Médicos, 

consciente que a maioria dos seus membros se mantém a trabalhar na primeira linha de combate 

à pandemia, publica a presente orientação para realização de Exames de Saúde do Trabalho (EST) 

em contexto da pandemia pela COVID-19. 

Pretendemos também dar resposta às questões colocadas por colegas membros do Colégio da 

Especialidade de Medicina do Trabalho, sobre os procedimentos adequados à minimização do 

risco individual e coletivo de exposição ao SARS-CoV-2 e maximizar a proteção do trabalhador no 

regresso ao trabalho habitual em contexto de pandemia. 

Após o fim do estado de emergência irá ocorrer o regresso ao trabalho habitual dos trabalhadores 

que estiveram ausentes por motivos relacionados com o estado de emergência, e por períodos 

mais ou menos longos, situação não prevista no atual enquadramento legal. 

Este regresso ao trabalho, e a progressiva retoma da normalidade, deve ser preparado com 

antecedência pelo empregador, ponderando, entre outras variáveis, as orientações da Direcção-

Geral da Saúde e da Autoridade de Saúde, o contexto específico da empresa, as características da 

atividade desenvolvida e riscos associados ao trabalho, os trabalhadores que integrem grupos de 

risco, os EPI disponíveis, regresso que deve ocorrer de forma faseada, com o envolvimento do 

Serviço de Saúde do Trabalho (SST) no seu planeamento. 
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1. OBJETIVO 

Definir os procedimentos para realização dos EST e para vigilância da saúde dos trabalhadores, em 

contexto de pandemia pela COVID-19, no respeito pelo disposto no Regime Jurídico da Promoção 

da Segurança e Saúde no Trabalho e nas normas e orientações da Direcção-Geral da Saúde e da 

Autoridade de Saúde. 

Estes procedimentos só se aplicam na ausência de orientação específica e/ou mais restritiva 

emitida pela Direcção-Geral da Saúde e/ou Autoridade de Saúde, nomeadamente em 

estabelecimentos de saúde públicos, do sector social ou privados, e à vigilância da saúde dos seus 

profissionais, assim como nas atividades de saúde humana enquadráveis no âmbito do Decreto-Lei 

nº 84/97, de 16 de abril, da Diretiva 2000/54/CE, de 18 de setembro de 2000. 

 

2. PROCEDIMENTO 

Os EST encontram-se tipificados e regulamentados no artigo 108º c) do Regime Jurídico da 

Promoção da Segurança e Saúde no Trabalho, Lei n.º 102/2009 de 10 de setembro, alterada pelo 

artigo 26.º n.º 2 da Lei n.º 42/2012, de 28 de agosto e alterada, aditada e republicada pelo art.º 

2.º da Lei n.º 3/2014, de 28 de janeiro. 

A realização de EST, durante o contexto da pandemia pela COVID-19, deve ser limitada aos exames 

estritamente necessários para assegurar a proteção da saúde dos trabalhadores e minimizar o 

risco de exposição, individual e coletiva, ao SARS-CoV-2. 

Recomenda-se que o SST proceda a avaliação para COVID-19: 

• Antes da realização de EST; 

• Trabalhadores que regressem ao trabalho, independentemente do motivo e do período de 

ausência; 

• Trabalhadores que apresentem alterações do estado de saúde enquadrável como caso 

suspeito, caso provável ou contacto próximo de COVID-19. 
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A avaliação para COVID-19 tem como objetivo identificar situações de: 

• Regresso ao trabalho após isolamento por caso confirmado de infeção por SARS-CoV-2; 

• Regresso ao trabalho após quarentena por caso provável de contacto com pessoa infetada 

por SARS-CoV-2; 

• Caso suspeito por critério clínico (sintomas e sinais); 

• Contacto próximo de pessoa infetada por SARS-CoV-2; 

• Ser grupo de risco para infeção por SARS-CoV2. 

Da avaliação dever ser produzido registo, escrito ou digital, a ser validado pelo trabalhador sob 

compromisso de honra (exemplo em anexo), na presença de triador, preferencialmente o 

Enfermeiro do Trabalho ou outro elemento do SST. 

Se a avaliação para COVID-19 identificar situação de caso suspeito, caso provável ou de contacto 

próximo, o trabalhador deve, de imediato, ser encaminhado para o seu domicílio com indicação 

expressa para acionada a Linha SNS 24 (808 24 24 24), ou a Unidade de Saúde Familiar (USF) ou 

Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) local. 

Todos os registos são validados pelo Médico do Trabalho (MT), que delibera sobre a possibilidade 

de o trabalhador iniciar o trabalho, assim como da eventual necessidade deste ser submetido a 

EST presencial, considerando o contexto de pandemia pela COVID-19 e o disposto no normativo 

legal em matéria de saúde e segurança do trabalho. 

Os registos da avaliação encontram-se ao abrigo do sigilo médico e devem ser arquivados na Ficha 

Clínica do Trabalhador (FCT) após validação pelo MT. 

O resultado da avaliação deve ser comunicado pelo MT ao empregador, pela forma que entender 

ser a mais adequada, salvaguardando o sigilo profissional. 

Quando da realização de EST, o MT deve avaliar a necessidade de medidas para maximizar a 

proteção da saúde do trabalhador e minimizar a exposição, individual e coletiva, expressando na 

FAT quais as medidas e o seu período de vigência, assim como a necessidade de realização de 

novo EST em momento oportuno, nomeadamente: 
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i. Trabalho em afastamento social, nomeadamente teletrabalho ou trabalho isolado 

(escritório individual / zona de produção separada): 

ii. Uso de EPI, nomeadamente viseira, “máscara cirúrgica” / FFP1 / FFP2, luvas; 

iii. Auto monitorização diária de quadro clínico sugestivo de COVID-19, sua recidiva ou seu 

agravamento; 

iv. Manter acompanhamento e vigilância do trabalhador pelo SST. 

A identificação de outras patologias ativas, não relacionada com a COVID-19, durante o EST, 

devem merecer do MT a assistência clínica devida, e adequado encaminhamento para os serviços 

de saúde/médico assistente. 

 

3. EXAMES DE SAÚDE DE ADMISSÃO 

A realização do EST de admissão de trabalhador identificado como situação de caso suspeito, caso 

provável ou de contacto próximo, fica pendente do esclarecimento da situação e sua resolução. 

Se a avaliação para COVID-19 não identificar situação de caso suspeito, provável ou contacto 

próximo, aplica-se o disposto na lei, devendo o trabalhador ser submetido a EST de admissão até 

ao limite de 15 dias após a sua admissão, com os procedimentos não essenciais do exame a serem 

diferidos para momento oportuno (prazo que poderá estar condicionado em situações especificas 

de Emergência em Saúde Pública, como sejam as cercas sanitárias). 

 

4. EXAMES DE SAÚDE PERIÓDICOS 

Recomenda-se a realização de EST periódicos a trabalhadores expostos a atividades de risco 

elevado ou com atividades que coloquem em risco a segurança e saúde de terceiros, com os 

procedimentos não essenciais do exame a serem diferidos para momento oportuno, assim como 

em situações excecionais, devidamente fundamentadas. 
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Com o objetivo de minimizar deslocações e contactos com e entre os trabalhadores, considerando 

a realidade específica de cada empregador, ponderar: 

i. Diminuição do número e espaçamento dos EST periódicos, com os procedimentos não 

essenciais do exame a serem diferidos para momento oportuno; 

ii. Manter os EST periódicos a trabalhadores de risco para infeção por SARS-CoV-2. 

iii. Reagendamento dos EST periódicos para momento oportuno; 

 

5. EXAMES DE SAÚDE OCASIONAIS 

Considerando o regime legal em vigor e o contexto de pandemia pela COVID-19, os EST ocasionais 

podem ser tipificados em: 

(1) EST ocasionais obrigatórios: 

• Ausência por doença ou acidente 

o Relacionada com a COVID-19 

o Não relacionada com a COVID-19 

• Por mudança de função ou por alteração das condições de trabalho; 

(2) EST ocasionais não obrigatórios; 

• A pedido do serviço: 

o Ausência por motivos relacionados com o estado de emergência; 

o Ausência por motivos não relacionados com o estado de emergência; 

o Trabalhadores com risco clínico para a COVID-19; 

o Trabalhadoras grávidas, puérperas e lactantes; 

o Trabalhadores menores; 

• A pedido do trabalhador; 

• Outros motivos. 
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5.1. EST ocasionais obrigatórios 

 

5.1.1. Ausência por doença ou acidente 

Considerando o disposto na lei, o trabalhador deve ser submetido a EST ocasional nas situações 

com mais de 30 dias de ausência, por doença ou acidente. 

a) Relacionada com a COVID-19 

Recomenda-se EST ocasional obrigatório no regresso ao trabalho após infeção por SARS-CoV-2 

(confirmação laboratorial por RT-PCR para SARS-CoV-2, e negativação do teste1 devidamente 

documentada pelos serviços competentes do SNS e validada pela Autoridade de Saúde), 

independentemente do período de duração da ausência. 

Recomenda-se EST ocasional obrigatório no regresso ao trabalho após isolamento profilático, 

determinado pela Autoridade de Saúde e devidamente documentado (declaração e teste RT-PCR 

para SARS-CoV-2 negativo), independentemente do período de duração da ausência. 

Nas situações duvidosas2 ou insuficientemente documentadas, equacionar resultado de Inapto 

temporariamente, referenciando o trabalhador ao médico assistente com informação escrita que 

fundamente as dúvidas, solicitando esclarecimento e adequado acompanhamento clínico. 

b) Não relacionada com a COVID-19 

Recomenda-se realização de EST ocasional nas situações com mais de 30 dias de ausência, exame 

a ser realizado em tempo oportuno, considerado a urgência da sua realização para assegurar a 

proteção e vigilância da saúde do trabalhador. 

 

 
1 O critério de cura a considerar para efeitos de parecer pelo MT deve ser o critério que vigora á data em que o MT emite o parecer 
sobre a situação do trabalhador, sendo de considerar á data de publicação desta orientação: 
A cura em doentes assintomáticos em três dias consecutivos, sem internamento hospitalar por COVID-19, é determinada pela 
existência de um teste laboratorial (rRT-PCR para SARS-CoV-2) negativo, realizado no mínimo, 14 dias após o início dos sintomas - 
Norma 004/2020 de 23-03-2020, atualizada em 25-04-2020 da DGS. 
A cura em doentes assintomáticos em três dias consecutivos, com internamento hospitalar por COVID-19, é determinada pela 
existência de dois testes laboratoriais (rRT-PCR para SARS-CoV-2) negativos, com pelo menos 24 horas de diferença, realizados no 
mínimo, 14 dias após o início dos sintomas – Norma 004/2020 de 23-03-2020, atualizada em 25-04-2020 da DGS 
2 Ponderar restrição de regresso ao trabalho apenas por 14 dias após a negativação de teste rRT-PCT para SARS CoV2, 
considerando as evidências científicas sobre a positividade (e transmissibilidade) pós-doença… 
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5.1.2. Mudança de função e/ou alteração das condições de trabalho 

Recomenda-se a realização destes exames sempre que a situação o justifique, nomeadamente 

trabalhadores expostos a atividades de risco elevado ou com atividades que coloquem em risco a 

segurança e saúde do próprio e de terceiros, com os procedimentos não essenciais do exame a 

serem diferidos para momento oportuno. 

 

5.2. EST ocasionais não obrigatórios 

 

5.2.1 A pedido do serviço: 

a) Ausência por motivos relacionados com o estado de emergência 

Recomenda-se que todos os trabalhadores que regressem ao trabalho por motivos relacionados 

com o estado de emergência, nomeadamente, suspensão da atividade da empresa, situação de lay 

off, cuidado a ascendentes ou descendentes, sejam submetidos a avaliação para COVID-19 pelo 

SST antes de iniciarem o trabalho. 

O resultado da avaliação deverá ser validado pelo MT que determina a necessidade de realizar EST 

ocasional não obrigatório ao trabalhador. 

b) Ausência por motivos não relacionados com o estado de emergência 

Recomenda-se que todos os trabalhadores que regressem ao trabalho por motivos não 

relacionados com o estado de emergência, nomeadamente, férias, sejam submetidos a avaliação 

para COVID-19, pelo SST, antes de iniciarem o trabalho. 

O resultado da avaliação deverá ser validado pelo MT que determina a necessidade de realizar EST 

ocasional não obrigatório ao trabalhador. 

c) Trabalhadores com risco clínico para a COVID-19 

Recomenda-se que os trabalhadores com risco clínico para a COVID-19, nomeadamente DPOC, 

asma, insuficiência cardíaca, diabetes, doença hepática crónica, doença renal crónica, neoplasia 
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maligna ativa, ou estados de imunossupressão, sejam submetidos a exame presencial para 

avaliação e ponderação das medidas de proteção adequadas. 

d) Trabalhadoras grávidas, puérperas e lactantes 

Na ausência de evidência científica e epidemiológica consolidada, considerando o princípio da 

precaução, as disposições legais sobre segurança e saúde do trabalho e proteção da 

parentalidade, recomenda-se que as trabalhadoras grávidas sejam colocadas ao abrigo da 

proteção por risco específico para a gravidez, por impedimento de trabalho por risco clínico para a 

grávida ou para o nascituro, proteção a ser requerida junto da Segurança Social (Mod. RP5051–

DGSS), com informação escrita fundamentando exposição a risco biológico. 

Na ausência de evidência científica e epidemiológica consolidada, considerando o princípio da 

precaução, as disposições legais sobre segurança e saúde do trabalho e proteção da 

parentalidade, recomenda-se que as trabalhadoras lactantes sejam sujeitas a EST para ponderação 

e indicação das medidas de proteção adequadas à sua situação específica. 

e) Trabalhadores menores 

Na ausência de evidência científica e epidemiológica consolidada, mas considerando o princípio da 

precaução a as disposições legais sobre a proteção do trabalhador menor, recomenda-se que 

trabalhadores menores sejam submetidos a EST para ponderação e indicação das medidas de 

proteção adequadas à sua situação específica. 

 

5.2.2 A pedido do trabalhador. 

Recomenda-se contacto por via não presencial com o SST, para avaliação da necessidade de EST 

presencial, considerando que estas exames são uma forma privilegiada de vigilância da saúde do 

trabalhador. 
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5.2.3 Outros motivos 

O enquadramento legal em vigor não determina obrigação de realização destes exames, pelo que, 

salvo situação excecional e devidamente fundamentada, devem ser adiados para momento 

oportuno. 

 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

O MT, responsável técnico pela vigilância da saúde dos trabalhadores, os Enfermeiros do Trabalho 

e outros técnicos do SST, enquanto profissionais de saúde, apresentam um nível acrescido de 

exposição ao SARS-CoV-2. 

Assim o SST deve respeitar as normas e orientações da Direcção-Geral de Saúde e da Autoridade 

de Saúde, nomeadamente: 

• Orientação nº 006/2020 de 26/02/2020, Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Procedimentos de prevenção, controlo e vigilância em empresas 

• Orientação nº 010/2020 de 16/03/2020, Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) - 

Distanciamento Social e Isolamento 

• Norma nº 001/2020 de 16/03/2020, COVID-19: Primeira Fase de Mitigação - Medidas 

Transversais de Preparação 

• Orientação nº 011/2020 de 17/03/2020, Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) - Medidas de 

prevenção da transmissão em estabelecimentos de atendimento ao público 

• Informação técnica nº 14/2000, de 19-03-2020, Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19): 

Principais alterações nos procedimentos e atividades dos Serviços de Saúde e Segurança do 

Trabalho / Saúde Ocupacional. 

• Orientação nº 013/2020 de 21/03/2020, Profissionais de Saúde com Exposição a SARS-CoV-

2 (COVID-19) 
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• Orientação nº 014/2020 de 21/03/2020, Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) - Limpeza e 

desinfeção de superfícies em estabelecimentos de atendimento ao público ou similares 

• Orientação nº 015/2020 de 23/03/2020, COVID-19: Diagnóstico Laboratorial 

• Norma nº 004/2020 de 23/03/2020, COVID-19: FASE DE MITIGAÇÃO - Abordagem do 

Doente com Suspeita ou Infeção por SARS-CoV-2 (atualizada em 25.04.2020). 

• Norma nº 007/2020 de 29/03/2020, Prevenção e Controlo de Infeção por SARS-CoV-2 

(COVID-19): Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Revoga a Orientação nº 003/2020 

de 30/01/2020. 

• Norma nº 010/2020 de 15/04/2020, COVID-19: FASE DE MITIGAÇÃO - Abordagem de 

Assintomático com Teste Laboratorial Positivo 

• Norma nº 011/2020 de 18/04/2020, COVID-19: FASE DE MITIGAÇÃO - Saúde Mental 

Não podemos deixar de mais uma vez relembrar aos colegas da necessidade, neste contexto de 

pandemia, de uma atualização permanente das normas e orientações emitidas pela Direcção-

Geral de Saúde e pela Autoridade de Saúde, cientes que estamos da enorme e constante mudança 

nos conhecimentos científicos e técnicos a cada dia que passa. 

Reforçamos a necessidade de todos os colegas membros deste Colégio de Especialidade, 

cumprirem escrupulosamente as orientações sobre proteção individual em profissionais de saúde, 

e em alguns casos, MT acima dos 70 anos, tomarem a difícil decisão de suspender a atividade, 

mantendo adequado afastamento social e permanecendo no domicílio. 

Reforçamos a necessidade do uso de máscaras por parte de toda a população trabalhadora, como 

meio de reduzir a transmissão do vírus, seguindo as instruções do Conselho das Escolas Médicas 

Portuguesas e de entidades internacionais como o “Centers for Disease Control and Prevention”. 

Este Conselho Diretivo assume desde já o compromisso de num prazo nunca superior a 45 dias 

emitir nova orientação face ao cenário de restabelecimento das atividades económicas e 

normalização social em Portugal. 
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Uma palavra final de agradecimento para todos os colegas que desinteressadamente colaboraram 

na elaboração, melhoria e revisão deste documento, com a ajuda deles tudo se tornou mais fácil. 

Porto, 29 de abril de 2020 

 

A Direção do Colégio da Especialidade de Medicina do Trabalho 
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ABREVIATURAS 

COVID-19 Designação da doença produzida pelo novo Coronavírus 

DGS  Direção-Geral da Saúde 

DPOC  Doença Pulmonar Crónica Obstrutiva 

EPI  Equipamento Proteção Individual 

EST  Exame de Saúde do Trabalho 

FAT  Ficha de Aptidão para o Trabalho 

FCT  Ficha Clínica do Trabalhador 

MT  Médico do Trabalho 

SARS-CoV-2 Designação atribuída ao novo coronavírus 

SNS  Serviço Nacional de Saúde 

SST  Serviço de Saúde do Trabalho 

UCSP  Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados 

USF  Unidade de Saúde Familiar 
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DEFENIÇÕES 

Quarentena3 medida de afastamento social4 aplicada em indivíduos que se pressupõe serem saudáveis, 

mas possam ter estado em contacto com um doente confirmadamente infecioso. 

Isolamento1, medida de afastamento social utilizada em indivíduos doentes, para que não contagiem 

outros cidadãos. 

Caso suspeito5: 

• Doente com infeção respiratória aguda (início súbito de febre ou tosse ou dificuldade respiratória), 
sem outra etiologia que explique o quadro, com História de viagem ou residência em áreas com 
transmissão comunitária ativa1, nos 14 dias antes do início de sintomas. 

• Doente com infeção respiratória aguda e contacto com caso confirmado ou provável de infeção por 
SARS-CoV-2 ou COVID-19, nos 14 dias antes do início dos sintomas; 

• Doente com infeção respiratória aguda grave, requerendo hospitalização, sem outra etiologia. 

 

Caso provável3, pessoa com teste para SARS-CoV-2 inconclusivo ou teste positivo para pancoronavírus, sem 

outra etiologia que explique o quadro. 

Caso confirmado3 pessoa com confirmação laboratorial de SARS-CoV-2, independentemente dos sinais e 

sintomas. 

Contacto próximo3 

• Alto risco de exposição 

Coabitação com caso confirmado de COVID-19; 

Exposição associada a cuidados de saúde, incluindo: 

Prestação direta de cuidados a caso confirmado de COVID-19 (sem uso de EPI); 

Contacto desprotegido em ambiente laboratorial com amostras de SARS-CoV-2; 

Contato físico direto (aperto de mão) com caso confirmado de COVID-19 ou contato com secreções 

contaminadas com SARS-CoV-2; 

 
3 Orientação 010/2020 de 16-03-2020 da DGS; Porta, M., 2014. A Dictionary of Epidemiology. Oxford: Oxford Univ. Pres 
4 Orientação 010/2020 de 16-03-2020 da DGS; European Centre for Disease Prevention and Control. Considerations relating to social 
distancing measures in response to the COVID-19 epidemic. Stockholm: ECDC; 2020 
5 Orientação 02A/2020, de 25/01/2020 atualizada em 09/03/2020, da DGS 
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Contacto em proximidade (frente a frente) ou em ambiente fechado com caso confirmado de 

COVID-19 (ex: gabinete, sala de aulas, sala de reuniões, sala de espera), a uma distância até 2 

metros durante mais de 15 minutos; 

Viagem com caso confirmado de COVID-19: 

o Numa aeronave: 

Sentado até 2 lugares para qualquer direção em relação ao doente (2 lugares a toda a volta 

do doente); 

Companheiros de viagem do doente; 

Prestação direta de cuidados ao doente; 

Tripulantes de bordo que serviram a secção do doente; 

Se doente com sintomatologia grave ou com grande movimentação dentro da aeronave, 

todas as pessoas são contacto próximo; 

o Num navio: 

Companheiros de viagem do doente; 

Partilha da mesma cabine com o doente; 

Prestação direta de cuidados ao doente; 

Tripulantes de bordo que serviram a cabine do doente; 

A Autoridade de Saúde pode considerar como contacto próximo, outras pessoas não definidas nos 

pontos anteriores (avaliado caso a caso). 

• Baixo risco de exposição (contacto casual), pessoa com: 

Contacto esporádico (em movimento/circulação) com caso confirmado de COVID-19; 

Contato frente a frente a uma distância até 2 metros E durante menos de 15 minutos; 

Contato em ambiente fechado com caso confirmado de COVID-19, a uma distância superior a 2 

metros OU durante menos de 15 minutos. 


