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Orientação clínica COVID-19 (3)

Data: 2021

Assunto: Vigilância da Saúde do Trabalho em contexto da pandemia pela COVID-19

Destinatários: Médicos do Trabalho, Serviços de Saúde do Trabalho

Preambulo

Desde o reconhecimento da doença pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19) como Pandemia 

pela Organização Mundial de Saúde, que vêm sendo adotadas estratégias de prevenção e controlo da 

transmissão comunitária da infeção, de diagnóstico diferencial rápido das infeções respiratórias 

agudas com base na utilização precoce de testes laboratoriais, de identificação da cadeia 

epidemiológica, de separação de circuitos para doentes COVID-19 e doentes não COVID-19, e na 

melhoria da eficiência do seguimento clínico dos doentes com suspeita ou infeção por SARS-CoV-2.

O cenário atual da pandemia pela COVI-19, e a sua previsível evolução, impõem como do Médico do 

Trabalho (MT), no âmbito dos serviços de Saúde do Trabalho (SST), minimizar a probabilidade de 

entrada e disseminação do SARS-Cov2 na população laboral ao serviço do empregador, 

desenvolvendo atividades orientadas para a identificação e controlo de eventuais cadeias 

epidemiológicas, identificação de populações vulneráveis e sua proteção, nomeadamente vacinação.

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

consciente da responsabilidade técnica do MT na vigilância da saúde dos trabalhadores (Art.º 107 da 

Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, alterada pela Lei n.º 3/2014 de 28 de janeiro), publica a presente 

orientação clínica, ao abrigo do disposto no Artigo 69 da Lei 117/2015 de 31 de agosto, aprovando o 

Estatuto da Ordem dos Médicos.

Pretende-se com esta orientação que atividade dos MT seja reorganizada no sentido de maximizar o 

seu contributo na proteção e vigilância da saúde dos trabalhadores face ao risco de exposição ao SARS-

CoV-2, em contexto laboral, respeitando o normativo legal em matéria de segurança e saúde do 
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trabalho e os direitos dos trabalhadores, assumindo a responsabilidade social em contribuir para 

minimizar o impacto negativo desta doença nas empresas e na comunidade.

A reorganização da atividade dos MT deve considerar a nova realidade laboral determinada pelos 

condicionalismos do combate à pandemia, nomeadamente a que resulta do regime excecional, e 

transitório, de reorganização do trabalho, previsto no Decreto-Lei nº 79-A/2020, de 1 de outubro, 

nomeadamente o teletrabalho, assim como a necessidade de novas admissões, recurso a trabalho 

temporário e a prestação de serviços, para substituição de trabalhadores ausentes por motivos 

relacionados com a COVID-19.

Durante o contexto de pandemia pela COVID-19, devem os MT dar o seu imprescindível contributo 

técnico na elaboração e implementação dos planos de contingência para a COVD-19, considerando o 

quadro legal e normativo aplicável.

Durante e após o fim do estado de emergência e do contexto de pandemia, irá ocorrer o regresso ao 

trabalho presencial, de trabalhadores que estiveram ausentes por motivos relacionados, ou não, com 

o contexto de pandemia pela COVID-19, nomeadamente, suspensão da atividade da empresa, situação 

de lay off, cuidado a ascendentes ou descendentes, férias, entre outros.

A avaliação destes trabalhadores, quando do regresso ao trabalho presencial, deve ser preparada com 

antecedência, ponderando, entre outras variáveis, o contexto específico da empresa e as 

características do setor de atividade económica onde opera, os riscos de exposição ao SARS-CoV-2 

associados, os trabalhadores que integrem grupos de risco para COVID-19, os meios de prevenção e 

proteção disponíveis, considerando quadro legal e normativo aplicável.

Assim, após homologação pelo Conselho Nacional da Ordem dos Médicos, é publicada a presente 

Orientação Clínica, com as necessárias atualizações a serem publicadas sempre que situação o 

justifique.
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1. Objetivo

Reorganizar a atividade dos MT em contexto de pandemia pela COVID-19, assegurando a vigilância e 

proteção da saúde dos trabalhadores face ao risco de exposição ao SARS-CoV-2, no respeito pelo 

disposto no Regime Jurídico da Promoção da Segurança e Saúde no Trabalho, Lei n.º 102/2009, de 10 

de setembro, alterada pela Lei n.º 3/2014 de 28 de janeiro, e diplomas legais que o regulamentam, e o 

disposto na Orientação nº 006/2020, Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) – Procedimentos de 

prevenção, controlo e vigilância em empresas, da Direção Geral da Saúde (DGS), e atualizações, assim 

como nas normas orientações e outros documentos emitidos pelas autoridades competentes, 

nomeadamente as Autoridades de Saúde nacional, regional e local, assim como outros organismos 

nacionais e internacionais, com competências em matéria de saúde.

Esta orientação só se aplica na ausência de diploma legal, norma ou orientação específica mais 

restritiva emitida pela DGS e/ou Autoridade de Saúde, nomeadamente na vigilância da saúde dos 

trabalhadores em estabelecimentos de saúde públicos, no sector social ou privados, assim como nas 

atividades de saúde humana enquadráveis no âmbito do Decreto-Lei nº 84/97, de 16 de abril, na 

redação dada pelo Decreto Lei nº 102-A/2020, de 9 de setembro.

2. Condições de trabalho

O MT deve avaliar se as condições de trabalho colocadas ao dispor para as atividades de vigilância da 

saúde, no âmbito dos SST, respeitam o disposto na Circular Normativa 06/DSPPS/DCVAE de 31-03-

2010 - Serviços de Saúde do Trabalho/Saúde Ocupacional - Condições mínimas das instalações, 

equipamentos e utensílios, e são adequadas ao contexto de pandemia, assegurando a proteção da 

saúde do MT, dos técnicos do SST, assim como da população laboral que os utiliza, considerando o 

disposto nas:

 Orientação nº 022/2020 COVID-19: Procedimentos em Clínicas, Consultórios ou Serviços de 

Saúde Oral dos Cuidados de Saúde Primários, Setor Social e Privado (DGS), e atualizações;
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 Orientação nº 013/2020, Profissionais de Saúde com Exposição a SARS-CoV-2 (COVID-19) (DGS), 

e atualizações;

 Norma 007/2020, Prevenção e controlo de infeção por SARS-CoV2: Equipamentos de Proteção 

Individual, e atualizações;

 Orientação nº 012/2020, Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) – Recolha, Transporte e 

Tratamento dos Resíduos Hospitalares (DGS), e atualizações.

Recomenda-se ao MT que::

 Defina número máximo de pessoas admissíveis, em simultâneo, no SST, considerando as 

dimensões físicas do serviço, valências do serviço, tipo de intervenções realizadas e tempos de 

execução, assim como o circuito de entrada circulação e saída;

 Assegure funcionamento de sistema de ventilação adequada das instalações do SST;

 Assegure plano de higienização e desinfeção das instalações, mobiliário e equipamentos, do 

SST, adequado ao contexto de pandemia;

 Disposição do mobiliário e equipamentos de forma a que seja respeitada distância mínima de 

segurança entre os presentes no SST;

 Ponderar necessidade de instalação de barreiras de contenção de aerossóis respiratórios entre 

os técnicos do SST e os trabalhadores;

 Manter aprovisionamento adequado de material indispensável ao seu funcionamento;

 Sempre que possível utilizar materiais, equipamentos e utensílios descartáveis;

 Proceder a correta separação, triagem e encaminhamento do lixo do SST;

 Disponibilizar dispositivos para desinfeção das mãos, contendo solução alcoólica adequada;

 Obrigatoriedade de uso de equipamentos de proteção (máscara, luvas, outros) por parte dos 

técnicos do SST e dos trabalhadores;

 Regras comportamentais a respeitar (etiqueta respiratória, obrigatoriedade de desinfeção das 

mãos á entrada e saída, locais onde permanecer).
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A realização das atividades de vigilância da saúde pelos MT em unidades móveis, deve respeitar as 

condições adequadas ao contexto de pandemia pela COVID-19, permitindo assegurar a proteção da 

saúde dos MT, dos técnicos do SST, assim como da população laboral que as utiliza.

Caso as condições da unidade móvel não permitam assegurar a proteção da saúde dos MT, dos 

técnicos do SST, assim como da população laboral que as utiliza, deve ser ponderada a sua 

inoperacionalidade enquanto se mantiver o contexto de pandemia pela COVID-19.

3. Atividades do MT em contexto de pandemia pela COVID-19

A atividade dos MT em contexto de pandemia pela COVID-19, deve priorizar a vigilância e proteção da 

saúde dos trabalhadores face ao risco de exposição ao SARS-CoV-2, em articulação com as Autoridades 

de Saúde nacional, regional e local, e o Serviço Nacional de Saúde (SNS), nomeadamente:

1. Colaborar na elaboração e implementação do plano de contingência para COVID-19, de acordo 

com a Orientação 006/2020 de 26-02-2020, da DGS, Procedimentos de prevenção, controlo e 

vigilância em empresas, e atualizações;

2. Gestão das situações COVID-19, nomeadamente na triagem e identificação de casos possíveis, 

e prováveis, de infeção por SARS-CoV2 na população laboral, rastreio epidemiológico dos 

contatos próximos, e testagem da população laboral;

3. Promover a realização de exames de saúde do trabalho (EST), considerando o dispositivo legal 

e normativo, aplicável, e as medidas adequadas á proteção dos trabalhadores face ao risco de 

exposição ao SARS-CoV-2;

4. Outras atividades de saúde do trabalho, nomeadamente visitas a locais de trabalho, 

investigação de acidentes de trabalho ou doenças profissionais, ações de informação ou 

formação, estudos ou programas de investigação, considerando o dispositivo legal e normativo, 

aplicável, e as medidas adequadas á proteção dos trabalhadores face ao risco de exposição ao 

SARS-CoV-2.
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3.1 Plano de contingência

No âmbito dos SST, os MT desenvolvem atividades em entidades empregadoras que operam nos mais 

diversos sectores de atividade económica, sectores que, face ao atual contexto de pandemia pela 

COVID-19, podem ser estratificados em dois grupos:

 Entidades empregadoras onde o risco de exposição ao SARS-Cov-2 decorre da natureza da 

atividade económica desenvolvida, nomeadamente serviços de saúde humana, do sector 

público, social ou privado, onde a proteção e vigilância da saúde dos trabalhadores deve 

considerar a avaliação do risco de exposição a agentes biológicos, nomeadamente o SARS-

Cov2, considerando o disposto no Decreto-Lei nº 84/97, de 16 de abril, na redação dada pelo 

Decreto Lei nº 102-A/2020, de 9 de setembro, e as medidas necessárias ao seu controlo.

 Entidades empregadoras onde o risco de exposição ao SARS-Cov-2 não decorre da natureza da 

atividade económica desenvolvida, onde a proteção e vigilância da saúde dos trabalhadores 

deve considerar o risco de transmissão comunitária, e as medidas necessárias ao seu controlo.

Independentemente do sector económico em que opera, tendo como prioridade a vigilância e 

proteção da saúde dos trabalhadores face ao risco de infeção pelo SARS-Cov2, é responsabilidade da 

entidade empregadora elaborar e implementar plano de contingência para COVID-19, de acordo com a 

Orientação 006/2020 de 26-02-2020, da DGS, Procedimentos de prevenção, controlo e vigilância em 

empresas, e atualizações

É competência e responsabilidade do MT, enquanto técnico de saúde, colaborar ativamente na 

elaboração e implementação do Plano de Contingência para COVD-19, dando o seu contributo na 

definição do conjunto de medidas preventivas e de proteção da saúde dos trabalhadores, a adotar, 

face ao risco de exposição ao SARS-CoV-2 , com o objetivo de minimizar o impacto da pandemia pela 

COVID-19 na sua atividade, permitindo manter o seu funcionamento dentro da normalidade possível.

3.2 Gestão de situações COVID
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O MT deve coordenar a gestão das situações COVID-19 que ocorram na população laboral do 

empregador, em parceria com a Autoridade de Saúde Local e os serviços competentes do SNS, 

nomeadamente na identificação de casos possíveis, prováveis ou confirmados, de infeção por SARS-

CoV2, rastreio epidemiológico dos contatos próximos dos casos confirmados de infeção por SARS-CoV-

2, e na realização de testes para confirmação de infeção por SARS-CoV2.

Nesse sentido o MT deve coordenar a elaboração e implementação de procedimentos que permitam 

minimizar possibilidade de entrada e permanência de pessoas portadoras de SARS-CoV-2, nas 

instalações do empregador, com consequente exposição da população laboral ao vírus, 

nomeadamente: (1) Procedimento de controlo de acesso ás instalações; (2) Procedimento para 

testagem regular dos trabalhadores e (3) Procedimento para gestão de caso COVID-19.

1.1.3 Controlo de acesso ás instalações

Procedimento que envolve a triagem e avaliação de casos COVID-19 (caso possível, provável, 

confirmado ou contato próximo), assegurando que são adequadamente encaminhados para a 

Autoridade de Saúde e/ou médico de serviço competente do SNS.

1. Triagem de situação COVID-19

A triagem de situação COVID-19 deve ocorrer sempre que uma pessoa pretenda aceder às 

instalações do empregador, pela primeira vez ou após ausência superior a três dias, 

independentemente da sua relação de trabalho ou do motivo apresentado, implicando:

a) Medição da temperatura corporal, que se aplica a todas as pessoas que pretendam aceder 

às instalações do empregador, sendo realizada nos locais de acesso, dos espaços públicos às 

instalações da empresa, por colaborador(es) de triagem com formação adequada, 

utilizando-se para o efeito termómetro digital de infravermelhos, com a medição a ser 

realizada a nível da região frontal, não sendo feito registo deste dado.

Algoritmo de decisão:
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 Se a temperatura for igual ou superior a 38ºC a pessoa não pode aceder às instalações 

do empregador, recebendo indicação para recolher ao seu domicílio e comunicar a sua 

situação ao Centro de Contato SNS24, Autoridade de Saúde local ou médico de serviço 

competente do SNS.

 Se a temperatura for inferior a 38ºC, a pessoa preenche o questionário de autoavaliação 

“Declaração de saúde – COVID-19” (Anexo 1).

b) “Declaração de saúde – COVID-19”, é um questionário preenchido e validado pela pessoa 

triada, onde esta autoavalia se enquadra, entre outras, alguma das seguintes situações:

1. Regresso após ter caso confirmado de COVID-19;

2. Regresso após isolamento por ter contactado pessoa com COVID-19;

3. Regresso após outra situação envolvendo COVID-19 nos últimos 14 dias;

4. Nos últimos 14 dias ocorreram sintomas suspeitos: (Aparecimento de tosse ou 

agravamento da tosse habitual, associada a dores de cabeça e dos músculos, 

temperatura ≥ 38.0ºC, dificuldade respiratória, perda de cheiro ou de sabor);

5. Proveniente de país estrangeiro nos últimos 14 dias;

6. Regresso ao trabalho após ausência por doença ou acidente;

7. Regresso ao trabalho após maternidade.

Algoritmo de decisão:

Se a pessoa triada verifica alguma das situações enumeradas deve aguardar avaliação pro 

técnico do SST, ou autorização do empregador, antes de aceder às instalações.

Nas situações em que a pessoa triada não pode aceder às instalações do empregador, o(s) 

colaborador(es) de triagem colocam a pessoa na área de isolamento, aguardando que, 

oportunamente, seja avaliada por técnico do SST.

Nas situações em que a pessoa triada pode aceder às instalações do empregador, o(s) 

colaborador(es) de triagem emitem o formulário “Triagem para COVID-19” (Anexo 2), na 

posse do qual a pessoa pode então aceder e circular nas instalações do empregador.
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2. Avaliação pelos técnicos do SST

A avaliação das pessoas triadas deve ser realizada, considerando o disposto na Norma nº 

020/2020 de 09/11/2020, COVID-19, Definição de Caso de COVID-19 (DGS), e atualizações, e 

Norma nº 004/2020 de 14/10/2020, COVID-19: Abordagem do Doente com Suspeita ou Infeção 

por SARS-CoV-2 (DGS), e atualizações.

Algoritmo de decisão:

1. No regresso após caso confirmado de COVID-19, só pode iniciar trabalho no dia seguinte à 

data de fim do Certificado de Incapacidade Temporária de trabalho (CIT).

2. No regresso após isolamento por ser contactado próximo de pessoa com COVID-19, só pode 

iniciar trabalho no dia seguinte à data de fim da declaração de isolamento profilático (DIP).

3. No regresso após outra situação envolvendo caso COVID-19, proceder a avaliação da 

situação em concreto, decidindo tendo como orientação o princípio da máxima precaução, 

ponderando quarentena pela empresa e/ou eventual realização de teste para identificação 

de SARS-CoV-2, antes de iniciar trabalho.

Enquadram-se nesta situação trabalhadores contatos de contatos próximo, no período em 

que o contato próximo aguarda realização do teste (pais com filho contato próximo em 

contexto escolar; coabitação com contato próximo; contato de contato próximo em 

contexto social).

Recomenda que o trabalhador seja colocado. pelo empregador, em quarentena profilática, 

até conhecimento do resultado do teste do contato próximo:

 Se o contato próximo apresentar teste com resultado negativo, documentado, o 

trabalhador que o contatou pode iniciar trabalho;

 Se o contato próximo apresentar teste com resultado positivo, é caso confirmado de 

infeção por SARs-CoV-2, pelo que o trabalhador que o contatou não pode iniciar 

trabalho, por ser contato próximo, devendo comunicar a sua situação ao Centro de 
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Contato SNS24, Autoridade de Saúde local ou médico de serviço competente do 

SNS, para eventual isolamento profilático e testagem.

4. Nos últimos 14 dias ocorreram sintomas suspeitos de COVID-19, o trabalhador não pode 

iniciar trabalho, sendo referenciado para o domicílio com indicação para comunicar a sua 

situação ao Centro de Contato SNS24, Autoridade de Saúde local ou médico de serviço 

competente do SNS.

5. Proveniente de país estrangeiro nos últimos 14 dias., situação onde se recomenda que seja 

colocado em quarentena profilática, pelo empregador, e pelo período adequado á data de 

regresso, com eventual realização de teste para identificação de SARS-CoV-2, antes de 

iniciar trabalho, tendo como orientação o disposto na Norma 019/2020, de 11-02-2021: 

COVID-19 - Estratégia Nacional de Testes para SARS-CoV-2, DGS, e atualizações

6. Regresso ao trabalho após ausência por doença ou acidente, se não apresentar caso 

relacionado com COVID-19, pode iniciar trabalho, sendo agendado exame de saúde, com a 

brevidade possível, se ITA for superior a 30 dias.

7. Regresso ao trabalho após maternidade, se não apresentar caso relacionado com COVID-19, 

pode iniciar trabalho, sendo agendado exame de saúde, com a brevidade possível, 

considerando o disposto na Orientação nº 018/2020 de 30/03/2020, atualizada a 

09/10/2020, COVID-19: Gravidez e Parto (DGS).

Após avaliação e decisão, o avaliador emite e valida o formulário “Avaliação para COVID-19” 

(Anexo 3), assinalando qual a situação da pessoa avaliada:

 A pessoa acima identificada, após avaliação para COVID-19 pelo Serviço de Saúde do 

Trabalho, é considerada em condições de aceder às instalações da EMPRESA.

 A pessoa acima identificada, após avaliação para COVID-19 pelo Serviço de Saúde do 

Trabalho, é considerada caso possível ou provável de infeção por SARS-CoV2, tendo sido 

referenciada para o domicílio com indicação para comunicar a sua situação ao Centro 

de Contato SNS24, Autoridade de Saúde local ou médico de serviço competente do SNS, 

informando a EMPRESA das medidas que lhe foram aplicadas, logo que possível.
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 A pessoa acima identificada, após caso COVID-19, não apresentou DIP, CIT ou 

declaração que ateste adequada vigilância clínica e epidemiológica, e que não se 

encontra em estado infecioso, emitida por Autoridade de Saúde ou entidade 

competente do SNS, pelo que não pode aceder às instalações da EMPRESA.

Se durante a avaliação para COVID-19 for identificada alteração da saúde do trabalhador ou doença 

ativa, não relacionada com COVID-19, a necessitar de assistência médica, deve ser promovida 

adequada referenciação para a entidade de saúde competente.

Nas situações em que a pessoa seja colocada em quarentena profilática, pelo empregador, 

nomeadamente contatos de contatos próximos, proveniência de pais estrangeiro ou caso a esclarecer, 

recomenda-se que o trabalhador fique em vigilância passiva, preenchendo o formulário 

“Autovigilância em quarentena profilática – COVID-19” (Anexo 4), que deve ser apresentado ao MT 

quando retomar o trabalho.

Todas as situações em que o SST referencie a pessoa para domicílio como caso COVID-19, a pessoa só 

pode voltar a aceder às instalações do empregador após nova avaliação pelo SST.

Todos os formulários da “Declaração de saúde COVID – 19” e de “Autovigilância em quarentena 

profilática – COVID-19” são validados pelo MT.

Todos os registos gerados pela avaliação COVID-19 encontram-se ao abrigo do sigilo médico e devem 

ser arquivados no Processo Clínico do Trabalhador (PCT), após validação pelo MT.
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Fluxograma do procedimento de triagem e avaliação para COVID-19

1.1.4 Testagem regular dos trabalhadores

Recomenda-se que os trabalhadores a admitir sejam submetidos a teste para identificação de SARS-

CoV-2, realizado nas 72 horas antes do inicio do trabalho.

Recomenda-se a realização de testes regulares para identificação de SARS-CoV-2, aos trabalhadores 

que verifiquem risco de exposição comunitária acrescida.

A realização de testes aos trabalhadores, quando prescrita pelo MT, carece de consentimento 

informado do trabalhador, reduzido a escrito, e respeita o disposto na Norma 019/2020, de 11-02-

2021: COVID-19 - Estratégia Nacional de Testes para SARS-CoV-2, DGS, e suas atualizações, 
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nomeadamente no que se refere à utilização de TAAN ou TRAg, conforme disposto nos pontos 

relativos a “REDUZIR E CONTROLAR A TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO POR SARS-COV-2” e “PREVENIR E 

MITIGAR O IMPACTO DA INFEÇÃO POR SARS-COV-2 NOS SERVIÇOS DE SAÚDE E NAS POPULAÇÕES 

VULNERÁVEIS”.

1.1.5 Gestão de caso COVID-19

O MT deve coordenar a elaboração e implementação de procedimentos que permitam uma resposta 

adequada à gestão de casos COVID-19 que ocorram na população laboral, de acordo com o disposto 

na Orientação nº 006/2020, Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) – Procedimentos de prevenção, 

controlo e vigilância em empresas, da Direção Geral da Saúde (DGS), e suas atualizações.

3.3 Exames de saúde do trabalho

A realização dos EST para avaliação da aptidão física e psíquica do trabalhador, bem como da 

repercussão das condições e riscos associados ao trabalho, na saúde do mesmo, é um ato médico 

presencial que constitui a base da vigilância, proteção e promoção da saúde dos trabalhadores, 

encontrando-se regulamentada no Artigo 108 da Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, alterada pela 

Lei n.º 3/2014 de 28 de janeiro, aprovando o Regime Jurídico da Promoção da Segurança e Saúde no 

Trabalho.

Considerando os riscos de exposição ao SARS-CoV-2, inerentes a qualquer ato médico no contexto de 

pandemia pela COVID-19, o MT deve considerar as seguintes orientações na realização dos EST:

 Assegurar condições para a realização do EST em contexto de pandemia;

 Programar e agendar atempadamente os EST, utilizando meios de comunicação remota;

 Reduzir o número e o tempo de permanência dos trabalhadores no SST;

 Privilegiar a utilização de meios de comunicação remota, no esclarecimento de dúvidas e na 

triagem de situações que justifiquem EST presenciais.
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1.1.3 EST de admissão

Manter realização presencial, tendo como objetivos avaliar a aptidão do trabalhador para a 

função e despiste de eventual caso COVID-19, adiando a realização de exames complementares 

de diagnóstico, não essenciais ao resultado do EST, para data posterior, situação deve ficar 

expressa na ficha de aptidão para o trabalho (FAT), com aposição da seguinte frase no campo 

“Resultado de aptidão para a função proposta ou atual”:

“Exame de saúde realizado em contexto de pandemia pela COVID-19, com exames 

complementares de diagnóstico não essenciais adiados, de acordo com o disposto na 

Orientação Técnica COVID-19 (3), de 00-00-0000, da Ordem dos Médicos.”

Recomenda-se a realização de teste para identificação de SARS-CoV-2, nos trabalhadores a 

admitir, nas 72 horas antes do inicio do trabalho, tendo como orientação o disposto na Norma 

019/2020, de 11-02-2021: COVID-19 - Estratégia Nacional de Testes para SARS-CoV-2, DGS, e 

atualizações, nomeadamente no que se refere à utilização de TAAN ou TRAg.

3.3.3 EST periódicos:

Considerando no nº 4 do Artigo 108, da Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, alterada pela Lei 

n.º 3/2014 de 28 de janeiro, “4 - O médico do trabalho, face ao estado de saúde do trabalhador 

e aos resultados da prevenção dos riscos profissionais na empresa, pode aumentar ou reduzir a 

periodicidade dos exames previstos no número anterior.”, recomenda-se:

Atividades ou trabalhos de risco elevado, nos termos previstos no Artigo 79 da Lei n.º 

102/2009, de 10 de setembro, alterada pela Lei n.º 3/2014 de 28 de janeiro, manter realização 

presencial de EST periódicos, adiando a realização de exames complementares de diagnóstico 

não essenciais ao resultado do EST, para data posterior, situação deve ficar expressa na FAT, 

com aposição da seguinte frase no campo “Resultado de aptidão para a função proposta ou 

atual”:
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“Exame de saúde realizado em contexto de pandemia pela COVID-19, com exames 

complementares de diagnóstico não essenciais adiados, de acordo com o disposto na 

Orientação Técnica COVID-19 (3), de 00-00-0000, da Ordem dos Médicos.”

Nos trabalhadores com risco de exposição para o SARS-COV-2 associado ao trabalho, 

nomeadamente nas atividades de saúde humana, devem ser respeitadas as disposições 

previstas no Decreto-Lei nº 84/97, de 16 de abril, na redação dada pelo Decreto Lei nº 102-

A/2020, de 9 de setembro, relativas à proteção dos trabalhadores contra a exposição a agentes 

biológicos, nomeadamente no que se refere às medidas de avaliação e redução do risco, e de 

promoção e vigilância da saúde, e vacinação contra a COVID-19, considerando o disposto nas:

 Norma 015/2020, de 11-02-2021: COVID-19 – Rastreio de contatos, DGS, e 

atualizações;

 Norma 019/2020, de 11-02-2021: COVID-19 - Estratégia Nacional de Testes para 

SARS-CoV-2, DGS, e atualizações;

 Norma 002/2021, de 09-02-2021: Campanha de Vacinação Contra a COVID-19, DGS, 

e atualizações.

Outras atividades, sem trabalhos de risco elevado, ponderar a necessidade de realização de 

EST periódico ou aumentar a sua periodicidade em 6 meses, considerando os riscos benefícios 

da realização do EST em contexto de pandemia, face ao estado de saúde do trabalhador e aos 

resultados da prevenção dos riscos profissionais na empresa, situação que deve levar a emissão 

de FAT em que se expressa o aumento da periodicidade do EST, com aposição da seguinte frase 

no campo “Resultado de aptidão para a função proposta ou atual”:

“Validade da FAT aumentada em 6 meses, em contexto de pandemia pela COVID-19, de 

acordo com o disposto na Orientação Técnica COVID-19 (3), de 00-00-0000, da Ordem 

dos Médicos.”

Trabalhadores em teletrabalho, no domicílio, encontram-se numa situação particular pois as 

condições de trabalho e riscos associados, escapam ao controlo do empregador e a avaliação 

por parte do MT.
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Nestes trabalhadores recomenda-se que decisão para realização presencial do EST periódico, 

seja tomada em função da avaliação risco benefício em contexto de pandemia:

 Eventual realização presencial de EST periódico, adiando a realização de exames 

complementares de diagnóstico não essenciais ao resultado do EST, para data posterior, 

situação deve ficar expressa na FAT, nos moldes anteriormente referidos.

 Aumentar a periodicidade de realização do EST periódico em 6 meses, situação que 

deve levar a emissão de FAT em que se expressa o aumento da periodicidade do EST, 

nos moldes anteriormente referidos.

3.3.4 EST ocasionais

Manter realização presencial nas situações previstas Artigo 108 da Lei n.º 102/2009, de 10 de 

setembro, alterada pela Lei n.º 3/2014 de 28 de janeiro, adiando a realização de exames 

complementares de diagnóstico não essenciais ao resultado do EST, para data posterior, 

situação deve ficar expressa na FAT, nos moldes anteriormente definidos.

Trabalhadores de grupos vulneráveis, nomeadamente grávidas, puérperas e lactantes, menores 

e doentes crónicos, são prioritários no acesso ao SST avaliando necessidade de realização de 

EST ocasional, sempre que o solicitem.

3.4 Outras atividades de saúde do trabalho

No que se refere a outras atividades de saúde do trabalho, nomeadamente visitas a locais de trabalho, 

investigação de acidentes de trabalho ou doenças profissionais, ações de informação ou formação, 

estudos ou programas de investigação, deve o MT ponderar a necessidade da sua realização, 

considerando o dispositivo legal e normativo, aplicável, e as medidas adequadas á proteção dos 

trabalhadores face ao risco de exposição ao SARS-CoV-2.
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Definições

Caso possível: pessoa que preencha os critérios clínicos.

Caso provável: pessoa que preencha critérios clínico e epidemiológicos ou critérios clínicos e 

imagiológicos.

Caso confirmado: pessoa que preencha critérios laboratoriais.

Critérios clínicos

 Tosse de novo ou agravamento do padrão habitual;

 Febre (temperatura corporal ≥ 38.0ºC) sem outra causa atribuível;

 Dispneia / dificuldade respiratória sem outra causa atribuível;

 Anosmia (perda de cheiro) de início súbito;

 Disgeusia ou ageusia (perda de sabor) de início súbito;

Critérios epidemiológicos

 Contacto com um caso confirmado de COVID-19;

 Residente ou trabalhador em instituição onde se encontrem pessoas em situações vulneráveis 

(Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Estabelecimento prisional, Abrigo, Casa de 

Acolhimento ou instituição equiparada), onde exista transmissão documentada de COVID-19;

 Exposição laboratorial não protegida a material biológico infetado/contendo SARS-CoV-2.

Critérios imagiológicos

 Na radiografia do tórax: hipotransparências difusas, de contornos irregulares, com distribuição 

bilateral periférica e/ou subpleural, com predomínio nos lobos inferiores, e/ou consolidação 

com distribuição periférica e basal.

 Na tomografia computorizada do tórax: hipodensidades em “vidro despolido”, com uma 

distribuição periférica e subpleural; consolidações segmentares multifocais, com distribuição 

predominante subpleural ou ao longo dos feixes broncovasculares; consolidação com sinal de 

halo invertido, sugerindo pneumonia organizativa.
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Critérios laboratoriais

 Deteção de ácido nucleico (RNA) de SARS-CoV-2 através de teste molecular de amplificação de 

ácidos nucleicos (TAAN) em pelo menos uma amostra respiratória;

 Deteção de antigénio de SARS-CoV-2 através de Testes Rápidos de Antigénio (TRAg) em pelo 

menos uma amostra respiratória, realizados nos termos da Norma 019/2020 da DGS

Contacto próximo: pessoa exposta a um caso COVID-19, pessoa infetada, ou a material biológico 

infetado com SARS-CoV-2, dentro do período de transmissibilidade que se estende desde 48 horas 

antes da data de início de sintomas do caso de COVID-19 sintomático ou da data da colheita do 

produto biológico do teste laboratorial do caso de COVID-19 assintomático até ao dia em que é 

estabelecida a cura do caso, definida nos termos da Normas 004/2020 e 010/2020 da DGS.

 Contacto próximo com alto risco de exposição é tratado como caso suspeito

Coabitação com caso confirmado de COVID-19;

Exposição associada a cuidados de saúde, incluindo:

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

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

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

secreções contaminadas com SARS-CoV-2;

o Contacto em proximidade (frente a frente) ou em ambiente fechado com caso confirmado 

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

2 metros durante mais de 15 minutos;

Viagem com pessoa com caso confirmado de COVID-19:

o Numa aeronave:

Sentado até 2 lugares para qualquer direção em relação ao doente;

Companheiros de viagem do doente;

Prestação direta de cuidados ao doente;
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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.

 Contacto próximo de baixo risco de exposição:

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.

Colaborador de triagem – pessoa indicada empregador para realizar os procedimentos de triagem para 

COVID-19, com formação adequada a dar apoio e esclarecimento à pessoa triada no preenchimento 

do formulário “Declaração de saúde – COVID-19”.

Surto: é uma situação de doença com uma incidência superior à esperada numa região, comunidade 

ou local bem definido; Cluster (Aglomerado): é um agregado de casos com relação espacial e/ou 

temporal, percecionado como superior ao esperado pelo acaso

Vigilância ativa, aplica-se a contactos de alto risco, tem como objetivo detetar precocemente o 

aparecimento de sintomas compatíveis com COVID-19.

Vigilância passiva, aplica-se a contactos de baixo risco, tem como objetivo detetar precocemente o 

aparecimento de sintomas compatíveis com COVID-19.
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Abreviaturas

CIT Certificado de incapacidade temporária de trabalho

COVID-19 Doença pelo novo coronavírus SARS-CoV-2

DGS Direção Geral da Saúde

DIP Declaração de isolamento profilático

ITA Incapacidade temporária para o trabalho

MF Médico de Família

MT Médico do Trabalho

SST Serviço de Saúde do Trabalho

TAAN Teste molecular de amplificação de ácidos nucleicos

TRAg Teste rápido de antigénio

Anexos

1 Declaração de saúde – COVID-19

2 Triagem para COVID-19

3 Avaliação para COVID-19

4 Autovigilância em quarentena profilática – COVID-19



Declaração de saúde   COVID – 19

O preenchimento completo desta declaração é obrigatório para todos os que pretendam 

aceder às instalações da EMPRESA, após ausência superior a 3 dias, assim como para 

pessoas externas que por qualquer motivo pretendam aceder às instalações.

Verifique se o seu estado atual se enquadra em alguma das seguintes situações.

► Regresso após caso confirmado de COVID-19.

► Regresso após isolamento por ter contactado pessoa com COVID-19.

► Regresso após outra situação envolvendo COVID-19.

► Nos últimos 14 dias ocorreram sintomas suspeitos de COVID-19.
(Aparecimento de tosse ou agravamento da tosse habitual, associada a dores de cabeça e 

dos músculos, temperatura ≥ 38.0ºC, dificuldade respiratória, perda de cheiro ou de sabor).

► Proveniente de país estrangeiro nos últimos 14 dias.

► Regresso ao trabalho após ausência por doença ou acidente.

► Regresso ao trabalho após maternidade.

Se verifica alguma destas situações tem de aguardar avaliação pelo Serviço de Saúde do 
Trabalho ou autorização da Direção, não podendo aceder às instalações da EMPRESA

Nome ______________________________________ Trabalhador da EMPRESA Nº _____________

Se não for trabalhador da EMPRESA identifique o seu empregador _____________________________

□Tenho de aguardar avaliação pelo Serviço de Saúde do Trabalho ou autorização da Direção.

□Não tenho de aguardar avaliação pelo Serviço de Saúde do Trabalho.

O declarante Data _____/_____/________ Assinatura ____________________________

A informação contida neste documento encontra-se ao abrigo de sigilo médico e do regulamento geral de proteção de dados.



Triagem para COVID-19

Nome ______________________________________Trabalhador da EMPRESA Nº _____________

Identificação do empregador______________________________________________________________

A pessoa acima identificada, após ter sido sujeita a triagem para COVID-19, 

pode aceder às instalações da EMPRESA.

Responsável pela triagem Data Assinatura



Avaliação para COVID-19

Nome _______________________________________ Trabalhador da EMPRESA Nº ___________

Identificação do empregador______________________________________________________________

 A pessoa acima identificada, após avaliação para COVID-19 pelo Serviço de Saúde do 

Trabalho, é considerada em condições de aceder às instalações da EMPRESA.

A pessoa acima identificada, após avaliação para COVID-19 pelo Serviço de Saúde do Trabalho, 

é considerada caso possível ou provável de infeção por SARS-CoV2, tendo sido referenciada 

para o domicílio com indicação para comunicar a sua situação ao Centro de Contato SNS24, 

Autoridade de Saúde local ou médico de serviço competente do SNS, informando a EMPRESA 

das medidas que lhe foram aplicadas, logo que possível.

A pessoa acima identificada, após caso COVID-19, não apresentou DIP, CIT ou declaração que 

ateste adequada vigilância clínica e epidemiológica, e que não se encontra em estado infecioso, 

emitida por Autoridade de Saúde ou entidade competente do SNS, pelo que não pode aceder às 

instalações da EMPRESA.

Outras informações no verso

O Serviço de Saúde do Trabalho Data Assinatura



Responsável Serviço de Saúde do Trabalho: Rui Miguel (CP-30714) P. 2/2

Guião de Avaliação COVID

► Regresso após infeção pela COVID-19?

Caso Confirmado (CC) com teste positivo em 00-00-0000 Facultativo

Certificado de Incapacidade Temporária de trabalho (CIT) data de início e de fim Obrigatório

Declaração do médico de família atestando estado não infeciosos Facultativo

Só inicia trabalho no dia seguinte à data de fim do CIT

► Regresso após isolamento por ter contactado infetado pela COVID-19?

Contato Próximo (CP) de CC, com teste negativo em 00-00-0000 Facultativo

Declaração de Isolamento Profilático (DIP) considerando: Obrigatória

DIP provisória tem data de início e estende-se por 14 dias

DIP definitiva tem data de início e fim

Só inicia trabalho no dia seguinte a ter completado 14 dias ou à data de fim da DIP

► Regresso após outra situação envolvendo COVID-19 nos últimos 14 dias?

Contato de CP (filho em contexto escolar; marido em contexto de trabalho; sogro em contexto familiar; amigo 

em contexto social) com teste negativo em 00-00-0000

Obrigatório apresentar teste negativo do CP para puder trabalhar

Outras situações relacionadas com COVID-19 – Discutir situação

► Nos últimos 14 dias ocorreram sintomas suspeitos de COVID-19?

Referenciar para domicílio com indicação para contatar a Linha SNS24, a Autoridade de Saúde Local ou o 

Médico de Família.

Não pode trabalhar até esclarecimento dos sintomas

► Proveniente de país estrangeiro nos últimos 14 dias?

Quarentena profilática de 14 dias a contar da entrada no país e eventual TrAg antes de iniciar trabalho

► Regresso ao trabalho após ausência por doença ou acidente?

Se não apresentar caso relacionado com COVID-19, pode iniciar trabalho, sendo agendado exame de saúde, 

se ITA for superior a 30 dias, com a brevidade possível.

► Regresso ao trabalho após maternidade?

Se não apresentar caso relacionado com COVID-19, pode iniciar trabalho, sendo agendado exame de saúde, 

com a brevidade possível.



Autovigilância em quarentena – COVID-19

Nome ________________________________________________________ Nº _________________

Durante a quarentena profilática por COVID-19 é necessário manter vigilância do estado de saúde por 

um período que se pode estender até 14 dias, registando medição da temperatura 2 vezes ao dia e 

inicio de sintomas suspeitos.

Caso ocorram alterações suspeitas do estado de saúde, nomeadamente: , temperatura ≥ 38.0ºC, mal-

estar geral, dores no corpo, tosse, dificuldade respiratória, perda de cheiro ou de sabor, náuseas, 

vómitos, diarreia, deve contactar a Linha SNS24 Delegado de Saúde ou Médico de Família, e informar 

a EMPRESA sobre as orientações que lhe foram transmitidas.

Monitorização e registo do estado de saúde

Data
Temperatur

a
Manhã

Sintomas
Temperatur

a
Noite

1º □Sim, quais?
□Não

2º □Sim, quais?
□Não

3º □Sim, quais?
□Não

4º □Sim, quais?
□Não

5º □Sim, quais?
□Não

6º □Sim, quais?
□Não

7º □Sim, quais?
□Não

8º □Sim, quais?
□Não

9º □Sim, quais?
□Não

10º □Sim, quais?
□Não

11º □Sim, quais?
□Não

12º □Sim, quais?
□Não

13º □Sim, quais?
□Não

14º □Sim, quais?
□Não

Validação pelo Médico do Trabalho Data Assinatura

Este documento encontra-se ao abrigo de sigilo médico e do regulamento geral de proteção de dados.


