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ConfirmaConfirmaçção e reparaão e reparaçção de Doenão de Doençças Profissionaisas Profissionais

Doença Profissional?

Exposição Compatível?

Doença Profissional
Provável?

Nexo 
confirmado?

Prestações & Pensões
Reabilitação e 

reinserção Profissional

??
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A Estratégia Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho definiu 
como objectivo a redução do número de acidentes de trabalho e de 
doenças profissionais.

A importância das participações obrigatórias por 
presunção de doença profissional vai reflectir-se no 

conhecimento da realidade nacional, no 
accionamento dos mecanismos de certificação das 
doenças profissionais, na resposta atempada ao 
direito de reparação e na definição de estratégias 

preventivas das doenças profissionais.

Estratégia Nacional para a Promoção da Segurança e Saúde no Trabalho



Qualidade do 
trabalho

Saúde e trabalho

Higiene, saúde e 
segurança

no local de trabalho

Saúde  Pública

Monitorização da 
saúde no trabalho 

Fonte: BKK

Uma questão de Saúde Pública ...

“Preveção e controlo de acidentes de trabalho e doen ças profissionais”



PrevenPreven çção ão 
PrimPrim ááriaria

Evitar que a doenEvitar que a doen çça/dano a/dano 
aconteaconte ççaa

PrevenPreven çção ão 
SecundSecund ááriaria

Diagnosticar 
precocemente

Prevenção

Terciária

Prevenir sequelas

Reabilitar

ACT:ACT:

Actividade Actividade inspectivainspectiva

OrganizaOrganizaçção de Servião de Serviçços os 

SSTSST

FormaFormaççãoão

SensibilizaSensibilizaççãoão

Actividade normativaActividade normativa

DGS:DGS:

OrganizaOrganizaçção de Servião de Serviçços os 

SSTSST

FormaFormaççãoão

SensibilizaSensibilizaççãoão

Actividade normativaActividade normativa

CNPRPCNPRP

MonitorizaMonitorizaçção e ão e 

vigilância ambiental  e vigilância ambiental  e 

clclíínica. Sistema de alertanica. Sistema de alerta

ACT:ACT:

Actividade Actividade inspectivainspectiva

FormaFormaççãoão

SensibilizaSensibilizaçção e informaão e informaçção ão 

das entidades empregadorasdas entidades empregadoras

Actividade normativaActividade normativa

DGS:DGS:

SensibilizaSensibilizaçção de Mão de Méédicos e dicos e 

profissionais de saprofissionais de saúúdede

Actividade normativaActividade normativa

CNPRPCNPRP

Facilitar o acesso Facilitar o acesso àà

participaparticipaçção obrigatão obrigatóória ria 

multicanalmulticanal

DivulgaDivulgaçção de informaão de informaçção ão 

especespecííficafica

SensibilizaSensibilizaçção  de mão  de méédicos, dicos, 

empregadores e empregadores e 

trabalhadorestrabalhadores

Actividade normativa (Lista Actividade normativa (Lista 

DP)DP)

CNPRP: CNPRP: 

ConfirmaConfirmaçção de doenão de doençça a 

profissional profissional 

ReparaReparaçção do danoão do dano

ReabilitaReabilitaççãoão

Actividade normativa Actividade normativa 

((T.NacionalT.Nacional de Incapacidade)de Incapacidade)

ACT: Actividade ACT: Actividade inspectivainspectiva

(reconversão e (reconversão e 

afastamanentoafastamanento do posto de do posto de 

trabalho).trabalho).

ReabilitaReabilitaçção.ão.

IEFP: IEFP: 

FormaFormaçção e reconversão ão e reconversão 

profissionalprofissional

DGS/ARSDGS/ARS

Acompanhamento clAcompanhamento clíínico do  nico do  

DPDP
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ComunicaComunica çção Obrigatão Obrigat óóriaria

Comunicação de rotina
Mensal

Nº1 do artº143 – Lei 98/2009 de 4/9

ComunicaComunica çção de urgênciaão de urgência

Nº2 do artº143 – Lei 98/2009 de 4/9

Comunicação de evento

Nº1 do artº143 – Lei 98/2009 de 4/9

EmpregadorEmpregador

EntidadesEntidades
PPúúblicas blicas 

responsrespons ááveisveis
pela pela 

PrevenPreven ççãoão



� ACT
� Prevenção da segurança e saúde no trabalho

� Fiscalização das condições de trabalho

� Direcção–Geral da Saúde

� Serviços regionais de saúde
� ARS Norte

� ARS Centro

� ARSLVT

� ARS Alentejo

� ARS Algarve

� Centros regionais de segurança social – acesso directo ao GRP

� Empregador – única informação a ser enviada em papel logo que 
a doença é confirmada. Incluirá indicações para os Servi ços 
SST.

ComunicaComunica çção Obrigatão Obrigat óóriaria

Entidades envolvidas, nos termos do nº 1 do artº 143º da Lei nº 98/2009 de 4 
de Setembro:



AVALIAÇÃO CLÍNICA
(Triagem)

AVALIAÇÃO DOS RISCOS 
NO AMBIENTE LABORAL
(Base de Conhecimento)

Participaçã
o 

Obrigatória

ComunicaComunica çção Obrigatão Obrigat óória (Alerta)ria (Alerta)

Comunicação Obrigatória

Urgente



Existem actualmente em Portugal 
fontes de dados que permitem a 
criação de uma Base de 
Conhecimento de Âmbito Nacional
em Factores de Risco para a saúde
nos locais de trabalho, através da
recolha e tratamento de forma 
centralizada da informação
disponibilizada pelos diferentes
agentes no terreno:

Base de Base de ConhecimentoConhecimento de de ÂmbitoÂmbito NacionalNacional de de FactoresFactores de de RiscoRisco emem

AmbienteAmbiente LaboralLaboral

•Direcção Geral da Saúde (DGS);

•Centro Nacional de Protecção contra os Riscos

Profissionais (CNPRP);

•Instituto Tecnológico e Nuclear (ITN);

•Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT);

•Anexo D do Relatório Único (MTSS).



� Casos Críticos de DP
� Situações de DP pré-determinadas

� Situações Tracer

� Situações anómalas

� Número de doentes/doenças por empresa

� Monitorização de factores de risco: onde 
concentrar esforços

� Outras situações críticas a definir 

Sistemas de AlertaSistemas de Alerta



Vigilância e MonitorizaVigilância e Monitoriza çção de Riscos para a Saão de Riscos para a Sa úúde de 
em Ambiente Laboralem Ambiente Laboral

Objectivo
1.Criar uma base de conhecimento e de referência de âmbito nacional

a. Centralização da informação
b. Registo das análises e observações (confirmação de doenças 

profissionais);

c. Informatização do arquivo regular do CNPRP;
d. Registo de informação resultante do arquivo dos ficheiros clín icos e 

de risco das empresas que cessaram a actividade e colocados à guarda do 

CNPRP;
e. Tratamento da informação existente em suporte de papel ou outro 

pertencente a outros organismos.

f. Controlo da qualidade e monitorização do desempenho das entidades 
eventualmente a subcontratar para a realização da componente analítica.

g. Optimizar e racionalizar a realização dos estudos de ambiente laboral 
realizados pelo CNPRP.



2) Disponibilizar informação sobre factores de risco e  condições de trabalho 

existentes nas empresas de forma rápida e abrangent e:
a) À equipa de triagem do CNPRP;

b) Aos parceiros com intervenção no terreno;

c) Às entidades internacionais competentes;

3) Monitorizar e vigiar situações críticas sinalizadas  pelo seu interesse em 

termos de prevenção, permitindo:
a) Orientar a intervenção dos parceiros com intervenção no terreno com aumento de

eficácia e economia de esforço;

b) Acompanhar e documentar a evolução dessas situações;

4) Avaliar a eficácia das intervenções realizadas:
a) No âmbito das actividades de prevenção secundária (medidas correctivas);

b) No âmbito das actividades de prevenção terciária (mudança de posto de trabalho,

reinserção profissional);

Vigilância e MonitorizaVigilância e Monitoriza çção de Riscos para a Saão de Riscos para a Sa úúde de 
em Ambiente Laboralem Ambiente Laboral



Início Diagnóstico P.Obrigatória
Confirmação
Reparação

Factor de risco

HistHist óórialrial ““ naturalnatural ”” da da D.ProfissionalD.Profissional

Coortes de diagnósticoCoortes de diagnóstico

20112008 2009 2010

40% 30%20%8%2%

Extracção de 
dados



DesmaterializaDesmaterializa çção de Processos externosão de Processos externos
Comunicação Obrigatória



EstatEstat íísticas de DP: alguns problemassticas de DP: alguns problemas

� Os doentes …

…podem ter mais do que uma doença profissional.

� As doenças …

… podem ser causadas por mais do que um factor 
de risco.

� Os factores de risco …

…são difícil detecção; qual a população exposta?

� As incapacidades …

… quanto custam ao País? quantas evoluem para 
invalidez? 



EstatEstat íísticas de DP: monitorizasticas de DP: monitoriza çções e comparaões e compara ççõesões



As estatísticas sobre doenças profissionais devem:

� Considerar os doentes e as doenças em separado;

� Recorrer a um conjunto de indicadores epidemiológicos para caracterizar a 
situação desenvolvidos com o concurso dos membros do Conselho Científico;

� Constituir uma base de séries temporais a ser gerida ou orientada por técnicos 
especialistas em epidemiologia;

� Instituir um prazo alargado antes de considerar os apuramentos anuais como 
consolidados;

� Seleccionar o conjunto de patologias mais frequentes ou consideradas mais 
graves para monitorizar em permanência;

� Considerar o desenvolvimento de metodologias de análise dos factores de risco 
que permitam o seu relacionamento com as doenças que lhes estão associadas –
SIG, por exemplo;

� Permitir o desenvolvimento de metodologias de análise das componentes 
económicas (incapacidades, prestações, etc.) tendo em vista a caracterização do 
peso económico das doenças profissionais no sistema e contribuir para a 
elaboração do plano de reabilitação e reinserção profissional dos trabalhadores 
portadores de doença profissional.

EstatEstat íísticas de DP: Resumosticas de DP: Resumo
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ÁÁreas passreas passííveis de articulaveis de articulaççãoão

� Sistemas de Alerta

� Informação Regular

� Estudos orientados

� Produção de estatísticas específicas

� Acompanhamento dos DP

� Aconselhamento à empresa

� Reabilitação e reinserção profissional

� Pareceres técnicos

� Articulação em relação a áreas específicas



EUROGIP

Incentivos económicosTransformar a percepção de 
que os custos com a SST 

são, na verdade, um 
investimento.

Premiar:

• Boas práticas
• Ausência de 

acidentes de trabalho
• Ausência de 

Doenças 
Profissionais

ExemploExemplo



Protocolo de curto prazoProtocolo de curto prazo

� Comunicações Obrigatórias
� Designação de “Contact Points” bilaterais;

� Criação de uma conta de e-mail;

� Desenvolver, por escrito, as regras de transferência de informação;

� Identificar interlocutores;

� Situações de Alerta; 
� Definição das situações passíveis de alerta;

� Desenvolvimento de critérios de classificação

� Desenvolver circuitos de informação 
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Conselho Científico

Factores de risco Doença Profissional

Epidemiologia
Estatística

Estudos 
Populacionais

Ergonomia

Psicossociologia 
das 

organizações

Medicina do 
Trabalho

Estudos 
ambientaisPneumologia

Imunologia

Comissão Técnica da Lista de Doenças Profissionais

Comissão para a interpretação, revisão e actualizaç ão da TNI
Portaria n.º 1036/2001, de 23 de Agosto

NEXO



Redes informais

5 de Maio de 2011 28

Intraorganizacional
Interorganizacional

Processo comunicacional constituido por 
vários aglomerados de comportamentos

•Reduzir a incerteza

•Partilhar informação

•Influenciar

•Exercício de poder

•Interacção social

•Etc.



Redes informais

5 de Maio de 2011 29

3 dimensões

•Grupos ( clusters) ou nós principais

•Ex:grupos de trabalho, equipas de 

projecto

•Elementos de ligação entre os clusters

•Ex: indivíduo em posição de controlo 

ou charneira

•Individuos isolados

•Indivíduos que mantêm contacto mínimo 

com os elementos da rede, mas que estão 

referenciados



Comunidades de Práticas*

*Recomendação da Reengenharia de Processo

Comunidades de voluntários que se 

desenvolvem tendo em vista 

interesses comuns, tais como 

desenvolver competências, 

construir e partilhar conhecimento.

1.Reais ou virtuais

2.Evoluem com o tempo

3.Abarcam perspectivas amplas

4.Convidam a diferentes níveis de participação

5.Combinam espaços privados e públicos

6.Estão centradas no valor

7.Proporcionam um ambiente familiar e interessante

8.Têm um ritmo próprio.



OBRIGADA!OBRIGADA!

2727--0404--20112011

CNPRPCNPRP


