
27 | 28 | 29 set ALTICE FORUM BRAGA



27 | 28 | 29 set ALTICE FORUM BRAGA

Avaliação de riscos para a saúde 
mental dos trabalhadores

O papel do serviço de saúde e segurança do trabalho

José Rocha Nogueira

Coordenador do Programa Nacional de Saúde Ocupacional

Direção-Geral da Saúde
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a) Planear a prevenção, integrando, a todos os níveis e para o conjunto
das atividades da empresa, a avaliação dos riscos e as respetivas medidas
de prevenção;

b) Proceder à avaliação dos riscos, elaborando os respetivos relatórios;

c) Elaborar o plano de prevenção de riscos profissionais, bem como
planos detalhados de prevenção e proteção exigidos por legislação
específica;

d) Realizar exames de vigilância da saúde;

e) Desenvolver atividades de promoção da saúde (…).

O Serviço de SST deve tomar as medidas necessárias para prevenir os riscos
profissionais e promover a segurança e a saúde dos trabalhadores.

Regime jurídico da promoção da segurança e saúde do trabalho – Lei n.º 102/2009

Atividades 

obrigatórias

dos Serviços 

de SST

ENQUADRAMENTO

A legislação
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Uma vez que os riscos psicossociais se enquadram no âmbito dos riscos
profissionais numa empresa, a sua avaliação e o estabelecimento das
correspondentes medidas de prevenção constituem obrigações legais do
referido serviço.

O não cumprimento destas atividades constitui contraordenação grave,
nos termos dos n.ºs 6 e 7 do artigo 73.º-B, sendo a ACT a entidade
competente para o procedimento das contraordenações.

Regime jurídico da promoção da segurança e saúde do trabalho – Lei n.º 102/2009

Atividades 

obrigatórias

dos Serviços 

de SST

ENQUADRAMENTO

A legislação
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BRAGA Guia Técnico n.º 3 “Vigilância da saúde dos trabalhadores expostos a fatores de risco 

psicossocial no local de trabalho"

ENQUADRAMENTO

Referencial técnico da DGS
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Fatores de risco psicossocial

▪ Monotonia do trabalho
▪ Repetitividade de tarefas
▪ Intensidade do ritmo de trabalho
▪ Carga de trabalho
▪ Exigência do trabalho

▪ Inadequação da autonomia ou controlo
sobre o trabalho

▪ Inadequação de competências
▪ Objetivos irrealistas

o Condições inadequadas do 
ambiente de trabalho 

o Falta de requisitos do 
equipamento de trabalho 

o Constrangimentos no 
tempo de trabalho 
(duração, pausas e 
organização) 

o Turnos
o Horário noturno

❑ Falta de suporte (ou
apoio) social

❑ Conflitos laborais
❑ Relações de poder e

liderança disruptivas

➢ Conflito “trabalho-família” 
➢ Insegurança no emprego
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Fatores de risco psicossocial
Efeitos na saúde

Principais efeitos na saúde resultantes da exposição a fatores de risco psicossocial
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Intervenção dos Serviços de SST/SO no âmbito dos psicossociais

Metodologia

Guia 
Técnico  

n.º 3

(…)

Equipa de 
profissionais

Fatores de risco

Instrumentos

Análise, 
avaliação e 

gestão do risco

Vigilância 
específica e 

dirigida
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Considerações iniciais

Análise, 

Avaliação e 

Gestão 

do risco ocupacional

Plano 
COLETIVO

Plano 
INDIVIDUAL

Medidas de 
prevenção 
coletivas

Medidas de 
prevenção 
individuais
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Considerações iniciais

Análise, Avaliação 
e Gestão de risco 

ocupacional

Plano  COLETIVO

Fatores de risco
Ocorrências 

críticas

Perceção dos 
efeitos adversos 

na saúde

Plano 
INDIVIDUAL

Vigilância da 
saúde do 

trabalhador
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Informação inicial
(população trabalhadora e organização 

da empresa/estabelecimento)
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Considerações iniciais

Avaliação 
de risco 

ocupacional

Biológicos

Psicossociais

QuímicosFísicos

Relativos à 
atividade.

(…)
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Considerações iniciais

Fatores de 
risco

Fatores 
protetores
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Plano organizacional e coletivo

Avaliação dos fatores de risco psicossociais 

Avaliação de ocorrências críticas com risco 
psicossocial

Avaliação da perceção dos efeitos na saúde
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Plano organizacional e coletivo

Avaliação dos fatores de risco psicossociais 

Avaliação de ocorrências críticas com risco 
psicossocial

Avaliação da perceção dos efeitos na saúde

Anexo 4:

Exemplos de Instrumentos: 

•Copenhagen Psychosocial 
Questionnaire (COPSOQ II) 

•Escala de Conflito Intragrupal

•Job Content Questionnaire

•Work Design Questionnaire

•Outros instrumentos relativos a 
temas específicos 
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Plano organizacional e coletivo

Avaliação dos fatores de risco psicossociais 

Avaliação de ocorrências críticas com risco 
psicossocial

Avaliação da perceção dos efeitos na saúde

• Assédio 
• Violência
• Acontecimentos de emergência ou catástrofe 
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Plano organizacional e coletivo

→ Fatores de risco       
psicossocial

→ Ocorrências críticas

Assédio

Violência

Acontecimentos de emergência 
ou catástrofe

Medidas  de 
prevenção

Basta 1 situação para se 
intervir…

Baixo

Médio

Alto

Muito Alto
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Plano organizacional e coletivo

Avaliação dos fatores de risco psicossociais 

Avaliação de ocorrências críticas com risco 
psicossocial

Avaliação da perceção dos efeitos na saúde

Anexo 5 do Guia Técnico 3 (DGS):

Exemplos de instrumentos: 
- Bem-estar Psicológico Geral
- Felicidade subjetiva
- Mental Health Inventory (MHI) 
- Perceção Geral de Saúde (SF-36) 
- Qualidade de Vida (EUROHIS-QOL-8) 
- Satisfação Geral com a Vida
(…)
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Plano organizacional e coletivo
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Plano individual

Análise, Avaliação 
e Gestão de risco 

ocupacional

Plano  COLETIVO

Fatores de risco
Ocorrências 

críticas

Perceção dos 
efeitos adversos 

na saúde

Plano 
INDIVIDUAL

Vigilância da 
saúde do 

trabalhador
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Plano individual
Vigilância da saúde
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Medidas de prevenção

Exemplos de medidas 
de prevenção:

Transversais

Por fator de 
risco 

psicossocial

Por ocorrência 
crítica
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Fatores de risco

▪ Condições inadequadas do 

ambiente de trabalho 

▪ Falta de requisitos do 

equipamento de trabalho 
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Fatores de risco

▪ Monotonia do trabalho

▪ Repetitividade de tarefas

▪ Intensidade do ritmo de trabalho 

▪ Exigência do trabalho

▪ Objetivos irrealistas 
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Fatores de risco

▪ Conflitos laborais

▪ Violência
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Fatores de risco

▪ Inadequação da 

autonomia sobre o 

trabalho 

▪ Relações de poder e 

liderança disruptivas 
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Fator de risco

▪ Constrangimentos no tempo de trabalho 
(duração, pausas e organização) 
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Fator protetor

▪ Suporte social
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Muito obrigado pela 

vossa atenção!

saudetrabalho@dgs.min-saude.pt

www.dgs.pt/saude-ocupacional.aspx

Microsite do “Programa Nacional de Saúde Ocupacional”: 

mailto:sandramoreira@dgs.min-saude.pt
http://www.dgs.pt/saude-ocupacional.aspx

