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CURSO BREVE 

FORMAÇÃO EM SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAIS PARA PROFISSIONAIS DO SETOR DA SAÚDE 

 

CRONOGRAMA: 

 

DATA HORÁRIO MÓDULO DOCENTE 

20 de outubro 19h00 / 23h00 
Enquadramento legal da Promoção da 

Segurança e Saúde no Trabalho 
Paulo Antero Oliveira 

21 de outubro 09h30 / 12h30 
Acidentes de Trabalho e Doenças 

Profissionais 
Hélia de Jesus Faria 

27 de outubro 19h00 / 22h00 
Acidentes de Trabalho e Doenças 

Profissionais 
Hélia de Jesus Faria 

28 de outubro 09h00 / 13h00 Riscos Psicossociais Carlos Alberto Carvalhais 

03 de novembro 19h00 / 22h00 Riscos Ergonómicos Hélia de Jesus Faria 

04 de novembro 09h30 / 12h30 Riscos Ergonómicos Hélia de Jesus Faria 

11 de novembro 10h00 / 12h00 Avaliação 1 Hélia de Jesus Faria 

17 de novembro 19h00 / 23h00 Riscos Químicos Augusto Miguel Lopes 

18 de novembro 09h30 / 12h30 Riscos Biológicos Carlos Alberto Carvalhais 

24 de novembro 19h00 / 22h00 Riscos Físicos Augusto Miguel Lopes 

25 de novembro 09h30 / 12h30 Riscos Biológicos Carlos Alberto Carvalhais 

02 de dezembro 9h30 / 12h30 Riscos Físicos Augusto Miguel Lopes 

09 de dezembro 09h00 / 13h00 
Segurança de Equipamentos de 

Trabalho e Máquinas 
Emanuel José Gomes 

16 de dezembro 10h00 / 12h00 Avaliação 2 Emanuel José Gomes 

 

Módulo 1 – Enquadramento legal da Promoção da Segurança e Saúde no Trabalho (4 horas) 

Conhecimento geral dos regimes jurídicos aplicáveis à Segurança e Saúde no Trabalho: 

 Lei 102/2009 de 10 de setembro (Regime Jurídico da Promoção da Segurança e Saúde no Trabalho) e 

respetivas alterações; 

 Organização e funcionamento das atividades de segurança e saúde no trabalho - (regime de direito privado 

e público). 
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Módulo 2 – Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais (6 horas) 

 Conceito de acidente de trabalho e doença profissional; 

 Enquadramento legal; 

 Estatísticas dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais no setor da prestação de serviços de 

saúde; 

 Causas de acidentes e doenças profissionais; 

 Custos da sinistralidade laboral;  

 Princípios Gerais da Prevenção. 

Módulo 3 – Riscos Psicossociais (4 horas) 

 Conceptualização dos riscos psicossociais; 

 Fatores de risco psicossocial; 

 Enquadramento legal; 

 Efeitos individuais e organizacionais dos riscos psicossociais; 

 Metodologias e ferramentas de avaliação do risco; 

 Medidas de prevenção. 

Módulo 4 – Riscos Ergonómicos (6 horas) 

 Noções gerais de Ergonomia; 

 Análise de indicadores de potenciais problemas ergonómicos; 

 Fatores de risco associados às atividades relacionadas com a prestação de serviços de saúde; 

 Metodologias de avaliação do risco ergonómico; 

 Medidas de prevenção;  

 Ginástica laboral. 

Avaliação 1 (2 horas) – Módulos 1, 2, 3 e 4 

 

Módulo 5 – Riscos Químicos (4 horas) 

 Definições; 

 Mecanismos de geração dos danos; 

 Fontes de informação sobre a perigosidade; 

 Enquadramento legal; 

 Valores Limite de Exposição; 

 Avaliação de riscos; 

 Medidas de prevenção e proteção. 

Módulo 6 – Riscos Biológicos (6 horas) 

 Noção de risco biológico; 

 Classificação e efeitos da exposição a agentes biológicos; 

 Fatores de risco biológico associados às atividades relacionadas com a prestação de serviços de saúde; 

 Enquadramento legal; 

 Avaliação de riscos; 

 Medidas de prevenção e proteção. 
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Módulo 7 – Riscos Físicos (6 horas) 

 Exposição ao ruído: principais conceitos; efeitos do ruído na saúde; avaliação do risco de exposição ao 

ruído; medidas de prevenção e proteção. 

 Iluminação nos locais de trabalho: principais conceitos; a correta iluminação dos locais de trabalho; níveis 

recomendados para as principais atividades em meio clínico. 

 Desconforto térmico: principais conceitos; variáveis influenciadoras; índices de avaliação do desconforto 

térmico; medidas de prevenção e proteção. 

 Exposição a radiações: principais conceitos; radiações ionizantes e não ionizantes e efeitos na saúde; 

principais fontes de radiação em meio clínico; medidas de prevenção e proteção. 

Módulo 8 – Segurança de Equipamentos de Trabalho e Máquinas (4 horas) 

 Aquisição de máquinas seguras e utilização de equipamentos bem-adaptados (Diretiva Máquinas); 

 Existência de trabalhadores habilitados (Diretiva Equipamentos); 

 Locais de trabalho bem concebidos (Diretiva Equipamentos); 

 Utilização de equipamentos verificados e ensaiados (Diretiva Equipamentos); 

 Planeamento da prevenção através da gestão sistemática da segurança de máquinas (Diretiva 

Equipamentos). 

Avaliação 2 (2 horas) – Módulos 5, 6, 7 e 8 

 

 


