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RESUMO 

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) é o organismo responsável pelo funcionamento do 

sistema integrado de emergência médica pré-hospitalar em Portugal Continental. Os Técnicos de 

Emergência Pré-Hospitalar (TEPH) representam um dos principais recursos humanos desta instituição 

e apresentam um espectro alargado de competências. Esta variedade de atividades desempenhadas 

por este grupo profissional comporta uma série de riscos que podem colocar em perigo a segurança e o 

bem-estar dos TEPH, bem como a missão que o INEM desempenha na sociedade portuguesa. Assim, 

o objetivo deste trabalho é a identificação, caracterização e avaliação quantitativa dos riscos 

ocupacionais presentes no desempenho das atividades dos TEPH. 

Considerando o presente contexto, realiza-se uma revisão bibliográfica, na qual se descrevem três 

conceitos: risco, gestão e avaliação do risco. Estes conceitos são aplicados na área da Segurança e 

Saúde no Trabalho (SST), devido às implicações que esta área tem na operacionalidade das 

organizações e ao reduzido número de estudos que abordam, conjuntamente, os riscos físicos e 

psicossociais no setor da saúde. Em relação à avaliação dos riscos, analisam-se os métodos 

quantitativos de uma abordagem determinística, uma vez que permitem mensurar os riscos e distanciam-

se de opiniões subjetivas. 

A implementação, em simultâneo, do Método proporcional de avaliação do risco (PRAT) e do Método da 

matriz de decisão (DMRA) permite comparar resultados, analisar a credibilidade de cada técnica e 

melhorar a fiabilidade na priorização dos riscos. A utilização destes dois métodos permite concluir que a 

Sobrecarga de trabalho, o Trabalho por turnos ou noturno, a Falta de formação em SST obrigatória na 

maioria dos TEPH e a Medicina no trabalho incompleta são os riscos ocupacionais mais críticos e 

relevantes. Além do mais, a relação que existe entre estes riscos e a variação registada nos últimos anos 

de +140% no número de acidentes de trabalho, de +170% nos dias de baixa e de -6% nas consultas de 

rotina, vem incrementar o nível de urgência para a contratação de um maior número de efetivos, a aposta 

em ações formativas e obrigatórias em SST para todos os TEPH e a mudança de paradigma na Medicina 

do trabalho no INEM. 

 

Palavras Chave: avaliação do risco, métodos quantitativos, Instituto Nacional de Emergência Médica, 

Técnico de Emergência Pré-Hospitalar, Segurança e Saúde no Trabalho. 
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ABSTRACT 

The Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) is the organisation responsible for operating the 

integrated system of medical emergency in Portugal mainland. Emergency Medical Techinicians (TEPH) 

represent one of the institution's key human resources and have a broad spectrum of skills. This variety 

of activities performed by this professional group entails several risks that may endanger TEPH’s safety 

and well-being, as well as INEM's mission in Portuguese society. Thus, the objective of this work is the 

identification, characterization and quantitative assessment of occupational risks present in the 

performance of TEPH activities. 

Considering the present background, a bibliographical review is performed, in which three concepts are 

described: risk, risk management and risk assessment. These concepts are applied in the area of 

Occupational Safety and Health (OSH), due to the implications that OSH has on organisations operations 

and due to the small number of studies that address both physical and psychosocial risks in health sector. 

Regarding risk assessment, it is chosen to analyse the quantitative methods of the deterministic 

approach, since they allow to measure the risks and distance themselves from subjective opinions. 

The simultaneous implementation of the Proportional Risk-Assessment Technique (PRAT) and the 

Decision Matrix Risk-Assessment technique (DMRA) makes possible to compare results, to analyse the 

credibility of each technique and to improve the reliability of risk prioritisation. The use of these two 

methods leads to the conclusion that Overwork, Shift or night work, the Lack of mandatory OHS training 

in most TEPH and the incomplete occupational medicine are the most critical and relevant occupational 

risks. In addition, the relationship between these risks and the variation, in recent years, of +140% in the 

number of occupational accidents, +170% on sick days and -6% on check-ups, increases the level of 

urgency for hiring a greater number of TEPH, the development of OHS training actions for all TEPH and 

the change of paradigm in occupational medicine at INEM. 

 

Keywords: risk assessment, quantitative methods, Instituto Nacional de Emergência Médica, 

Emergency Medical Technicians, Occupational Safety and Health. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar o contexto no qual surge a problemática em estudo, 

bem como enumerar os objetivos e a estrutura da dissertação. Na secção 1.1 é feita uma 

contextualização do problema, sendo os objetivos da dissertação enumerados na secção 1.2. 

Finalmente, a estrutura é descrita na secção 1.3.    

1.1. Contextualização 

A Segurança e Saúde no Trabalho (SST) é a área da Gestão de Operações (GO) que enquadra políticas 

e programas que se dedicam à proteção da segurança, da saúde e do bem-estar das pessoas no 

desempenho das suas profissões (Fan et al., 2014). A União Europeia (UE) reforça a importância da 

SST através da publicação de relatórios periódicos, alertando que a cada três minutos e meio morre 

alguém na UE devido a causas relacionadas com o trabalho (Agência Europeia para a Segurança e 

Saúde no Trabalho, 2010). A UE refere, também, que “50% a 60% de todos os dias de trabalho perdidos 

podem ser atribuídos ao risco de desenvolvimento de stress relacionado com o trabalho” (Agência 

Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, 2015). Como consequência dos dados e resultados 

que se têm vindo a obter nos estudos do impacto da SST no panorama laboral e social, esta área tem 

vindo a ganhar cada vez maior relevância e destaque no contexto europeu nos últimos anos. 

O aumento dos riscos relacionados com o trabalho está relacionado com as alterações socioeconómicas, 

com os novos paradigmas tecnológicos e com as recentes tendências no mundo laboral, como são, por 

exemplo, a crescente complexidade dos processos de trabalho, as novas formas de organização, o 

conteúdo e a natureza do trabalho, ou a alteração do significado e dos valores laborais (Coelho, 2009). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, um local de trabalho saudável é aquele em que, tanto 

trabalhadores como gestores, colaboram num processo de melhoria contínua e na sustentabilidade do 

ambiente de trabalho. Para tal, são consideradas as questões de segurança e saúde no enquadramento 

físico e psicossocial do trabalhador, os recursos e métodos que favorecem a proteção e saúde individual 

e o envolvimento da empresa com a comunidade, de forma a melhorar o bem-estar dos trabalhadores, 

das suas famílias e de outros membros da organização (Organização Mundial da Saúde, 2010). 

O setor de cuidados de saúde é uma das áreas onde existe maior exposição e prevalência de riscos 

ocupacionais, tanto físicos como psicossociais. As diversas classes profissionais que compõem este 

setor, tais como os médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico ou paramédicos, constituem grupos 

muito vulneráveis, uma vez que desempenham funções diretamente relacionadas com a pessoa, com o 

inerente risco biológico e sobrecarga psicológica associada. Para além disso, podem ter a necessidade 

de adotar posições cansativas ou dolorosas, elevar ou deslocar pessoas e trabalhar em turnos longos e 

irregulares (Tullar et al., 2010). Refere-se que “o risco de um profissional de saúde contrair doenças 

relacionadas com o trabalho é 1,5 vezes maior do que o risco de todos os restantes trabalhadores de 

outros setores” (Direção Geral de Saúde, 2010). Uma vez que a maior parte destas doenças e acidentes 

ocupacionais podem ser evitados, o primeiro passo para a sua prevenção consiste na avaliação do risco. 

É neste contexto que surge a necessidade de avaliar os riscos presentes no desempenho das funções 

dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (TEPH) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). 

O INEM tem atribuições na área da emergência médica pré-hospitalar, assumindo os TEPH um papel 



2 

 

central nesta organização (os TEPH representam 76% dos recursos humanos do INEM). Certas 

atividades desempenhadas pelos TEPH assemelham-se às dos paramédicos, no entanto, o espectro de 

competências da classe profissional de TEPH engloba outras funções e responsabilidades. Desta forma, 

torna-se relevante a implementação de um método que permita a avaliação quantitativa dos riscos 

ocupacionais nos TEPH, conseguindo, assim, identificar quais os riscos que podem colocar em perigo a 

segurança e o bem-estar destes profissionais, assim como a missão que o INEM tem na sociedade 

portuguesa. 

1.2. Objetivos 

Após a contextualização do problema, torna-se fundamental definir os objetivos da presente dissertação. 

De uma forma mais geral, o principal objetivo deste estudo é a implementação de um método quantitativo 

de avaliação de risco. Deste modo, pretende-se apoiar o Gabinete de Qualidade (GQ) do INEM, que 

representa um dos principais decisores da dissertação, na sua política de SST através da identificação, 

caracterização, priorização e redução dos riscos ocupacionais presentes nas funções dos TEPH. 

Assim, de forma a ajudar o GQ na avaliação dos riscos ocupacionais da classe profissional de TEPH, a 

dissertação atual visa os seguintes objetivos intermédios: 

 Descrever o sistema integrado de emergência médica pré-hospitalar em Portugal. Mais 

concretamente, caracterizar o INEM, abordando a sua estrutura organizacional, as suas 

infraestruturas e meios operacionais, e os seus técnicos de saúde (com especial foco nos 

TEPH). 

 Analisar a literatura, de modo a compreender o conceito teórico de risco, a gestão e a avaliação 

do risco e as diversas metodologias de avaliação do risco, com vista a obter um conhecimento 

alargado acerca dos conceitos inerentes ao risco e, sobretudo, dos métodos quantitativos que 

melhor se adequam ao problema em questão. 

 Elaborar uma metodologia quantitativa de avaliação de risco, na qual são estabelecidas quatro 

grande etapas. Cada uma destas etapas refere-se, respetivamente, à identificação dos perigos 

ocupacionais presentes no desempenho das funções dos TEPH; à caracterização dos fatores 

que descrevem um risco ocupacional; à implementação conjunta de duas ferramentas 

quantitativas de avaliação do risco e, ao tratamento do risco, na qual se definem as principais 

medidas de redução e mitigação dos riscos priorizados. 

 Recolher e tratar a informação utilizada como input da metodologia. A obtenção dos dados e 

informações é realizada através da análise a um questionário sobre SST realizado aos técnicos 

de saúde do INEM, a uma base de dados de perigos ocupacionais relativos a cada classe 

profissional do INEM e ao registo de acidentes de trabalho referente ao ano 2018. Identificam-

se e estabelecem-se as áreas, tarefas, perigos e lesões ocupacionais relacionadas com as 

funções desempenhadas pelos TEPH.  

 Caracterizar os riscos ocupacionais segundo os fatores que os descrevem, obtendo-se, para 

cada ferramenta de avaliação do risco, o nível de cada risco. Os resultados obtidos na 

metodologia permitem a priorização de todos os riscos ocupacionais, possibilitando a sua 

análise, discussão e a proposta de medidas de mitigação, redução e eliminação dos riscos. 
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1.3. Estrutura do Documento 

A dissertação está estruturada nos seis capítulos seguintes: 

1) Introdução: o problema é contextualizado, sendo revelada a motivação do trabalho e os 

objetivos da presente dissertação. 

2) Caso de estudo: a organização em questão (INEM) é analisada. É descrita a sua missão, as 

suas atribuições, a sua evolução e as suas estruturas e meios operacionais. Em relação aos 

técnicos de saúde, explica-se com especial detalhe os TEPH, identificando o cerne do problema 

e apresentando os desafios que enfrenta a organização em relação à problemática em estudo.  

3) Revisão de literatura: é efetuada uma revisão bibliográfica de conceitos relevantes 

relacionados com o risco e é estudado, especificamente, como o tema da avaliação do risco tem 

vindo a ser tratado na literatura. São, ainda, exploradas as diferentes metodologias de avaliação 

do risco, com especial enfâse nas metodologias quantitativas. 

4) Metodologia: é apresentada a metodologia, na qual são descritas, detalhadamente, as quatro 

etapas que a constituem: identificação dos perigos, caracterização dos riscos, avaliação 

quantitativa e tratamento do risco. 

5) Resultados e discussão: são explicados os processos de recolha e tratamento de dados e 

informações, assim como é descrito o processo de caracterização de cada risco ocupacional. 

Os resultados obtidos em cada ferramenta de avaliação dos riscos são analisados e discutidos, 

possibilitando a proposta de medidas de tratamento do risco, de forma a fazer face à atual 

situação da organização. 

6) Conclusões e trabalho futuro: são estabelecidas as principais conclusões decorrentes do 

estudo realizado, assim como as suas limitações, e são definidas recomendações para a 

organização. Por fim, são ainda propostos tópicos a abordar em trabalhos futuros. 
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2. CASO DE ESTUDO 

O presente capítulo tem como objetivo a caracterização da problemática relacionada com o acréscimo 

de riscos ocupacionais na nova carreira profissional de TEPH. Inicia-se com a contextualização do 

Sistema Integrado de Emergência Médica (secção 2.1), o qual engloba um espectro de atividades e 

entidades que existem e operam no universo da emergência pré-hospitalar em Portugal. Uma vez que o 

estudo tem origem no INEM, a secção 2.2 aborda as atribuições e evolução histórica desta instituição e 

a secção 2.3 expõe a infraestrutura central e fundamental para o funcionamento do sistema de 

emergência pré-hospitalar, o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU). A prestação de 

cuidados pré-hospitalares no local das diversas ocorrências é possível devido à deslocação de um ou 

mais meios de emergência médica (secção 2.4), os quais são operados por profissionais de saúde com 

formações e técnicas diferenciadas. Os TEPH (secção 2.5) pertencem aos quadros dos profissionais de 

saúde do INEM e são a base do estudo existente, pelo que é considerada a sua relação com as 

infraestruturas e meios de emergência médica do INEM. A análise estabelecida dá especial importância 

ao acréscimo de competências e riscos desta classe profissional, tendo como objetivo a definição de 

uma estratégia futura de avaliação e redução do risco em conjunto com o GQ do INEM (secção 2.6). 

Finalmente, segue-se a conclusão do capítulo com base no enquadramento anteriormente estabelecido 

(secção 2.7). 

2.1. Sistema Integrado de Emergência Médica 

O Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM) é um conjunto de atividades coordenadas cujo 

objetivo é prestar assistência às vítimas de acidente ou doença súbita. Com uma ação no âmbito 

hospitalar, inter-hospitalar e extra-hospitalar, compreende todas as situações de emergência e urgência 

que resultam da intervenção ativa e dinâmica dos cidadãos, TEPH, agentes da autoridade, bombeiros, 

tripulantes de ambulância, médicos, enfermeiros, pessoal técnico hospitalar, entre outros.  

As atividades do SIEM (Figura 1) decorrem num intervalo que vai desde a deteção da existência de uma 

ou mais vítimas de acidente ou doença súbita, por cidadãos, no local da ocorrência, até ao tratamento 

no serviço de saúde mais apropriado ao estado clínico da vítima, envolvendo diversas ações intermédias, 

quando assim se revela necessário (INEM, 2013b). 

A ativação do sistema inicia-se a partir do momento em que alguém realiza uma chamada para o número 

Europeu de emergência, o 112, para reportar uma situação de emergência. O atendimento das 

chamadas é efetuado em centrais de emergência pela Polícia de Segurança Pública (PSP). Sempre que 

o motivo da chamada esteja relacionado com situações de emergência médica, as chamadas são 

encaminhas para os CODU do INEM, a partir do qual se procede ao aconselhamento de medidas de 

pré-socorro a serem tomadas até à chegada das equipas de socorro, caso venha a revelar-se necessário 

(Figura 2). Encontrando-se as equipas de emergência no local, seguem-se outras atividades, como as 

manobras de socorro com o objetivo de estabilizar a vítima, e o transporte assistido da vítima para o 

hospital adequado. As chamadas atendidas pelo CODU que sejam consideradas não urgentes, após 

Deteção
Alerta 
(112)

Pré-
socorro

Socorro Transporte Tratamento

Figura 1. Fases do Sistema Integrado de Emergência Médica 
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uma avaliação inicial realizada pelos seus operadores, são reencaminhadas para o call center do Serviço 

Nacional de Saúde (SNS), a Linha Saúde 24 (INEM, 2013b). Por outro lado, caso a chamada seja de 

âmbito policial, permanece na dependência da PSP ou da Guarda Nacional Republicana (GNR), e caso 

se trate de uma situação de incêndio, é canalizada para o centro de operações da Autoridade Nacional 

de Proteção Civil (ANPC). 

2.2. Instituto Nacional de Emergência Médica 

O INEM, criado em 1981, é um instituto público dotado de autonomia administrativa e financeira e de 

património próprio, sendo tutelado pelo Ministério da Saúde. É responsável por coordenar, participar e 

avaliar as atividades e o funcionamento do SIEM no território de Portugal Continental, garantindo, aos 

sinistrados ou vítimas de doença súbita, a pronta e correta prestação de cuidados de saúde e 

assegurando a articulação com os serviços de urgência/emergência dos estabelecimentos de saúde 

(Decreto-Lei no. 34/2012 de 14 de Fevereiro do Ministério da Saúde, 2012). 

Enquanto entidade responsável por este sistema integrado, tem como principais atribuições: 

 O tratamento urgente/emergente, através da prestação de cuidados de emergência médica em 

ambiente pré-hospitalar, na vertente medicalizada e não medicalizada; 

 O atendimento, triagem e aconselhamento das chamadas que lhe sejam encaminhadas pelo 

número Europeu de emergência; 

 A referenciação e o acionamento de meios de emergência médica apropriados a cada situação, 

e o transporte de urgência/emergência; 

 A realização do transporte inter-hospitalar do doente urgente/emergente; 

 A receção hospitalar e a articulação com os serviços de urgência/emergência; 

 A gestão e manutenção da rede de telecomunicações de emergência; 

 A formação em emergência médica; 

 O planeamento civil e a prevenção, através de ações de sensibilização e informação dos 

cidadãos no que respeita ao SIEM. 

2.2.1. Estrutura organizacional do INEM 

A estrutura orgânica do INEM é constituída pelos serviços centrais, com competência extensível a todo 

o território continental, e pelos serviços territorialmente descentralizados, designados por Delegações 

Regionais (ver Figura A 1, Anexo A). 

Os serviços centrais compreendem três grandes unidades: Unidades Operacionais, Unidades de Apoio 

e Logística e Unidades de Apoio à Gestão, estando cada uma destas unidades constituídas por 

Centro 
Operacional 

PSP 

CODU 

Sim 

Linha Saúde 24 

Meios + 
Técnicos de 
Saúde INEM 

Chamada 
112 

Emergência 
médica? 

Chamada 

urgente? 

Sim 

Não 

PSP, GNR ou 
ANPC 

Não 

Figura 2. Fluxo de um pedido de emergência médica em Portugal, acionado pela marcação do 112 
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diferentes departamentos e gabinetes. Um dos gabinetes pertencentes à Unidade de Apoio à Gestão é 

o Gabinete de Qualidade (GQ) (a laranja na Figura A 1, Anexo A). O GQ é o responsável por apoiar o 

Conselho Diretivo na definição, difusão e cumprimento da política de qualidade da empresa, procedendo 

ao controlo e acompanhamento das práticas da organização no âmbito das operações e na 

implementação de uma cultura de qualidade (INEM, 2018e). 

Relativamente às Delegações Regionais, estas asseguram, na respetiva área geográfica, o 

funcionamento dos CODU, ou seja, a gestão operacional dos processos relativos ao atendimento e 

assistência a doentes urgentes/emergentes. A gestão dos meios humanos, frota, rede de 

telecomunicações e centro de formação em emergência médica afetos a cada Delegação Regional é 

também da competência das mesmas. A cada Delegação Regional corresponde uma área territorial de 

atuação correspondente ao nível II da Nomenclatura de Unidades Territoriais para Fins Estatísticos 

(NUTS). Atualmente, existem três Delegações Regionais localizadas, respetivamente, no Porto (Norte), 

Coimbra (Centro) e Lisboa (Sul, incluindo as regiões de Lisboa, Vale do Tejo, Alentejo e Algarve) (ver 

Figura A 2 no Anexo B) (Decreto-Lei no. 34/2012 de 14 de Fevereiro do Ministério da Saúde, 2012). 

Ao estar definido no Decreto-Lei no. 34/2012 de 14 de Fevereiro do Ministério da Saúde que o INEM tem 

intervenção única e exclusivamente no território de Portugal Continental, na Região Autónoma da 

Madeira é o Serviço de Emergência Médica Regional (SEMER) que desempenha o papel do INEM no 

arquipélago (SEMER, 2019), enquanto que na Região Autónoma dos Açores é o Serviço Regional de 

Proteção Civil e Bombeiros dos Açores que tem essa função (SRPCBA) (SRPCBA, 2018). 

2.2.2. Objetivos estratégicos do INEM 

Para o triénio 2017-2019, foram definidos seis objetivos estratégicos (OE), organizados em quatro 

vertentes: Inovação, Financeira, Clientes e Processos (Tabela 1). 

Tabela 1. Objetivos estratégicos definidos para o INEM no triénio 2017-2019 (adaptado de INEM, 2017d) 

Vertentes Objetivos Estratégicos 

Inovação 

OE1 
Prosseguir a implementação e qualificação da emergência médica pré-hospitalar, no 

sentido de melhorar a resposta do SIEM em todo o território de Portugal Continental. 

OE2 
Assegurar o planeamento, a coordenação e a certificação da formação em emergência 

médica dos elementos do SIEM. 

Financeira OE3 Garantir a sustentabilidade financeira do INEM e promover a do SIEM. 

Clientes OE4 
Melhorar o empowerment do(a) cidadão(ã), divulgando indicadores de desempenho e 

informação que o(a) capacite a participar ativamente na gestão da sua saúde. 

Processos 

OE5 
Otimizar recursos logísticos (viaturas), focando-se na sua atividade core, obtendo ganhos 

de eficiência e redução de custos de exploração. 

OE6 
Implementar instrumentos de Gestão de Qualidade, de modo a promover e garantir a 

segurança aos(às) cidadãos(ãs). 

 

Tendo em conta a atividade do GQ, os objetivos estratégicos mais direcionados para esta Unidade 

Orgânica são os relativos à Inovação, Clientes e Processos, mais especificamente, o OE1, OE4 e OE6. 

São estes objetivos estratégicos que permitem definir, difundir e cumprir com a política de qualidade do 

INEM.  
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Cada objetivo estratégico compreende vários objetivos operacionais, os quais estão, também, 

associados às diferentes Unidades Orgânicas do INEM. Assim, na Tabela 2, encontram-se 

representados os objetivos operacionais diretamente relacionados e com responsabilidade do GQ.  

Tabela 2. Objetivos operacionais do GQ e a sua relação com os objetivos estratégicos direcionados para esta 

unidade orgânica (adaptado de INEM, 2017c) 

Objetivos operacionais 

Relação entre objetivo 
operacional e estratégico 

OE1 OE4 OE6 

Promover a qualidade do atendimento aos utentes    

Promover a segurança dos cidadãos, através da realização de auditorias    

Dar continuidade e consolidar os processos de Acreditação/Certificação nas 

áreas de suporte, pelas normas de qualidade 

   

Promover a desmaterialização dos processos    

 

Tal como se pode observar na Tabela 2, os quatro objetivos operacionais do GQ estão relacionados com 

a implementação de instrumentos de Gestão de Qualidade (OE6), existindo, igualmente, um empenho 

para que os cidadãos tenham uma maior autonomia de decisão e responsabilidade na gestão da sua 

saúde, através da divulgação de informações por parte do INEM (OE4) (INEM, 2017b). 

2.2.3. Marcos importantes e evoluções técnicas do INEM 

Desde a sua fundação, o INEM sofreu inúmeras reformas, mudanças e transformações. Esta entidade 

começou por realizar a cobertura de eventos com impacto a nível nacional e o acompanhamento de 

comitivas de Chefes de Estado e de outras entidades internacionais de visita a Portugal. Criou e 

estabeleceu o primeiro CODU em Lisboa em 1987, sendo, hoje em dia, denominado por CODU SUL, 

tendo, posteriormente, estabelecido outros dois a nível nacional: o CODU Norte e o CODU Centro. 

Como forma de melhorar o sistema de socorro nacional, o INEM apostou no aperfeiçoamento das 

formações em técnicas de emergência médica e no desenvolvimento da rede de telecomunicações, com 

meios mais eficazes. Para além disso, formou outros centros de intervenção especializados, como foi o 

caso do Centro de Informação Anti-Venenos (CIAV) e o Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em 

Crise (CAPIC) (INEM, 2017a). 

O INEM introduziu, ainda, novos meios de transporte e de resposta rápida com novas valências, tanto a 

nível de equipamento, como de profissionais de emergência médica. A introdução da Viatura Médica de 

Emergência e Reanimação (VMER) no ano 1996, a criação do serviço de transporte inter-hospitalar 

pediátrico (TIP) ou o aparecimento do Motociclo de Emergência Médica (MEM) em 2004, são exemplos 

da evolução dos meios de emergência médica. Por fim, o INEM tem vindo a fazer esforços com o intuito 

de garantir certificações de qualidade (ISO 9001), ambientais (ISO 14001) e de saúde e segurança no 

trabalho (NP 4397) (INEM, 2017a). 

As mudanças implementadas ao longo dos anos através do investimento em novas instalações, meios 

de transporte e tecnologias de informação, e a implementação de métodos de organização e gestão na 
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área da emergência pré-hospitalar, permitiram alcançar uma rede de meios de emergência com 

abrangência em Portugal Continental.  

2.2.4. Técnicos de saúde 

No contexto da emergência médica pré-hospitalar, devido à especificidade na prestação de cuidados de 

emergência, os técnicos de saúde tornam-se indispensáveis para que o INEM alcance o cumprimento 

das suas atribuições e atividades.   

Em 2018, da totalidade dos 1334 funcionários do INEM, os técnicos de saúde representam 89% dos 

recursos humanos e dividem-se em: 6 médicos, 172 enfermeiros e 1010 TEPH (Figura 3). Dependendo 

das funções desempenhadas dentro da organização, os técnicos de saúde possuem conhecimentos 

técnicos diferenciados e treino específico adequado às suas áreas funcionais, para além de terem 

vínculos laborais e contratuais distintos. 

Desta forma, uma vez que os TEPH representam a maioria dos funcionários do INEM (76%) e possuem 

responsabilidades no funcionamento do CODU, na tripulação dos meios de emergência médica e no 

socorro às ocorrências no terreno, torna-se relevante avaliar a atividade e o impacto desta classe 

profissional no INEM. Na secção 2.5, esta classe profissional é abordada com especial atenção.  

2.3. Centro de Orientação de Doentes Urgentes 

O Despacho no. 14041/2012 do Ministério da Saúde define que os CODU são “uma estrutura de 

coordenação operacional centralizada de toda a atividade do SIEM”. Este despacho determina, 

igualmente, as suas atribuições, instalações e respetivas localizações geográficas, os seus recursos 

tecnológicos, e a sua articulação com os outros intervenientes do SIEM. 

Atualmente, os CODU dispõem de três instalações localizadas no Porto, Coimbra e Lisboa. Como 

referido na secção 2.2.1, cada CODU está integrado numa Delegação Regional (Figura A 2, Anexo B).  

Os CODU do INEM respondem, através do número Europeu de emergência (112), a múltiplos pedidos 

de socorro, assegurando: a triagem médica de todas as chamadas de emergência da área da saúde; o 

acionamento dos meios de emergência médica necessários e adequados para cada situação; o 

aconselhamento e acompanhamento médico das equipas de socorro no terreno; a transferência das 

chamadas não urgentes para a Linha Saúde 24; e o contacto com as unidades de saúde, preparando a 

receção hospitalar das vítimas que requerem transporte para uma unidade hospitalar. Paralelamente, os 

Restantes funcionários 
(dirigentes, coordenadores, 

etc.); 146
(10%)

TEPH; 1010
(76%)

Médicos; 6
(1%)

Enfermeiros; 172
(13%)

RECURSOS HUMANOS INEM

Figura 3. Distribuição do número de funcionários do INEM em 2018, por área de atividade (adaptado de INEM, 2018b) 
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CODU devem prestar informações a situações de intoxicações através do CIAV e prestar apoio 

psicológico em emergência mediante o CAPIC. 

2.3.1. Recursos tecnológicos utilizados no CODU  

De forma a cumprir com as suas atribuições e atividades, os CODU contam com a ajuda de uma série 

de recursos tecnológicos/sistemas de informação (Tabela 3) que respondem às necessidades do 

serviço, garantem o registo e segurança dos dados, e permitem a monitorização e análise da atividade 

dos CODU. Estes recursos tecnológicos agrupam-se da seguinte forma: 

Tabela 3. Recursos tecnológicos presentes no CODU em 2018 (adaptado de INEM, 2018d) 

Atividade Recurso Tecnológico 

1º - Atendimento CMS 

2º - Triagem TETRICOSY 

3º - Acionamento de meio + Georreferenciação chamada SIADEM 

4º - Comunicação entre meio, CODU e unidade de saúde ICARE 

 

 No atendimento das chamadas de emergência médica, o Call Management System (CMS), 

software de gestão das centrais telefónicas, permite registar as informações referentes ao 

atendimento (operador e turno de serviço, por exemplo), obter informação acerca da origem da 

chamada (112, Linha Saúde 24 ou pedidos de triagem dos Corpos de Bombeiros) e, se 

necessário, transferir as chamadas para a Linha Saúde 24.  

 A triagem das chamadas é feita por um sistema que aplica um algoritmo de apoio à decisão, o 

TElephonic TRIage and COunseling System (TETRICOSY), ajudando a classificar as 

ocorrências e os doentes em prioridades pré-estabelecidas (Tabela A 1, Anexo C). 

 No acionamento dos meios de emergência médica, o Sistema Integrado de Atendimento e 

Despacho de Emergência Médica (SIADEM) localiza a posição geográfica do meio (através das 

coordenadas remetidas pelo Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de 

Portugal (SIRESP) e dos terminais GPS embarcados) e aciona, para o local da ocorrência, o 

meio mais próximo, adequado e disponível. Além disso, este sistema também desempenha 

funções ao nível do atendimento, permitindo caracterizar e identificar a localização geográfica 

das chamadas recebidas do 112 através do reforço de nova cartografia digital (Google Maps e 

InfoPortugal) (INEM, 2018c). 

 Finalmente, a comunicação com os meios de emergência médica é realizada através do 

Integrated Clinical Ambulance Record (ICARE). Consiste num sistema de registo clínico 

eletrónico que permite o acesso à informação do doente (nome, morada e número de utente de 

saúde) e ao registo das emergências prestadas nos últimos 6 meses pelo INEM ao mesmo 

doente (Figura A 3, Anexo D). Esta aplicação permite a articulação entre os meios no terreno, 

CODU e unidades de saúde, melhorando a qualidade e os tempos de resposta no auxílio da 

vítima (INEM, 2018d). 
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2.3.2. Chamadas de emergência atendidas pelo CODU 

O número de chamadas de emergência médica atendidas nos CODU tem vindo a aumentar anualmente 

desde 2012 (Figura 4), ano a partir do qual entrou em funcionamento o CODU Nacional, passando as 

chamadas de emergência a ser atendidas a nível nacional e colocando fim às diferenças regionais no 

atendimento. Da mesma forma, tem existido um aumento no número de chamadas atendidas e 

transferidas para a Linha Saúde 24 (Figura 4), o que demonstra a ligação e integração de atividades 

entre estes dois elementos do SIEM, possibilitando, assim, que os técnicos de saúde se foquem, 

somente, nas situações emergentes ou urgentes. 

Este aumento deve-se a causas como a maior confiança depositada no INEM, por parte da população, 

em situações emergentes, o aumento da carga de doença crónica suscetível a situações de 

descompensação e necessidade de abordagem urgente (diabetes, obesidade, hipertensão) ou o 

incremento das ocorrências de fenómenos climáticos extremos (ondas de calor ou frio). Estes factos 

levam a que a resposta inicial dada pelos profissionais do INEM seja fundamental para a correta 

prestação de cuidados pré-hospitalares, razão pela qual o CODU se tornou num pilar fundamental para 

o funcionamento do INEM. 

Figura 4. Número de chamadas de emergência atendidas anualmente pelo CODU, chamadas transferidas para a Linha 

Saúde 24 e chamadas atendidas provenientes da Linha Saúde 24 (adaptado de INEM, 2017c, 2018a)  

2.4. Meios de Emergência Médica 

Como referido anteriormente, uma das principais responsabilidades do INEM é a prestação de socorro 

no local da ocorrência e o transporte assistido das vítimas para o serviço de saúde mais adequado ao 

estado clínico do doente. Para tal, e com o intuito do correto funcionamento de toda a cadeia de cuidados 

de emergência médica, o INEM dispõe de uma série de meios de emergência médica. Estes são 

coordenados e geridos pelos CODU, que têm como função selecionar os meios adequados consoante 

a situação clínica das vítimas e fornecer apoio durante a prestação de cuidados médicos através de 

meios de telecomunicações. 

Inicialmente, os meios estão divididos em 3 grupos (Tabela 4), dependendo do tipo de ocorrência 

associada e do equipamento médico disponível: 
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Tabela 4. Meios de emergência médica segundo tipo de ocorrência e equipamento médico disponível (adaptado 

de Almeida, 2018; INEM, 2013) 

Meios de 
emergência  

Tipo de 
ocorrência 

Equipamento médico Veículos 

Suporte Básico 

de Vida (SBV) 

Ocorrência 

urgente 

Desfibrilhador Automático Externo 

(DAE), garrafas de oxigénio, 

adjuvantes da via aérea, aspirador 

de secreções elétrico, saco de 

trauma (ligaduras, compressas, 

soros de lavagem, etc.), material de 

imobilização e transporte. 

Ambulância de Emergência 

Médica (AEM), Ambulância 

de Socorro (AS), Motociclo 

de Emergência Médica 

(MEM). 

Suporte Imediato 

de Vida (SIV) 

Ocorrência 

emergente: 

comporta risco 

imediato de vida. 

Equipamento SBV, monitor de sinais 

vitais, pace-maker externo, 

desfibrilhador manual, diversos 

fármacos. 

Ambulância SIV (SIV). 

Suporte 

Avançado de 

Vida (SAV) 

Ocorrência 

emergente: 

comporta risco 

imediato de vida. 

Equipamento SIV, seringa 

perfusora, ventilador. 

Viatura Médica de 

Emergência e Reanimação 

(VMER), Serviço de 

Helitransporte de 

Emergência Médica (SHEM), 

Transporte Inter-hospitalar 

Pediátrico (TIP). 

 

No seguimento da divisão dos meios de emergência médica segundo o tipo de ocorrência, detalham-se, 

na Tabela A 2 do Anexo E, os diferentes veículos de emergência médica pertencentes ao INEM, a sua 

missão e equipamentos médicos disponíveis, bem como os profissionais que os tripulam. O número de 

cada tipo de meio de socorro e a evolução que este número tem sofrido ao longo dos últimos anos 

encontra-se na Tabela 5. 

É de realçar que a localização dos diferentes meios de emergência médica pré-hospitalar pressupõe 

uma estreita articulação com a rede de serviços de urgência do SNS, consoante a diferenciação do nível 

de cuidados dos seguintes serviços de urgência (Despacho no. 10319/2014 do Ministério da Saúde, 

2014): 

 Serviços de Urgência Básica (SUB): constitui-se como o primeiro nível de acolhimento das 

urgências, podendo funcionar tanto num hospital como em centros de saúde. É uma urgência 

não cirúrgica, apesar de as equipas poderem realizar pequenas cirurgias, de forma a estabilizar 

um doente traumatizado antes de o enviar para um serviço de urgência superior. Deve existir 

em zonas onde a população não tenha assegurado um nível de urgência médico-cirúrgica ou de 

urgência polivalente num tempo máximo de acesso de 60 minutos. 

 Serviços de Urgência Médico-Cirúrgica (SUMC): é o segundo nível de acolhimento a situações 

de urgência, contando com diferentes especialidades médicas e com um bloco operatório a 

funcionar 24 horas/dia. Existe como apoio diferenciado aos SUB e enviando para os serviços de 

urgência polivalente (SUP) as ocorrências que necessitem de cuidados mais diferenciados e 
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especializados (não existentes no SUMC). Devem garantir uma distância temporal máxima de 

60 minutos entre qualquer local do território nacional e um SUMC e/ou SUP. 

 Serviços de Urgência Polivalente (SUP): nível mais diferenciado de resposta a situações de 

urgência e emergência, localizando-se em regra num hospital central. Conta com todas as 

especialidades médicas e oferece resposta de proximidade à população da sua área. 

Tabela 5. Evolução do número de meios de emergência médica durante o triénio 2016-2018 (adaptado de INEM, 

2018b) 

Tipo de meio 
Número de meios 

2016 2017 2018 

SIV 40 39 40 

AEM 56 56 56 

Ambulância de 

Socorro (AS) 

PEM 300 313 355 

PR 157 146 126 

TIP 4 4 4 

MEM 8 10 9 

VMER 44 44 44 

SHEM 5 4 4 

UMIPE 4 4 4 

Ambulância Não INEM 37 41 28 

Total 655 661 670 

 

Como se verifica na Tabela 5, o número total de meios tem vindo a aumentar nos últimos 3 anos. No 

entanto, tanto o número de meios SAV (VMER, SHEM e TIP) como de meios SIV (Ambulância SIV) tem-

se mantido estável. 

O mesmo não acontece com as Ambulâncias de Socorro (AS), tendo existido um aumento no número 

de ambulâncias sedeadas em Postos de Emergência Médica (PEM) e uma diminuição nas ambulâncias 

sedeadas em Postos de Reserva (PR). Os PEM e os PR são, respetivamente, sedes de Corpos/Núcleos 

de Bombeiros e Delegações da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP). A criação do modelo de PEM foi 

estabelecido no memorando de entendimento (julho de 2017) entre o INEM, a Liga dos Bombeiros 

Portugueses (LPB) e a ANPC. Este modelo baseia-se na aquisição de ambulâncias diretamente pelas 

Associações de Bombeiros Voluntários, subsidiando o INEM a sua aquisição e garantindo a 

comparticipação nas despesas de manutenção e de contratualização de seguros. No memorando 

determina-se, também, que algumas AS sedeadas em PR transitem para a tutela dos Corpos/Núcleos 

de Bombeiros, passando a designar-se AS-PEM e levando à já referenciada diminuição de PR (INEM, 

2018e). Assim, este memorando de entendimento permite o cumprimento das orientações do Ministério 

da Saúde (Despacho no. 10109/2014 do Ministério da Saúde, 2014), que estabelece que todos os 278 

concelhos de Portugal devem dispor de uma ambulância do INEM, dotando com uma ambulância 

aqueles concelhos que não possuíam nenhuma e reforçando o número de ambulâncias nos concelhos 

onde a densidade populacional e as circunstâncias assim o justificassem. 
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Finalmente, as Ambulâncias Não INEM (NINEM) são meios que pertencem, efetivamente, aos 

Corpos/Núcleos de Bombeiros e às Delegações da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP). Embora não 

existam protocolos de colaboração para o uso destas ambulâncias, o INEM recorre a estes serviços em 

situações de indisponibilidade ou inexistência de meios INEM (meios próprios, AS-PEM ou AS-PR) ou 

por se situarem em áreas mais próximas das ocorrências. No entanto, como se verifica na Tabela 5, o 

seu uso tem vindo a decrescer nos últimos anos, devido ao maior número de meios pertencentes ao 

INEM e a uma melhor gestão de meios em todas as zonas geográficas e consoante os graus de 

ocorrência. 

2.4.1. Acionamento de meios 

Relacionando a evolução do número de meios de emergência médica no triénio 2016-2018 e a sua 

influência no número de acionamentos dos meios de emergência a nível nacional, é possível observar 

(Figura 5) que existem consequências associadas ao tipo de meio acionado e ao número de vezes que 

esse mesmo meio é acionado. 

Segundo o gráfico da Figura 5 observa-se que existiu uma diminuição no número de acionamentos de 

AEM (-13%) e um aumento nas AS-PEM (+12%). A diminuição nas AEM deve-se ao facto do seu raio 

de ação estar mais restrito aos centros urbanos e ao facto de que muitas das ocorrências que 

anteriormente eram alocadas às AEM são, neste momento, atribuídas às AS-PEM, uma vez que tem de 

existir, pelo menos, uma ambulância deste tipo em todos os concelhos do país. Esta maior abrangência 

territorial associada ao aumento do número de postos PEM faz com que as ambulâncias PEM sejam 

acionadas um maior número de vezes, permitindo que as AEM possam dar resposta a ocorrências mais 

diferenciadas. Em relação às AS-PR, existiu uma diminuição de 15% no número de acionamentos. Tal 

deve-se, como referido no início deste capítulo, à passagem de alguns destes meios dos PR para os 

PEM e devido à preferência em potenciar os PEM em vez dos PR. 

Existiu, igualmente, uma redução de cerca de 5% no número de acionamentos diário das VMER e SIV. 

Uma vez que o número de VMER e SIV disponíveis não sofreu alterações ao longo dos três anos em 

análise, esta diminuição no número de acionamentos deveu-se à redistribuição e reorganização territorial 
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Número diário de acionamentos por meio de emergência

Figura 5. Número diário de acionamentos por meio de emergência (adaptado de INEM, 2017c, 2018a, 2018e) 
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das viaturas e à alocação dos meios SAV e SIV somente para ocorrências de prioridade P1 (ver Tabela 

A 1, Anexo C). 

Os restantes meios de emergência apresentam valores que se têm mantido estáveis, o que traduz a 

existência de um número de meios suficiente, até à data, para responder às ocorrências específicas de 

cada tipo de meio de emergência (INEM, 2018b, 2018e). 

2.4.2. Chamadas de emergência na base dos acionamentos 

Tendo em conta a análise prévia, para o triénio 2016-2018, dos números de chamadas de emergência 

atendidas pelo CODU (secção 2.3.2) e a evolução no número e nos acionamentos dos meios do INEM, 

torna-se útil analisar, também, a influência que as chamadas atendidas pelos operadores do CODU têm 

no acionamento de meios (Figura 6).  

Nos últimos 3 anos, o CODU tem recebido uma média de 3 770 chamadas de emergência por dia, 

existindo um aumento de 2% nas chamadas atendidas no último ano (1 393 594 chamadas atendidas). 

Deste número total de chamadas atendidas anualmente, a percentagem de chamadas que dá origem 

ao acionamento de um meio situa-se por volta dos 94%, ou seja, quase todas as chamadas que chegam 

ao CODU resultam no despacho de um meio para a prestação de cuidados pré-hospitalares. 

No entanto, o INEM lida com uma problemática que incorre em custos e horas de trabalho perdidas pelos 

seus técnicos de saúde, e que está diretamente associada ao acionamento de meios: as chamadas 

falsas. O INEM recebe cerca de 20 000 chamadas falsas por ano, ou seja, 50 chamadas diárias que 

escapam à primeira triagem feita pelo centro operacional da PSP e que acabam por chegar ao CODU. 

Isto significa que os operadores do CODU, os TEPH, desperdiçam tempo de trabalho em situações que 

não existem e chegam a acionar, desnecessariamente, equipas e meios de socorro que fazem falta em 

situações verdadeiramente emergentes e/ou urgentes (INEM, 2018a). 

2.5. Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar 

Como referido na secção 2.2.4, os médicos, os enfermeiros e os TEPH são os profissionais de saúde 

indispensáveis para que o INEM alcance o cumprimento das suas atribuições e atividades. Estas três 

classes profissionais estão habilitadas com conhecimentos técnicos diferenciados e treino específico 

adequado às suas áreas funcionais, para além de terem vínculos laborais e contratuais distintos. Os 

TEPH representam 76% dos funcionários pertencentes aos quadros do INEM, sendo que os enfermeiros 

1.370.348 1.368.141 1.393.594
1.280.322 1.269.196 1.323.314

2016 2017 2018

Acionamentos originados pelas chamadas de emergência

Chamadas de Emergência Atendidas Anualmente CODU

Número de Acionamentos Anuais

Figura 6. Chamadas de emergência atendidas anualmente pelo CODU que dão origem a acionamento de meios 

(adaptado de INEM, 2018f, 2018b) 
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e médicos representam, respetivamente, 13% e 1% dos recursos humanos do INEM (Figura 3). O 

número de médicos representa um valor baixo, já que a generalidade dos médicos colabora com o INEM 

em regime de prestação de serviços. 

Visto que os TEPH representam a maioria dos recursos humanos do INEM e devido ao seu papel 

determinante para a sobrevivência da vítima (na maioria dos casos, os TEPH representam a primeira 

linha de atuação de socorro pré-hospitalar), torna-se fundamental prestar especial atenção a estes 

profissionais, melhorando as suas qualificações e capacidades de intervenção em situações de risco 

iminente de vida. 

2.5.1. Criação da carreira especial de TEPH e atribuições associadas 

A carreira de TEPH foi criada como resposta à necessidade de existir uma carreira especial que tivesse 

em consideração a especificidade e conteúdo funcional dos cuidados de emergência pré-hospitalar. 

Assim, o Decreto-Lei no. 19/2016 de 15 de Abril do Ministério da Saúde integra os Técnicos de 

Ambulância de Emergência (TAE), os Técnicos Operadores de Telecomunicações de Emergência 

(TOTE) – conhecidos como Operadores de CODU, e os Auxiliares de Telecomunicações de Emergência 

(ATE) na mesma carreira, dando um corpo único aos profissionais que integram o âmbito da prestação 

de cuidados na área pré-hospitalar.  

Em relação às competências preponderantes dos TEPH, estes desempenham as funções de: 

 Prestação de socorro e atuação em situações de emergência médica pré-hospitalar, aplicando 

os protocolos médicos em vigor para os TEPH de acordo com o cenário/situação encontrada; 

atuando em equipa; efetuando uma triagem multivítima no local; implementando os 

conhecimentos de atuação em emergência psiquiátrica, situações multivítimas e de catástrofe, 

apresentando boa capacidade de gestão emocional; e planeando a gestão de gases no 

transporte TIP. 

 Condução e tripulação de todos os tipos de veículos de emergência pré-hospitalar e de 

transporte inter-hospitalar (à exceção das VMER e SHEM). 

 Manutenção dos meios de emergência médica, através da verificação dos aspetos mecânicos e 

de segurança; da limpeza, desinfeção e higienização dos meios; da realização da checklist de 

verificação da carga das viaturas; e da reposição do material específico de cada meio. 

 Atendimento e triagem das chamadas de socorro no CODU; aconselhamento telefónico; e 

acionamento, acompanhamento e gestão dos meios de emergência médica. 

 Elo de ligação entre o CODU, as equipas no local da ocorrência e a unidade hospitalar que 

recebe a vítima, efetuando a comunicação e a transmissão de dados através dos recursos 

disponíveis nas viaturas. 

 Registo das ocorrências, através do preenchimento de documentação e da realização de 

relatórios de turnos. 

 Formação em emergência médica pré-hospitalar. 

2.5.2. Riscos associados à carreira profissional de TEPH 

Como consequência deste acréscimo de competências com a criação da carreira de TEPH, os 

profissionais desta atividade estão sujeitos a um maior número de atribuições e responsabilidades. Deste 
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modo, passam a realizar actividades que anteriormente estavam destinadas a cargos limitados e 

específicos, como, por exemplo, a triagem nos CODU por parte dos TOTE, a operação de sistemas de 

telecomunicações pelos ATE ou a tripulação de uma ambulância de socorro pelos TAE.  

Consequentemente, os TEPH estão sujeitos a um maior número de riscos associados às suas 

competências, tais como:  

 risco de acidentes na tripulação das ambulâncias e motociclos, uma vez que o número de 

acionamentos e de meios deste tipo tem vindo a aumentar. Caso o meio acionado seja o MEM, 

o risco poderá ser ainda maior devido aos perigos associados à condução deste tipo de meio 

(elevada velocidade, piso molhado, falta de visibilidade, elevado congestionamento, condições 

das vias de circulação, entre outros);  

 riscos ergonómicos, predominantes nos CODU, como consequência da repetibilidade de 

movimentos, da postura e iluminação inadequada no posto de trabalho, ou do ritmo excessivo 

de trabalho;  

 elevada probabilidade de riscos físicos associados ao levantamento, deslocação e transporte de 

equipamentos, macas e vítimas no local da ocorrência do acidente;  

 riscos químicos e biológicos relacionados com a assistência das equipas de socorro a locais 

onde existam produtos tóxicos, inflamáveis, infeciosos, corrosivos ou até cancerígenos.  

2.6. Acréscimo de competências dos TEPH e a sua relação com o Risco 

A qualidade, tanto no plano laboral como a nível organizacional, é um requisito fundamental, uma vez 

que deve ser abordada como uma ferramenta de gestão estratégica e inevitável para a tomada de 

decisão. Respondendo a esta preocupação, compete ao GQ apoiar o Conselho Diretivo na definição, 

difusão e cumprimento da política de qualidade da empresa, através da (Portaria no. 158/2012 de 22 de 

Maio do Ministério da Saúde, 2012): 

 Promoção e implementação de uma política de avaliação e gestão do risco; 

 Monitorização e análise do desempenho dos serviços; 

 Preparação e realização de auditorias internas e acompanhamento das auditorias externas no 

âmbito dos processos de qualidade; 

 Promoção e introdução de ações preventivas e corretivas para o cumprimento dos referenciais 

normativos em vigor; 

 Avaliação da satisfação dos utentes, colaboradores e parceiros do SIEM; 

 Apoio e suporte técnico na conceção e concretização de projetos de gestão e melhoria contínua 

da qualidade; 

 Acompanhamento e apoio aos processos de acreditação e certificação do INEM. 

Atualmente, no âmbito da avaliação e gestão do risco, o GQ elaborou um conjunto de princípios e 

procedimentos que garantem a identificação e a monitorização contínua dos perigos referentes à 

atuação dos TEPH. Entre estes procedimentos destacam-se, por exemplo, o levantamento dos perigos 

nos serviços prestados pelos TEPH, a verificação do cumprimento de procedimentos de higienização no 

acompanhamento de casos problemáticos, como o transporte de vítimas com doenças transmissíveis, 
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ou o controlo do ambiente de trabalho e dos índices de stress, tanto no CODU como nos veículos de 

emergência.  

Esta política de gestão do risco está estreitamente relacionada com as políticas de gestão de SST. Na 

definição do sistema de gestão de SST, o GQ tem por referência a norma portuguesa que regula a 

implementação de sistemas de gestão de SST, a NP 4397. No entanto, considera-se a adoção, a curto 

prazo, da norma internacional NP EN ISO 45001. Esta última norma, ao ser o mais recente sistema de 

gestão de SST, permite a sua integração com os referenciais da Qualidade (ISO 9001) e Ambiente (ISO 

14001), e tem como principal vantagem a certificação a nível organizacional do INEM (INEM, 2018e). 

Desta forma, a fusão das carreiras de TAE, TOTE e ATE na carreira especial de TEPH e a importância 

da implementação e promoção de políticas de avaliação e gestão do risco, levam a que seja necessário 

a pesquisa, o desenvolvimento e a implementação de uma solução que avalie o acréscimo de riscos 

associados à criação da carreira de TEPH (secção 2.5.2).  

2.7. Conclusões do capítulo 

O SIEM é o conjunto de atividades coordenadas cujo objetivo é prestar assistência às vítimas de acidente 

ou doença súbita. O INEM, ao ser o organismo responsável por coordenar o funcionamento do SIEM em 

Portugal Continental, depende do CODU, dos meios de emergência médica e dos técnicos de saúde 

para cumprir com a sua missão e atribuições.   

A problemática deste caso de estudo surge na carreira de TEPH, a qual foi criada recentemente e que 

passou a englobar atividades e funções que, anteriormente, eram desempenhadas por outros três cargos 

do INEM. Como estes técnicos de saúde constituem a maioria dos recursos humanos do INEM, tendo 

um papel fundamental no funcionamento de toda a organização, o propósito desta dissertação é, em 

conjunto com o GQ do INEM, o desenvolvimento e aplicação de um método que permita avaliar e gerir 

os riscos ocupacionais resultantes do acréscimo de funções e responsabilidades aos quais os TEPH 

estão sujeitos, tendo em consideração o bem-estar e o bom desempenho profissional. 

O Capítulo 3 apresenta uma revisão bibliográfica dos vários conceitos, processos e métodos de 

avaliação do risco. Tem em conta, particularmente, os aspetos relacionados com a SST e as ferramentas 

quantitativas de avaliação do risco, de forma a enquadrar a problemática e a dissertação num contexto 

teórico e científico. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

O presente capítulo tem como objetivo fazer uma revisão bibliográfica dos conteúdos relacionados com 

o problema descrito no caso de estudo, de modo a enquadrar o problema da avaliação do risco no estado 

atual da literatura e, mais concretamente, na área da GO e no âmbito dos riscos relacionados com a 

SST. Para tal, foi feita pesquisa de literatura nas bases de dados ScienceDirect, ResearchGate, Web of 

Science e Google Scholar, usando os seguintes termos: operations management, Occupational Health 

and Safety, risk assessment, quantitative methods. 

O capítulo inicia-se com uma breve introdução da ciência e campo do risco, na qual se refere a sua 

evolução histórica e se descrevem os dois grandes níveis nos quais se fundamenta o campo do risco 

(secção 3.1). Segundo a disciplina científica que aborda o risco, este conceito apresenta inúmeras 

interpretações e definições, procurando a secção 3.2 reunir as diferentes variáveis e métricas utilizadas 

para definir este conceito. Na secção 3.3 são abordados e explicados o contexto, as principais 

estratégias e o processo de gestão do risco. A avaliação do risco é uma das etapas fundamentais no 

contexto da gestão do risco, sendo constituída por três fases (secção 3.4) e tendo especial relevância 

nos processos da GO (secção 3.5), como por exemplo, na SST. De forma a identificar, analisar e priorizar 

os riscos que têm de ser eliminados ou mitigados, a avaliação do risco pode utilizar diferentes 

abordagens, pelo que na secção 3.6 apresentam-se os principais métodos quantitativos da abordagem 

determinística presentes na literatura. Finalmente, na secção 3.7 é feita uma conclusão do capítulo. 

3.1. Ciência e campo do risco 

Ainda que o risco não tenha uma definição universalmente aceite, geralmente, descreve-se como a 

“combinação da probabilidade de ocorrência de um perigo definido e da magnitude das consequências 

do acontecimento” (Warner, 1992). Enquanto um perigo pode ser entendido como “o potencial para 

causar dano”, o risco é “a probabilidade de que esse potencial seja percebido num determinado período 

de tempo” (Health & Safety Executive, 2001). Sendo assim, um risco pode ser descrito como tendo dois 

elementos básicos: 1) probabilidade de que um acontecimento, decisão ou atividade tenha um resultado 

negativo indesejado; 2) magnitude/gravidade dos resultados. Estes dois elementos são, normalmente, 

representados através da expressão (3.1) (Clarke et al., 2000): 

𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑥 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 (3.1) 

O campo do risco não é uma disciplina recente, existindo relatos com mais de 2400 anos referindo uma 

preocupação dos atenienses em avaliar o risco antes da tomada de decisões (Bernstein, 1996). No 

entanto, as áreas científicas de avaliação do risco e de gestão do risco são relativamente recentes, tendo 

entre 30 a 40 anos de idade. Desde então, estas duas áreas científicas têm-se desenvolvido 

consideravelmente devido ao aparecimento de novos e mais sofisticados métodos e técnicas de análise, 

e à utilização destas abordagens analíticas do risco na maioria dos setores da sociedade (Aven, 2016). 

De uma maneira geral, afirma-se que o campo do risco abrange dois níveis: 

a) Conceptual: inclui investigação e desenvolvimento de conceitos, teorias, abordagens, princípios, 

métodos e modelos para entender, avaliar, caracterizar, comunicar e gerir o risco; 
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b) Utilitário: inclui a utilização da avaliação e gestão do risco para estudar e considerar o risco 

presente numa atividade específica (por exemplo, o contacto de um profissional de saúde com 

um doente portador de uma doença infeciosa). 

O nível conceptual (a) proporciona os conceitos e as ferramentas de avaliação e gestão para serem 

usadas nos problemas específicos de b), ou seja, em grande parte define a ciência do risco. Algumas 

investigações do nível a) são verdadeiramente genéricas, no sentido em que podem ser relevantes para 

todo o tipo de utilizações e áreas científicas. Por outro lado, existem pesquisas com um âmbito que 

engloba somente uma ou poucas áreas de interesse, mas que se tornam fundamentais para todo o tipo 

de utilizações nessas mesmas áreas. Por exemplo, um estudo pode abordar a melhor forma de 

conceptualizar o risco num contexto financeiro, com importante aplicabilidade dentro desta mesma área, 

e ter um interesse limitado fora desta vertente (Aven et al., 2014; SRA, 2017). 

O nível b) aborda o conhecimento do risco na perspetiva de uma atividade real. No entanto, este nível 

também pode assumir as dimensões do nível a) quando a sua utilização em atividades reais contribui 

para o desenvolvimento de novas perspetivas em áreas de interesse específicas. Por exemplo, os 

resultados de um trabalho de campo podem permitir compreender que um método de avaliação do risco 

é viável num contexto de saúde e não num contexto financeiro (Aven, 2016). 

Desta forma, verifica-se que a fronteira entre os níveis a) e b) não é rígida. Contudo, esta transferência 

de conhecimentos entre os níveis a) e b) pode incentivar, influenciar e enriquecer a investigação genérica 

do risco, sendo a conceptualização do risco um destes exemplos. 

3.2. Conceptualização do risco 

Têm sido realizadas várias tentativas para estabelecer uma definição, amplamente aceite, do conceito 

do risco (Thompson et al., 2005). Contudo, pela complexidade do conceito e a sua diversidade de 

aplicabilidade, a experiência tem demonstrado que é redutor concordar com uma única definição. 

De forma a lidar com esta problemática, a Society for Risk Analysis (SRA) (SRA, 2018) apresenta um 

glossário que engloba as várias definições do risco, segundo diversas perspetivas. Incluindo somente 

as definições que satisfazem alguns critérios básicos, como serem lógicas, bem definidas, 

compreensíveis e precisas, permite fazer uma distinção entre as várias definições qualitativas globais 

do risco (SRA, 2015b). Algumas das definições que se encontram no referido glossário são: 

a. Possibilidade de um acontecimento desafortunado; 

b. Potencial para a concretização de consequências negativas e indesejadas de um 

acontecimento; 

c. Incerteza e gravidade das consequências de uma atividade em relação a algo que o ser humano 

valoriza; 

d. Desvio de um valor de referência e incertezas associadas. 

Apesar de aparentemente semelhantes, algumas destas definições complementam-se pela presença da 

dimensão de incerteza dos acontecimentos e de consequências. 

3.2.1. Incerteza 

A incerteza é um conceito chave na conceptualização do risco. A forma de compreender e lidar com o 

conceito tem sido intensamente discutida na literatura, desde os primeiros passos da avaliação e gestão 
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do risco nos anos 70 e 80. Flage et al. (2014) proporcionam uma perspetiva recente sobre os conceitos, 

métodos, desafios e linhas orientadores de desenvolvimento para representar e expressar a incerteza 

na avaliação do risco. No entanto, na presente revisão de literatura e segundo a International 

Organization for Standardization (ISO) (2013), define-se o conceito de incerteza como “o estado, ainda 

que parcial, de deficiência de informação relacionado com o conhecimento de um acontecimento e da 

sua consequência ou probabilidade”. A incerteza encontra-se tão presente no campo do risco que, por 

exemplo, a ISO define o risco como o efeito da incerteza na consecução dos objetivos (ISO, 2013).  

3.2.2. Métricas / Descrição do risco 

Para descrever quantitativamente ou medir os riscos, são usadas várias medidas, como são os seguintes 

exemplos (SRA, 2015b): 

 A combinação da probabilidade de ocorrência de um acontecimento e da magnitude/gravidade 

das consequências (tal como especificado na expressão (3.1)); 

 O trio (si, pi, ci), onde si é o i-ésimo cenário, pi é a probabilidade desse cenário, e ci é a 

consequência do i-ésimo cenário, com i = 1, 2, …N, sendo N a quantidade de cenários; 

 O trio (C’, Q, K), onde C’ é uma determinada consequência, Q é uma medida de incerteza 

associada a C’ (normalmente, uma probabilidade) e K é a experiência/conhecimento que apoia 

C’ e Q; 

 As consequências previstas (danos, perdas), que podem ser calculadas, por exemplo, através 

da expressão (3.2), que representa o produto da probabilidade de ocorrência de um perigo, a 

probabilidade de que um objeto esteja exposto a dado perigo e o dano esperado, assumindo 

que o perigo ocorre e o objeto está em exposição. Na presente dissertação utiliza-se a expressão 

(3.2) para definir o risco, uma vez que considera três fatores na quantificação um risco. 

𝑷(𝒐𝒄𝒐𝒓𝒓ê𝒏𝒄𝒊𝒂)𝒙 𝑷(𝒆𝒙𝒑𝒐𝒔𝒊çã𝒐 𝒅𝒐 𝒐𝒃𝒋𝒆𝒕𝒐 | 𝒐𝒄𝒐𝒓𝒓ê𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒐 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒈𝒐)𝒙 𝑬(𝒅𝒂𝒏𝒐 | 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒈𝒐 𝒆 𝒆𝒙𝒑𝒐𝒔𝒊çã𝒐) (3.2) 

A adequabilidade destas métricas/descrições dependem sempre da situação. Por exemplo, entre um 

contexto financeiro e um contexto de cuidados de saúde, as consequências, as probabilidades ou a 

exposição ao perigo diferem largamente. Portanto, para uma tomada de decisão específica tem de ser 

determinado um conjunto selecionado de métricas atendendo à situação específica (Aven, 2016). 

Desta forma, conclui-se que a preocupação acerca do significado do conceito do risco é um tópico 

abordado por diversas disciplinas científicas, como a financeira, a engenharia de segurança, a saúde, a 

área dos transportes ou a cadeia de abastecimento (Althaus, 2005). No entanto, a maneira como se 

entende e descreve o risco segundo uma determinada disciplina científica varia significativamente, 

influenciando a maneira como o risco é avaliado e tendo repercussões na forma como é realizada a 

gestão, a avaliação do risco e a tomada de decisões.  

3.3. Gestão do risco 

O processo de gestão do risco refere-se à aplicação sistemática de políticas, procedimentos e práticas 

de gestão para as atividades de comunicação, consulta, identificação, análise, avaliação, tratamento, 

monitorização e revisão do risco (ISO, 2009; Klinke et al., 2001). 
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Em relação aos princípios e estratégias elementares da gestão do risco, é conveniente analisar os dois 

pilares nos quais esta assenta: 1) as principais estratégias de gestão do risco; 2) a estrutura do processo 

de gestão do risco (Aven, 2016). 

Para o pilar 1), são usadas, normalmente, três estratégias para gerir o risco (Aven, 2016; Klinke et al., 

2001; Renn, 2008; SRA, 2017): 

 Estratégia baseada no risco informativo (risk-informed strategy): a probabilidade de ocorrência 

e a gravidade das consequências dos riscos pertencentes a esta estratégia são bem 

conhecidos, pelo que se utiliza como único processo a avaliação do risco para proceder ao 

tratamento dos riscos (prevenção, diminuição, transferência e retenção do risco). Exemplos 

desta estratégia encontram-se presentes em instalações industriais, na SST, nos sistemas 

energéticos, entre outros. 

 Estratégia preventiva (precautionary strategy): os riscos pertencentes a esta estratégia estão 

caracterizados por um elevado grau de incerteza em relação à probabilidade de ocorrência e à 

gravidade da consequência. Portanto, este tipo de estratégia de gestão tem como prioridade a 

prevenção, a qual se baseia numa política rígida de contenção, numa monitorização constante 

e numa pesquisa contínua, complementada com planos de gestão de emergência e na 

adaptação de sistemas com respostas flexíveis. Exemplos típicos deste tipo de riscos são a 

utilização de plantas transgénicas, implementações específicas da engenharia genética ou o 

aumento de poluentes orgânicos persistentes (POP). 

 Estratégia discursiva (discursive strategy): utilizada para abordar os riscos com consequências 

graves, mas que são ignorados devido ao efeito de atraso, ou seja, o atraso entre o 

acontecimento inicial e o impacto das consequências, ou pelo facto de os perigos serem 

fundamentados em perceções subjetivas. Exemplos deste tipo de riscos são as alterações 

climáticas ou a exposição contínua de humanos a ondas eletromagnéticas. Desta forma, esta 

estratégia de gestão utiliza medidas para reforçar a credibilidade no potencial dos riscos através 

da redução de incertezas e ambiguidades (condição de admitir mais do que um 

significado/interpretação), do esclarecimento de fatos e do envolvimento de pessoas afetadas. 

Em relação ao pilar 2), o processo de gestão do risco divide-se nas seguintes etapas (ver Figura A 4,  

Anexo F) (Aven, 2015; ISO, 2013; Meyer et al., 2013): 

1. Estabelecer o contexto, o que significa, por exemplo, definir o propósito das atividades de gestão 

do risco e especificar os objetivos e critérios de risco. 

2. Identificar as situações e os acontecimentos (perigos/ameaças/oportunidades) que podem afetar 

a atividade considerada e os objetivos definidos. Muitos métodos foram definidos para 

desempenhar esta atividade (listas de verificação, HAZOP – Hazard and Operability Analysis, 

FMEA – Failure mode and effect analysis, entre outros). 

3. Realizar análises de causas e consequências desses acontecimentos, utilizando técnicas como 

árvore de falhas, árvore de acontecimentos ou redes Bayesianas. 

4. Julgar a probabilidade dos acontecimentos e as suas consequências, e estabelecer uma 

caracterização do risco. 

5. Avaliar o risco, ou seja, estimar a significância do risco. 
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6. Tratamento do risco. 

Embora o processo da gestão do risco esteja estabelecido teoricamente, o seu sucesso depende da 

forma como está estruturada a própria gestão dentro de uma organização. Tem de existir uma integração 

da gestão do risco em todos os níveis da organização, começando pelo: 1) compromisso da organização; 

2) conceção de uma estrutura para gerir o risco (compreensão da organização e do seu contexto, 

integração da política nos processos organizacionais, recursos e mecanismos de comunicação interna 

e externa); 3) implementação da gestão do risco; 4) monitorização e revisão da estrutura; e 5) melhoria 

contínua da estrutura. Só assim é possível que a gestão do risco possa ser aplicada corretamente em 

diferentes níveis e em contextos específicos, ajudando a tomada de decisão e a responsabilização de 

todos os níveis envolvidos da organização (ISO, 2013). 

3.4. Avaliação do risco 

A avaliação do risco é uma etapa fundamental no contexto do processo da gestão do risco (ver Anexo 

F). Descreve-se a avaliação do risco como um processo sistemático que estima os riscos potenciais de 

uma atividade e que inclui as seguintes fases (Figura 7): análise do perigo (identificação e caracterização 

do perigo), análise do risco (caracterização e priorização dos riscos) e redução do risco (elaboração de 

estratégias preventivas ou corretivas para a eliminação ou mitigação do risco) (Biron et al., 2004; 

Langenhan et al., 2013; Metzler et al., 2019; SRA, 2017). 

Em virtude deste processo sistemático, a avaliação do risco apoia a tomada de decisão, tendo por base 

os resultados obtidos na fase da análise do risco. Na análise do risco procura-se compreender a 

natureza, as causas e as fontes do risco e determinar, fundamentalmente, qual o nível de cada risco 

(ISO, 2009). Define-se o nível do risco como a magnitude de um risco, expresso na combinação da 

probabilidade e das consequências do risco (Clarke et al., 2000).  

Após a determinação do nível do risco, a avaliação do risco compara este nível com os critérios de risco 

estabelecidos no contexto da gestão do risco. Os critérios de risco são os termos de referência em 

relação aos quais a significância de um risco é avaliada (ISO, 2009). Com base nesta comparação, 

distinguem-se os riscos que necessitam de tratamento e caracteriza-se a prioridade na implementação 

do tratamento dos riscos (ISO, 2013). 

Análise do perigo 

- Identificação e caracterização do perigo 

- Decisão sobre quem /o quê está em perigo 

Análise do risco 

- Caracterização dos riscos 

- Determinação do nível dos riscos 

- Priorização dos riscos 

Redução do risco 

- Elaboração de estratégias preventivas/corretivas 

- Monitorização e revisão das estratégias implementadas 

1ª 
etapa 

2ª 
etapa 

3ª 
etapa 

Etapas da Avaliação do Risco 

Figura 7. Processo sistemático de avaliação do risco 
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O resultado de compreender quais os riscos que necessitam de tratamento e qual a sua prioridade 

reforça o propósito da avaliação do risco no apoio à tomada de decisão, já que a avaliação do risco 

contribui também, numa fase seguinte, na escolha entre alternativas, na aprovação de atividades, 

produtos e processos ou na implementação de diferentes medidas de redução do risco. Sendo assim, 

convém referir que a forma como a informação acerca dos riscos é gerada e interpretada numa avaliação 

do risco depende da escolha dos métodos de análise de decisão e das bases dos próprios métodos. 

Geralmente, todos os métodos partilham o facto de serem abordagens sistemáticas que organizam os 

prós e contras de uma decisão, no entanto, diferem entre si em relação à forma como cada método torna 

os fatores e os critérios do problema comparáveis. Além do mais, independentemente do método 

escolhido, existe sempre a necessidade de uma revisão por parte da direção de uma organização. A 

gestão de uma organização tem outra capacidade de interpretar os resultados e de acrescentar 

observações relacionadas com a falta de conhecimento sobre a qual a avaliação está baseada, bem 

como incluir questões não identificadas numa análise (Aven, 2016). 

Pode-se concluir, assim, que as avaliações do risco estão bem estabelecidas para situações que contam 

com dados consideráveis e com limites bem definidos para a sua utilização. No entanto, as decisões que 

envolvem risco são, em grande parte, sobre atividades/processos caracterizados por uma grande 

incerteza. Desta forma, a continuação no desenvolvimento de abordagens e métodos adequados a 

atividades e realidades sujeitas a fatores cada vez mais incertos, torna-se num desafio central para o 

campo do risco (Aven, 2016; SRA, 2015a). 

3.5. Avaliação do Risco na Gestão de Operações 

O interesse público no campo do risco prosperou nas últimas três décadas, enquanto a avaliação do 

risco surgiu como um procedimento eficaz e abrangente que complementa a gestão de muitos 

procedimentos, atividades e áreas científicas. Tanto a gestão de sistemas de saúde, como a gestão do 

meio ambiente, ou de infraestruturas, sistemas e processos industriais incorporam a avaliação do risco 

no seu processo de tomada de decisão. Para além disso, as adaptações da avaliação do risco 

aprofundadas por muitas disciplinas científicas, juntamente com a sua implementação pela indústria e 

órgãos governamentais na tomada de decisões, levaram a um desenvolvimento sem precedentes da 

teoria, de metodologias e de ferramentas práticas (Haimes, 2009). 

A disciplina científica que se dedica ao estudo de conceitos, procedimentos e tecnologias utilizadas pelos 

gestores e trabalhadores de todos os tipos de organizações, cujo objetivo é a conceção e o controlo do 

processo de produção de bens e serviços é a GO. A GO encontra-se nas atividades de todos os setores 

da sociedade (hospitais, bancos, retalho alimentar, restauração, etc.) e é responsável por planear, 

organizar e supervisionar o contexto da produção, da manufatura e da prestação de serviços, pelo que 

existe uma grande preocupação na gestão que transforma os inputs (matérias primas, recursos e mão 

de obra) em outputs (produtos e/ou serviços) (Jacobs et al., 2011).  

A mão de obra é um dos inputs fundamentais na GO, pelo que as boas políticas de SST são essenciais 

para aumentar a segurança dos trabalhadores e promover uma maior qualidade no ambiente de trabalho. 

Além disso, a certificação e a conformidade com as atuais exigências legais em SST são aspetos cada 

vez mais importantes para os clientes e outras partes interessadas de uma empresa (SGS, 2018). Esta 

preocupação por ambientes de trabalho seguros, saudáveis e de qualidade leva a que a área da SST 



24 

 

seja considerada cada vez mais pelos gestores de operações, uma vez que os acidentes e as doenças 

no local de trabalho podem afetar e interromper significativamente as operações das empresas (Brown, 

1996; Smallman et al., 2001). 

3.5.1. Segurança e Saúde no Trabalho 

A SST é uma área multidisciplinar dedicada à proteção da segurança, da saúde e do bem-estar das 

pessoas no desempenho das suas profissões. Devido à crescente complexidade dos processos de 

trabalho e às alterações nas condições de trabalho, exige-se uma abordagem nova e sistemática da 

SST, tendo como objetivo reduzir o número de acidentes no trabalho, minimizar a informação insuficiente 

e melhorar a consciência dos trabalhadores no tema da segurança ocupacional (Agência Europeia para 

a Segurança e Saúde no Trabalho, 2015; İnan et al., 2017). Um dos processos mais importantes na 

gestão da SST, que tem vindo a ganhar grande importância devido a recentes medidas legais e 

regulamentares e que vem sustentar as secções anteriores, é a avaliação e a gestão do risco (Sousa et 

al., 2015), já que permite identificar fontes de risco e determinar medidas de controlo antes que uma 

lesão ocorra (Zanko et al., 2012). 

Olhando para a avaliação do risco em geral, a partir da introdução da Diretiva 89/391/CEE da UE 

(Diretiva do conselho, de 12 de Junho de 1989 relativa à aplicação de medidas destinadas a promover 

a melhoria da segurança e da saúde dos trabalhadores no trabalho) estabelecem-se as bases para os 

processos de melhoria contínua na SST. Desde então, as empresas da UE estão obrigadas a realizar 

avaliações dos riscos das suas operações (Clarke et al., 2000), ou seja, é exigido aos empregadores a 

avaliação, prevenção, mitigação e eliminação dos riscos que afetem a saúde e o bem-estar dos 

trabalhadores (Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, 1996). 

O estudo das causas dos riscos ocupacionais é complexo, uma vez que o risco é influenciado por várias 

combinações de um conjunto alargado de perigos físicos e psicossociais (Eatough et al., 2012; Marras 

et al., 2009). As fontes dos riscos podem agrupar-se em dois grupos (fatores no local de trabalho e 

fatores individuais) e, caso exista uma má conjugação na inter-relação entre os dois grupos, surge a 

possibilidade de ocorrência de um acidente de trabalho (Figura 8) (Direção Geral de Saúde, 2017; 

Oakman et al., 2014).  

No grupo dos fatores no local de trabalho destacam-se: 

 Esforços físicos: estão associados ao trabalho fisicamente exigente e são, na maioria das 

vezes, os responsáveis pelos acidentes de trabalho. Os perigos são específicos de 

determinadas tarefas e resultam das posturas adotadas (estáticas ou dinâmicas) e das forças 

exercidas durante o desempenho da tarefa. A conceção do posto de trabalho e as 

características dos equipamentos e objetos manuseados, tais como o peso, tamanho e forma, 

também propiciam os perigos físicos. 

 Fatores organizacionais: o risco ocupacional é influenciado pela combinação de tarefas e pela 

organização do trabalho. Os perigos organizacionais incluem as elevadas cargas de trabalho, 

o desajustado controlo de pessoal, uma autonomia inadequada, os conflitos de funções, o 

isolamento, os tempos de descanso inadequados, os turnos de trabalho excessivamente 

longos, os turnos noturnos, entre outros. Muitos destes fatores podem incrementar a exposição 

aos riscos físicos, assim como aumentar a probabilidade de os profissionais sofrerem de fadiga 
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ou stress prolongado. Os paramédicos, por exemplo, estão seriamente expostos a estes 

perigos, uma vez que trabalham durante períodos muito longos e realizam, regularmente, turnos 

noturnos (Aasa et al., 2005). 

 Fatores psicossociais: os riscos psicossociais relacionados com o trabalho definem-se como 

“todos os aspetos relativos ao desempenho do trabalho, assim como à organização e gestão e 

aos seus contextos sociais e ambientais, que têm o potencial de causar danos de tipo físico, 

social ou psicológico” (Oakman et al., 2018). Estes aspetos encontram-se relacionados com o 

conteúdo do trabalho, a sobrecarga e ritmo de trabalho, o horário, os equipamentos, o ambiente 

de trabalho, o papel do trabalhador na organização, as relações interpessoais, o 

desenvolvimento da carreira e o equilíbrio trabalho-família. Alguns exemplos de riscos 

psicossociais são o stress ocupacional, o assédio moral e a violência no trabalho (Oakman et 

al., 2014). 

No segundo grupo, os fatores individuais estão relacionados com as capacidades e competências 

profissionais dos trabalhadores, nas quais se incluem a condição física, a idade e o género. Outros 

aspetos individuais como a personalidade, a suscetibilidade genética ou o estado de saúde também se 

integram neste grupo (Direção Geral de Saúde, 2017). As organizações não devem selecionar os seus 

funcionários com base na sua idade ou sexo, no entanto, convém assegurar que um trabalho específico 

seja desempenhado por profissionais que cumpram com as competências e capacidades indispensáveis 

para a correta execução da função, diminuindo o risco de sofrer um acidente de trabalho (Oakman et al., 

2014). 

Apesar das inúmeras evidências acerca da importância dos riscos psicossociais, as intervenções 

destinadas a reduzir os riscos nos locais de trabalho continuam a focar-se, principalmente, no controlo 

dos perigos físicos decorrentes de tarefas manuais. No entanto, as investigações que avaliam as 

operações de gestão dos riscos ocupacionais mostram que as intervenções mais eficazes são aquelas 

que adotam uma abordagem multidisciplinar e abordam todos os aspetos referidos anteriormente, ou 

seja, que têm em conta todo o intervalo de potenciais perigos que possam causar danos (Agência 

Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, 2008; Hignett et al., 2013). 

3.5.2. Setor de cuidados de saúde 

Uma das áreas onde existe maior prevalência de desenvolvimento de riscos ocupacionais, tanto físicos 

como psicossociais, é a área de cuidados de saúde (Tullar et al., 2010). O Inquérito Europeu às 

Empresas sobre Riscos Novos e Emergentes demonstra que o setor de cuidados de saúde apresenta 

uma das maiores taxas de reclamações relacionadas com acidentes no trabalho. Os fatores de risco 

Fatores no local de trabalho 

- Esforços físicos 

- Fatores organizacionais 

- Fatores psicossociais 

Fatores individuais 

- Competências e capacidades profissionais 

- Condição física, idade, género 

- Personalidade, suscetibilidade genética, 

estado de saúde, etc. 

fraca 

conjugação 

Risco ocupacional 

Figura 8. Enquadramento conceptual dos riscos ocupacionais na SST (adaptado de Direção Geral de Saúde, 

2017; Oakman et al., 2014) 
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mais frequentemente identificados são a interação com doentes difíceis, posições cansativas ou 

dolorosas, a elevação ou deslocação de pessoas e os horário de trabalho longos e irregulares (Agência 

Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, 2015). 

Neste setor, a classe profissional de enfermagem tem sido o grupo mais escrutinado em termos de 

mitigação de riscos ocupacionais. No entanto, o setor da saúde engloba uma grande variedade de 

profissões, incluindo paramédicos, técnicos de diagnóstico e terapêutica, assistentes sociais, e 

psicólogos. Todos têm um papel fundamental na prestação de cuidados de saúde de qualidade e estão 

sujeitos a tarefas fisicamente exigentes, as quais estão vinculadas ao desenvolvimento de doenças 

ocupacionais (Hignett et al., 2007a; Long et al., 2012). Estes profissionais, ao trabalharem em ambientes 

complexos e exigentes, estão também sujeitos a uma série de perigos psicossociais, os quais, 

geralmente, não são tão bem identificados e geridos como os perigos físicos. Desta forma, dada a 

complexidade que existe nos serviços de saúde, é necessária uma abordagem sistemática que trate das 

doenças ocupacionais no setor da saúde, já que existem várias profissões cuja gestão da SST requer 

maior atenção e desenvolvimento (Hignett et al., 2013). 

Por exemplo, no caso dos paramédicos, esta classe profissional tem sido incluída em algumas 

investigações sobre SST. Os estudos focam-se, principalmente, nos transtornos músculo-esqueléticos, 

que dizem respeito aos aspetos físicos das funções desempenhadas por um paramédico, como a 

elevação ou deslocamento de pessoas e equipamentos (Oakman et al., 2014; Studnek et al., 2007). No 

entanto, somente algumas investigações analisam, conjuntamente, os perigos físicos e psicossociais, e 

as consequências que os paramédicos sofrem a nível individual e organizacional. A título de exemplo, 

Aasa et al. (2005) apresentam as consequências que os fatores físicos e psicossociais têm nos 

paramédicos e as relações que existem entre o nível de exigências psicológicas e as queixas músculo-

esqueléticas no pescoço e ombros. Por outro lado, Hignett et al. (2007a, 2007b) analisam a gestão dos 

transtornos músculo-esqueléticos em ambientes complicados, exigentes e de tensão, como os que 

existem nas ambulâncias de socorro. 

Constata-se que as profissões no setor de cuidados de saúde variam significativamente, apresentando 

diferentes perfis de perigos em relação aos seus riscos ocupacionais. Sendo assim, é importante 

compreender o que envolve cada trabalho e abordar os riscos relevantes para uma profissão 

determinada (ex. paramédicos ou TEPH), com o intuito de maximizar o desempenho das estratégicas 

de redução do risco.  

As abordagens e métodos convencionais para a avaliação dos riscos ocupacionais no setor da saúde 

têm-se centrado, maioritariamente, na redução dos perigos físicos, preterindo os perigos psicossociais. 

Contudo, tem sido realçada a importância da utilização de uma ferramenta de avaliação do risco que 

inclua os perigos físicos e psicossociais e que possa ser utilizada por qualquer classe profissional no 

setor de cuidados de saúde, como por exemplo, pelos paramédicos (Metzler et al., 2019). 

3.6. Metodologias para a Avaliação do Risco 

O ambiente de trabalho no setor da saúde, assim como em todas as áreas da indústria, apresenta um 

grande dinamismo, caracterizado pela descoberta de novos métodos, pela melhoria de processos e pela 

implementação de novos equipamentos. No entanto, este constante dinamismo e evolução representam 
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perigos para a segurança e saúde dos trabalhadores. Apesar do desenvolvimento e da implementação 

de uma quadro legislativo rigoroso, o risco para a segurança e saúde dos trabalhadores não deixa de 

existir, sendo intensificado nos períodos de crescimento e de intensa atividade económica (Gul, 2018). 

Por essa razão, a avaliação do risco, ao ser um processo essencial e sistemático para avaliar o impacto, 

a ocorrência e as consequências das atividades humanas nos sistemas com características perigosas 

(van Duijne et al., 2008), torna-se uma ferramenta crucial nas políticas de SST de uma organização.  

Existe uma grande diversidade de metodologias de avaliação do risco, com possibilidade de adaptação 

a qualquer conjuntura e circunstância, pelo que a opção por um destes métodos acaba por se tornar 

uma escolha pessoal (Marhavilas et al., 2018; Reniers et al., 2005a; Rouvroye et al., 2002). Segundo 

alguns autores (Marhavilas et al., 2012b), os métodos e ferramentas de análise e avaliação do risco 

dividem-se em duas abordagens (Figura 9): abordagem determinística e abordagem estocástica. A 

abordagem determinística está classificada em três grandes categorias: 1) métodos qualitativos; 2) 

métodos quantitativos; 3) métodos híbridos; enquanto a abordagem estocástica inclui a abordagem 

estatística clássica (classic statistical approach) e a modelação da previsão de acidentes (accident 

forecasting modeling). 

Na abordagem determinística, os métodos qualitativos (1) baseiam-se nos processos de estimativa 

analítica, nos quais uma tarefa é dividida em várias operações ou elementos e a estimativa é realizada 

por um trabalhador qualificado/experiente, cuja função é determinar o tempo, custo ou consequências 

no desempenho de uma tarefa. Estes métodos, ao estarem fundamentados somente na opinião e no 

julgamento de pessoas, tornam-se pouco objetivos e dependentes da experiência dos avaliadores. Nos 

métodos quantitativos (2), o risco é considerado uma quantidade, pelo que pode ser calculado através 

de uma relação matemática e com a ajuda do registo de dados reais de acidentes de trabalho. Os 

métodos quantitativos proporcionam resultados objetivos/mensuráveis, identificam as prioridades de 

intervenção dos riscos e facilitam a sensibilização do empregador. Nos métodos híbridos (semi-

quantitativos, quantitativos-qualitativos) (3), as ferramentas utilizadas destinam-se, fundamentalmente, 

à análise de causas (identificação e modelação de falhas humanas e de equipamentos) que podem 

resultar em acidentes. Os métodos híbridos proporcionam resultados qualitativos e quantitativos, no 

entanto, a descrição quantitativa do risco é, muitas vezes, afetada pela qualidade do estudo das 

consequências e pela precisão das estimativas de falha. Desta forma, ao serem processos complexos, 

morosos e, frequentemente, pautados pela análise e estimativa subjetiva dos profissionais, a sua 

utilização e disseminação encontra-se limitada (Marhavilas et al., 2011a).  

Metodologias de Avaliação do Risco 

Abordagem Determinística Abordagem Estocástica 

Métodos Qualitativos 

Métodos Quantitativos 

Métodos Híbridos 

Abordagem Estatística 
Clássica 

Modelação da Previsão 
de Acidentes 

Figura 9. Classificação das metodologia de avaliação do risco 



28 

 

A abordagem estocástica surge como resposta ao facto da maioria das investigações determinísticas se 

focarem em trabalhos baseadas num único método (Zheng et al., 2009). Como cada método tem as suas 

limitações, a combinação de várias metodologias e ferramentas é sugerida como uma opção útil e eficaz, 

a fim de alcançar o melhor resultado na avaliação dos risco laborais (Marhavilas et al., 2011a; Soares et 

al., 2001; Zheng et al., 2009). Desta forma, a abordagem estocástica afigura-se como uma abordagem 

mais completa, já que propõe a combinação de processos (multimetodologia) baseados na identificação 

de potenciais fontes de perigo, na análise de tendência dos perigos e na previsão do estado de 

segurança dos locais de trabalho (Mohanta et al., 2007; Zheng et al., 2009). No entanto, os métodos 

estocásticos, tais como os métodos híbridos da abordagem determinística, ao fundamentarem-se em 

probabilidades, estimativas e na previsão de acidentes, acabam por servir, preferencialmente, de 

complemento à análise dos perigos, afastando-se da ideia central da avaliação do risco - a análise do 

risco.  

Assim, de todas as abordagens e métodos apresentados, são os métodos quantitativos da abordagem 

determinística que melhor se apresentam para avaliar o risco, uma vez que permitem caracterizar e 

analisar, objetiva e quantitativamente, os riscos mais relevantes.  

3.6.1. Métodos quantitativos de avaliação do risco 

Nesta secção, apresentam-se os principais métodos quantitativos de avaliação do risco e as suas 

características. A Tabela A 3 do Anexo G sintetiza e compara as vantagens e desvantagens de cada um 

dos métodos quantitativos e identifica as áreas em que os mesmos têm vindo a ser utilizados. 

1) Método proporcional de avaliação do risco (Proportional Risk-Assessment Technique, PRAT): esta 

técnica utiliza uma relação matemática para calcular o risco devido a um perigo (Ayyub, 2014; Fine et 

al., 1971; Marhavilas et al., 2008). O nível do risco é calculado considerando três fatores: a) a gravidade 

(S) das consequências de um acidente; b) a probabilidade (P) de uma pessoa ser afetada por um perigo; 

c) a frequência (F) de exposição ao perigo. Estes três fatores são combinados através da expressão 

(3.3), permitindo avaliar quantitativamente o risco (R) (Marhavilas et al., 2011a): 

𝑅 = 𝑆 𝑥 𝑃 𝑥 𝐹 (3.3) 

Cada fator (S, P e F) na expressão (3.3) assume valores numa escala de 1-10, de modo que o risco 

pode ser calculado para uma escala entre 1-1000 (ver Figura A 5, Anexo H), associando a graduação 

do valor do risco (R) com o nível de urgência das ações necessárias (Marhavilas et al., 2008; Metzler et 

al., 2019). A relação matemática apresentada na expressão (3.3) proporciona um sistema lógico para 

que a gestão de SST possa estabelecer prioridades na monitorização de situações perigosas. A validade 

destas prioridades ou decisões é, evidentemente, uma função da eficácia das estimativas dos fatores P, 

S e F. Apesar de parecerem muito simples, estas estimativas exigem a recolha de informações e dados 

acerca dos perigos ocupacionais, através de entrevistas e inquéritos aos trabalhadores sobre as suas 

atividades, com a visita aos locais de trabalho e com o acesso a base de dados das organizações 

(Reniers et al., 2005b). Desta forma, a participação dos trabalhadores torna-se fundamental, já que são 

as únicas pessoas a saber, exatamente, como são realizadas as suas funções. Por outro lado, o PRAT 

permite que se cumpra com a monitorização contínua da SST, uma vez que apresenta resultados de 

forma célere e simples, identificando e priorizando os riscos a serem eliminados/mitigados. 
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Em relação à aplicabilidade deste método, Marhavilas et al. (2011b) implementam o PRAT na 

Corporação Pública de Energia Grega (PPC) (produtor de energia elétrica e maior indústria na Grécia), 

utilizando o registo de acidentes de trabalho no período entre 1993 e 2004. Os resultados mostram que, 

em alguns casos, o valor do risco calculado na PPC é superior a 500, o que implica a adoção de medidas 

para eliminar a fonte do perigo. Em 2012, Marhavilas et al. (2012a) voltam a implementar o PRAT na 

PPC. Desta vez, em conjunto com uma ferramenta estocástica e com a medida quantitativa do risco 

social (SRE) (método descrito de seguida). Neste trabalho pretende-se comprovar a utilidade do uso 

combinado da abordagem determinística e estocástica, usando o registo de acidentes de trabalho no 

período entre 1993 e 2009. No setor dos cuidados de saúde, Metzler et al. (2019) e Oakman et al. (2014) 

concluem que o PRAT é o método de avaliação do risco mais promissor no processo de gestão do risco, 

uma vez que as medidas de redução/mitigação do risco são desenvolvidas somente para aqueles 

perigos com potencial de risco e de acordo com o seu nível de prioridade. No setor da manufatura, 

Kokangül et al. (2017) implementam, conjuntamente, o PRAT e o Processo Analítico Hierárquico de 

lógica Fuzzy (FAHP)1 numa fábrica turca. Os resultados demonstram que os níveis de importância e a 

classificação dos riscos podem ser obtidos através desta abordagem. Finalmente, no setor da 

construção, Ilbahar et al. (2018) apresentam uma nova abordagem, utilizando o PRAT em conjunto com 

o FAHP e com o Sistema de Inferência Fuzzy (FIS)2. Os autores revelam que a abordagem proposta 

proporciona resultados fiáveis e esclarecedores, diminuindo a imprecisão na tomada de decisão. Em 

2019, Koulinas et al. (2019) implementam em conjunto o PRAT e o FAHP no setor grego da construção  

e concluem que abordagem proposta pode ser uma ferramenta útil para que os decisores desenvolvam 

medidas que maximizem a SST a um custo mínimo.  

2) Método da matriz de decisão (Decision Matrix Risk-Assessment technique, DMRA): é uma 

abordagem sistemática que consiste em medir e categorizar os riscos tendo como base um juízo 

fundamentado quanto à probabilidade, consequência e peso relativo do perigo (Ayyub, 2014; Haimes, 

2009; Marhavilas et al., 2011a). A combinação da gravidade da consequência e do intervalo de 

probabilidade proporciona uma classificação do risco. Mais concretamente, é o produto da gravidade (S) 

e da probabilidade (P) que resulta num valor para o risco (R), calculado pela expressão: 

𝑅 = 𝑆 𝑥 𝑃 (3.4) 

Em relação ao processo desta técnica, uma vez tendo sido identificados os perigos, a etapa de atribuição 

de uma classificação à gravidade e à probabilidade deve ser abordada. O método é consumado com a 

construção da matriz de risco e com a tabela de tomada de decisão (Figura A 6, Anexo I). O 

desenvolvimento do DMRA apresenta duas grandes vantagens: a) facilita a tomada de decisão ao 

apresentar graficamente os riscos; b) melhora a consistência e a base de decisão. Além disso, ao ser 

um método gráfico, gera responsabilidade e ajuda os gestores de SST a priorizar, gerir e tratar os riscos 

mais relevantes (Marhavilas et al., 2008). 

A implementação desta ferramenta é verificada em vários setores. Na continuação do estudo 

anteriormente mencionado no setor da produção de energia elétrica de Marhavilas et al. (2011b), para 

além da utilização do PRAT, foi igualmente utilizado o DMRA, em conjunto com este primeiro método. 

                                                      
1 FAHP: metodologia multicritério, não estudada na presente revisão de literatura. 
2 FIS: metodologia multicritério, não estudada na presente revisão de literatura. 
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Comparando os resultados dos dois métodos quantitativos, este estudo conclui que ambos são 

compatíveis e devem ser utilizados simultaneamente, de forma a melhorar a fiabilidade na priorização 

dos riscos ocupacionais. No setor do alumínio, Marhavilas et al. (2008) implementam o DMRA numa 

unidade industrial na Grécia, utilizando dados de acidentes ocupacionais registados durante um período 

de 5 anos (1999-2004). Na indústria mineira, com o objetivo de melhorar as condições de trabalho numa 

mina no estado de Guanajuato (México), Domínguez et al. (2019) implementam a DMRA para avaliar os 

riscos e para identificar que atividades poderiam continuar a ser desempenhadas da mesma forma, quais 

necessitam de medidas de controlo e, em último caso, aquelas que deveriam ser eliminadas. No final do 

estudo, são propostas medidas corretivas que seguem as regulamentações de SST desenvolvidas pela 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Finalmente, na indústria petrolífera, Yazdi (2018) utiliza a 

DMRA em conjunto com a Técnica Para Avaliar o Desempenho de Alternativas Através da Semelhança 

com a Solução Ideal (TOPSIS)3 para a priorização dos riscos identificados nas tarefas de soldadura e 

laminagem na construção de uma refinaria de gás no Irão, e para o posterior desenvolvimento de ações 

corretivas.  

3) Medida quantitativa do risco social (quantitative risk measures of societal risk, SRE): o risco social 

associado às operações de um determinado sistema complexo é avaliado com base no seguinte 

conjunto (Kosmowski, 2006): 𝑅 = {𝑆𝑘 , 𝐹𝑘 , 𝑁𝑘}, onde 𝑆𝑘 é o k-ésimo cenário de perigo definido num 

determinado processo, 𝐹𝑘  é a frequência deste mesmo cenário (avaliado numa unidade de tempo, 

normalmente, um ano), e 𝑁𝑘  simboliza as consequências do k-ésimo cenário, ou seja, as potenciais 

perdas (por exemplo, número de lesões, acidentes, fatalidades, perdas financeiras, etc.). A medida do 

risco social é a taxa média de potenciais perdas avaliadas de acordo com a expressão (3.5) (Marhavilas 

et al., 2012a). 

𝑅 = ∑ 𝐹𝑘𝑁𝑘
𝑘

 
(3.5) 

Com base na expressão (3.5), é possível desenhar-se a curva F-N (função da distribuição acumulada 

complementar). A Figura A 7 do Anexo J ilustra um exemplo da curva F-N em coordenadas logarítmicas, 

de modo a ser comparada com as linhas critério D (linha inferior) e G (linha superior) definidas pelos 

gestores de segurança. O risco social para um dado sistema ou processo é aceite quando a curva F-N 

está abaixo da linha critério D (função definida em relação às preferências sociais) para todos os N. Caso 

a curva F-N se encontre entre as linhas critério D e G, o princípio ALARP (tão baixo quanto 

razoavelmente praticável) deve ser aplicado como forma de reduzir o risco. Se a curva F-N se encontrar 

acima da linha critério G, o risco considera-se intolerável e o sistema/processo deve ser novamente 

projetado, ou seja, deve ser modificado funcional e estruturalmente (Marhavilas et al., 2011a). 

Em relação à aplicabilidade do SRE, tem-se como exemplos o estudo realizado por Jonkman et al. 

(2006). Sendo um trabalho mais teórico, propõe uma abordagem generalizada para a quantificação do 

risco social. Demonstra-se que as formulações matemáticas propostas podem contribuir para a melhoria 

da consistência dos resultados da avaliação do risco e que podem ser implementadas em diferentes 

domínios. Carneiro et al. (2013) é outro exemplo da implementação do SRE, mas desta vez, no setor da 

produção de energia elétrica. Tendo como base o registo de acidentes e fatalidades entre 1970 e 2011, 

                                                      
3 TOPSIS: metodologia multicritério, não estudada na presente revisão de literatura. 
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o risco social quantitativo em parques eólicos é avaliado para dois cenários. Nos resultados (curva F-N) 

para ambos cenários, o risco não excede o limite superior (linha G) do critério ALARP. No entanto, 

conclui-se que a implementação de medidas de segurança para responder aos perigos associados às 

turbinas eólicas não deve ser negligenciada, uma vez que que o nível de segurança deve aumentar com 

o incremento da capacidade instalada. Outro exemplo é no setor da indústria petroquímica, no qual Pei 

et al. (2018) utilizam a regressão linear e as curvas F-N para estabelecerem os critérios de aceitação do 

risco social nos gasodutos na China. Os resultados desta abordagem refletem com precisão as 

características e os padrões dos acidentes nos gasodutos na China. Finalmente, no setor dos 

transportes, Soussi et al. (2018) implementam as curvas F-N para avaliarem o risco social no transporte 

de gasolina em duas rotas terrestres em Marrocos. 

4) Ferramenta quantitativa de avaliação do risco (Quantitative Risk-Assessment tool, QRA): a 

ferramenta QRA tem sido desenvolvida para a segurança de unidades industriais sujeitas a perigos de 

explosão. Esta ferramenta proporciona uma base consistente para analisar o risco individual e social, 

consistindo numa combinação de submodelos (ver Figura A 8, Anexo K) (Marhavilas et al., 2012b).  

Inicialmente, os cenários e as suas frequências são definidos. O risco individual é definido como a 

probabilidade (frequência) de letalidade para uma pessoa desprotegida que se encontre na vizinhança 

de um local perigoso. O risco social tem em consideração o meio envolvente atual. A frequência é, 

parcialmente, baseada na casuística. A ferramenta QRA oferece a possibilidade de definir quatro tipos 

de objetos: pessoas desprotegidas, carros, casas domésticas e edifícios de escritórios, cada um com o 

seu nível de proteção contra os diferentes efeitos de uma explosão. As consequências e a frequência 

do cenário são, posteriormente, combinados, resultando no risco individual e social, o qual pode ser 

comparado com as regulações existentes (van der Voort et al., 2007). 

A ferramenta QRA é utilizada, maioritariamente, na indústria química. Villa et al. (2016) apresentam uma 

revisão sobre o progresso da QRA durante as últimas décadas, oferecendo uma visão geral acerca dos 

seus avanços recentes e possíveis direções futuras, especificamente, na indústria química. Aneziris et 

al. (2017) implementam a ferramenta QRA numa unidade industrial de produção de pesticidas, mais 

concretamente, na área de armazenamento de dicloropropeno. É avaliado o risco para cenários de 

derrames acidentais desta substância inflamável e perigosa, usada na produção de pesticidas. Noutro 

estudo, Ahumada et al. (2018) desenvolvem uma abordagem que integra a formulação de layout com a 

ferramenta QRA, uma vez que a localização das unidades industriais e a configuração do próprio layout 

são fatores a ter em conta durante o desenvolvimento e a expansão de projetos industriais. Dessa forma, 

avaliam o risco de propagação de vários incidentes químicos devido à proximidade das unidades 

industriais químicas a áreas densamente povoadas.  

5) Avaliação quantitativa de cenários dominó (Quantitative Assessment of Domino Scenarios, QADS): 

o “efeito dominó” assume-se como um acidente no qual um acontecimento primário propaga-se aos 

equipamentos próximos, desencadeando um ou mais acontecimentos secundários, resultando em 

consequências globais mais graves do que as iniciais. Assim, os “cenários dominó” são o resultado do 

agravamento de um acontecimento acidental inicial. O agravamento é causado pelo dano em, pelo 

menos, um equipamento devido aos efeitos físicos do acontecimento primário.  
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O QADS exige a identificação, a avaliação da frequência e a avaliação das consequências de todos os 

“cenários dominó” credíveis, incluindo todas as diferentes combinações dos acontecimentos secundários 

que possam ser originários dos acontecimentos primários. A identificação dos “cenários dominó” devem 

ser baseados nos critérios de agravamento, abordando os possíveis danos dos equipamentos devido 

aos efeitos físicos gerados pelos cenários primários (Marhavilas et al., 2012b). Na abordagem da 

avaliação da frequência dos “cenários dominó”, a probabilidade de existir um dano num 

equipamento/unidade, devido a um acontecimento primário, pode ser considerado independente dos 

danos existentes noutros equipamentos/unidades. Assim, se existirem 𝑛 possíveis 

equipamentos/unidades alvo, um único acontecimento primário pode causar até um máximo de 𝑛 

diferentes acontecimentos secundários, cada um tendo uma probabilidade de ocorrência independente. 

No entanto, cada acontecimento secundário pode ocorrer simultaneamente com outros acontecimentos 

secundários. Um único “cenário dominó” pode, assim, ser definido como um acontecimento que envolve 

o dano atual em 𝑘 equipamentos/unidades resultante de 𝑘 acontecimentos secundários, estando 𝑘 

compreendido entre 1 e 𝑛 (Cozzani et al., 2006). 

O QADS é, na maioria das vezes, implementado na indústria química ou petroquímica, tal como ocorre 

com a QRA. Um exemplo referente à primeira indústria é no trabalho de Antonioni et al. (2014), em que 

se desenvolve uma metodologia inovadora para a avaliação do risco devido a cenários dominó, tendo 

em conta a utilização do território para a construção de instalações industrias e a probabilidade de 

ocorrência de acidentes graves. Na indústria petroquímica, Chen et al. (2018) avaliam o  “efeito dominó” 

na ocorrência de um incêndio numa área de armazenamento de materiais inflamáveis e explosivos. 

Determinam qual a distância de segurança entre reservatórios, qual a probabilidade máxima de 

agravamento e quais as medidas de emergência a tomar em situações de incêndio.  

6) Método do Risco Clínico e da Análise do Erro (Clinical Risk and Error Analysis, CREA): é uma 

abordagem metodológica constituída por 5 etapas (Figura A 9, Anexo L), baseada em técnicas bem 

estabelecidas na indústria e que foram adaptadas ao campo da medicina (Trucco et al., 2006). Além 

disso, é uma abordagem que se foca, especialmente, na segurança dos doentes. O CREA permite que 

o analista associe dados recolhidos por observação direta de processos, ou por entrevistas realizadas a 

técnicos clínicos, aos dados estatísticos reportados na literatura. A avaliação do risco segundo o método 

CREA considera que existe, para cada atividade 𝑘, uma probabilidade 𝑃(𝐸𝑀𝑖𝑘) de ocorrência do 𝐸𝑀𝑖-

ésimo erro (EM – error mode) e um índice de gravidade 𝐷(𝐸𝑀𝑖𝑘) do dano associado. O produto destes 

dois fatores representa o Índice de Risco, 𝑅(𝐸𝑀𝑖𝑘), para cada EM, como mostrado na expressão (3.6) 

(Marhavilas et al., 2012b): 

𝑅(𝐸𝑀𝑖𝑘) = 𝑃(𝐸𝑀𝑖𝑘) 𝑥 𝐷(𝐸𝑀𝑖𝑘) (3.6) 

Segundo Trucco et al. (2006),  o mesmo EM pode ocorrer em várias tarefas, em um ou mais processos. 

Desta forma, os especialistas estimam a probabilidade de existir um EM em vários processos (𝑦𝑖𝑘). A 

probabilidade do 𝐸𝑀𝑖 que ocorreu no processo 𝑘 é calculada através da expressão (3.7). O índice de 

gravidade 𝐷(𝐸𝑀𝑖𝑘) é calculado como a combinação linear das probabilidades condicionais 𝑥𝑖𝑗𝑘 das 

classes de gravidade 𝑗, ponderadas com o coeficiente 𝑀𝑗 (expressão 3.8). Os valores do coeficiente 𝑀𝑗 

podem ser adaptados com base na perceção do risco da equipa que está a desenvolver a avaliação. O 
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Índice de Risco de cada processo é dado pela soma dos vários índices de risco para cada EM no mesmo 

processo (expressão 3.9). 

𝑃(𝐸𝑀𝑖𝑘) =  𝑦𝑖𝑘  𝑥 [𝑃(𝐸𝑀𝑖)]𝑀𝐸𝐷𝐼𝐴 (3.7) 

𝐷(𝐸𝑀𝑖𝑘) =  ∑(𝑀𝑗 ∙ 𝑥𝑖𝑗𝑘) (3.8) 

𝑅(𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜𝑘) =  ∑ 𝑅(𝐸𝑀𝑖𝑘)
𝑖

 (3.9) 

O CREA é utilizado somente no setor dos cuidados de saúde. Dos poucos trabalhos de investigação que 

utilizam este método, destaca-se o de Trucco et al. (2006), em que se descreve o processo pela primeira 

vez, apresentando as características melhoradas em relação ao estado de arte. Além disso, o método é 

testado num serviço de cirurgia vascular, onde se realizam mais de 2500 cirurgias e 15000 serviços 

ambulatoriais por ano. O estudo experimental avalia o risco na administração de fármacos, um dos 

processos clínicos mais frequentes durante um internamento comum. Outro estudo relevante é o de 

Cure et al. (2014), no qual se utiliza o CREA para avaliar os riscos associados à medicação, ao 

diagnóstico e aos procedimentos clínicos, além de se destacarem possíveis melhorias na identificação 

proativa e na avaliação dos riscos nos sistemas de saúde.   

7) Avaliação do risco ponderado (Weighted Risk Analysis, WRA): a avaliação do risco ponderado 

compara diferentes riscos, como investimentos, perdas económicas e perda de vidas humanas, numa 

única unidade de medida (ex.: monetária). Desta forma, permite equilibrar as medidas de segurança com 

questões técnicas, ambientais, económicas e de qualidade (aspetos psicológicos, de conforto, de 

aceitação social, entre outros). Em alguns cenários com grandes consequências, são utilizados fatores 

de ponderação para todas as dimensões de risco, a fim de torná-los comparáveis entre si e para 

relacioná-los com as medidas que devem ser tomadas para uma possível redução do risco (Suddle, 

2009; Suddle et al., 2003). Assim, é recomendável comparar e integrar os diferentes elementos para a 

tomada de decisão num risco ponderado “unidimensional” (expressão 3.10), onde 𝑅𝑤 é o risco 

ponderado (normalmente, custo anual) e 𝑎𝑗 é o valor por perda considerada. Como referido, o risco 

ponderado pode ser alargado a múltiplos elementos de decisão (Marhavilas et al., 2011a). 

𝑅𝑤  =  ∑ 𝑎𝑗

𝑗

∑ 𝑅𝑖𝑗
𝑖

 (3.10) 

Em relação à aplicabilidade do WRA, o trabalho mais relevante que utiliza este método é o de Suddle, 

(2009), em que se implementa a ferramenta no planeamento urbano no bairro de Bos and Lommer, em 

Amesterdão. 

3.7. Conclusões do capítulo 

Embora risco possa ser definido como a combinação da probabilidade de ocorrência de um perigo 

definido e da magnitude das consequências do acontecimento, o conceito de risco não é compreendido 

de maneira universal, cabendo a cada disciplina científica definir o risco segundo os seus objetivos e os 

critérios e variáveis que pretende ter em consideração no processo de avaliação do risco. 

A avaliação do risco, no contexto e na política de gestão do risco, é a etapa que permite, após a 

identificação dos perigos mais relevantes, caracterizar os riscos e priorizá-los relativamente ao 

tratamento, mitigação e eliminação. Portanto, é fundamental que a política de gestão do risco esteja 

perfeitamente estabelecida e compreendida por todos os níveis de uma organização. Só assim é 

possível que seja aplicada corretamente e que exista uma monitorização e melhoria contínua da política 
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e dos processos da organização. Na GO, as políticas de SST têm-se tornado muito relevantes, uma vez 

que as doenças e acidentes ocupacionais afetam significativamente as operações de uma empresa. No 

âmbito da SST, existem poucos estudos da avaliação do risco que têm em consideração, juntamente, 

os perigos físicos e os psicossociais em diversas profissões do setor de cuidados de saúde 

(paramédicos, técnicos de diagnóstico, assistentes sociais, etc.). Este vazio na literatura sustenta a 

viabilidade em abordar a problemática do acréscimo de riscos na nova classe profissional - TEPH - do 

INEM. 

Em relação aos métodos de avaliação do risco, uma vez que se pretende descrever quantitativamente 

os riscos presentes nos TEPH, os métodos quantitativos da abordagem determinística surgem como os 

mais apropriados para o problema estabelecido. Apesar de existirem poucos estudos que avaliem os 

riscos ocupacionais no setor de cuidados de saúde, o PRAT apresenta-se como o método mais 

apropriado, uma vez que pode ser implementado em qualquer organização/operação e pela sua 

facilidade de uso e obtenção célere de resultados que permitem monitorizar continuamente a SST. 

Noutros setores, a utilização de dois métodos quantitativos parece oferecer maior sustentabilidade à 

avaliação, pelo que a utilização de um processo que implemente, em simultâneo, duas técnicas 

quantitativas parece igualmente adequada no setor dos cuidados de saúde. Dos restantes métodos, o 

DMRA, ao ser uma técnica utilizada em diversas indústrias, pode ser facilmente implementada no setor 

de cuidados de saúde. Além disso, o DMRA destaca como vantagens a sua prévia utilização em conjunto 

com o PRAT no setor de produção elétrica, e o facto dos seus resultados gráficos permitirem gerar 

responsabilidade e facilitarem a priorização dos riscos mais relevantes. A SRE apresenta também como 

vantagem o facto de ser um método gráfico, exibindo os riscos ocupacionais através de diagramas F-N. 

Os critérios ilustrados e definidos que avaliam o risco como tolerável ou intolerável, ajudam, 

posteriormente, na definição das medidas de redução do risco e na limitação de acidentes graves. Em 

relação às técnicas QRA e QADS, a literatura demonstra que os processos destas técnicas estão 

demasiado direcionados para a indústria química, não sendo aplicáveis no setor dos cuidados de saúde. 

Além do mais, são técnicas muito complexas, morosas e dispendiosas monetariamente. Relativamente 

ao CREA, é uma técnica cujas bases foram estabelecidas a partir de outras metodologias, com 

aplicabilidade na avaliação dos riscos dos procedimentos clínicos que comprometem a segurança do 

doente. Este método não foi estudado no setor dos cuidados de saúde numa perspetiva de avaliação de 

risco ocupacional, não estando assim validada esta sua utilidade. Finalmente, em relação ao WRA, 

embora permita comparar diferentes riscos, é um técnica com muito pouca utilização e resultados, 

focando-se, essencialmente, na dimensão monetária. 

Desta forma, propõe-se a utilização simultânea do PRAT e do DMRA para avaliar os riscos ocupacionais 

presentes nos TEPH. A escolha do PRAT deve-se ao facto de ser uma técnica já estudada e 

recomendada no setor de cuidados de saúde, enquanto a seleção do DMRA é influenciada pela vontade 

do GQ em implementar mapas de riscos relativos às operações do INEM. A metodologia que 

implementa, conjuntamente, o PRAT e o DMRA é apresentada na secção 4, através da qual é permitido 

comparar resultados, analisar a credibilidade de cada técnica e melhorar a fiabilidade na priorização dos 

riscos. 
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4. METODOLOGIA 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar a metodologia que é seguida no processo de avaliação 

dos riscos ocupacionais presentes nas funções dos TEPH. Com base na revisão de literatura realizada 

e considerando o contexto laboral apresentado pelo INEM, propõe-se a implementação, simultânea, de 

dois métodos quantitativos da abordagem determinística, os quais permitem identificar, analisar, 

quantificar e priorizar os riscos ocupacionais presentes no desempenho das funções dos TEPH. A 

metodologia desenvolvida apresenta as seguintes etapas, conforme apresentado na Figura 10: a) Etapa 

A - Análise dos perigos (secção 4.1); b) Etapa B - Caracterização dos riscos (secção 4.2); c) Etapa C - 

Avaliação quantitativa dos riscos (secção 4.3); e d) Etapa D - Tratamento do risco (secção 4.4). 

4.1. Etapa A – Análise dos perigos 

A etapa que se refere à análise dos perigos tem como objetivo identificar e caracterizar os fatores que 

podem provocar acidentes. De acordo com os padrões internacionais (ISO, 2013), esta etapa também 

se pode referir à utilização sistemática da informação disponível para identificar perigos. Desta forma, a 

análise dos perigos permite obter uma perceção geral dos perigos que existem num sistema, além de 

apoiar, posteriormente, o desenvolvimento de propostas que incrementem os níveis de segurança. 

Nesta etapa de identificação e caracterização dos perigos ocupacionais, deve ter-se em consideração 

os seguintes pontos:  

 A recolha de informações sobre o sistema proporciona a base para a análise e deve ser realizada 

sistematicamente; 

 A análise dos perigos, além de incluir todo o sistema e atividades respetivas, deve ser projetada 

sistematicamente, de forma a não ignorar elementos importantes; 

 Os riscos resultantes dos principais perigos ocupacionais identificados devem ser avaliados de 

forma consistente; 

 É necessária uma abordagem sistemática, mesmo quando as propostas de segurança e de 

redução do risco são elaboradas e avaliadas. 

Os pontos apresentados anteriormente devem-se considerar, igualmente, nas ferramentas de 

identificação de perigos e no modo como é trabalhada a informação recolhida (secção 4.1.1). 

4.1.1. Identificação dos perigos 

A identificação de fontes de perigo consiste, geralmente, na determinação de um ou mais cenários de 

risco. De acordo com van Duijne et al. (2008), um cenário de risco descreve a interação existente entre 

Tratamento 
do risco 

Identificação 
das fontes de 

perigo 

Estimação do Risco: 

- Análise da probabilidade (P) 
- Análise da frequência de            
exposição (F) 
- Análise das consequências (S) 

Abordagem 
determinística A: 

PRAT 

Abordagem 
determinística B: 

DMRA 

Avaliação 
conjunta 

Etapa A 
Etapa B 

Etapa C 

Etapa D 

Figura 10. Metodologia constituída por 4 etapas 
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uma pessoa e um sistema que possui características perigosas, pelo que são especificadas as 

atividades, as pessoas envolvidas, os fatores externos ao cenário e as lesões potenciais. Em relação às 

ferramentas que apoiam o processo de identificação e análise dos perigos, destacam-se as seguintes: 

a) Registos/Bases de dados: os registos e as bases de dados de acidentes das organizações são 

as principais fontes de indícios/evidências. Através dos seus dados, estabelecem-se os cenários 

de risco, uma vez que proporcionam informações sobre os mecanismos de acidentes, os quais 

podem ser considerados na análise dos perigos. No entanto, estes registos de acidentes podem 

não apresentar a totalidade dos dados ou informações necessários para se estabelecer uma 

lista exaustiva dos cenários de risco.  

b) Discussões/Entrevistas sobre riscos percebidos: as abordagem que incluem discussões ou 

entrevistas com especialistas e outros profissionais dentro das organizações ajudam a 

estabelecer cenários de risco plausíveis. Graças ao conhecimento técnico que os profissionais 

possuem acerca dos sistemas e dos processos, e devido à sua maior capacidade no 

reconhecimento dos perigos relacionados com as suas tarefas/funções, é possível ultrapassar a 

eventual falta de informação presente nos registos ou bases de dados das organizações. Estas 

ferramentas focam-se em parâmetros/critérios que permitem identificar desvios significativos em 

interações regulares nas atividades laborais e que podem ser perigosos ao ponto de causar 

danos ou lesões ocupacionais (Lawley, 1974). Desta forma, os cenários de risco de acidente, 

baseados na experiência técnica e no conhecimento dos fatores humanos, podem abranger 

muitos dos acidentes reais, uma vez que estipulam o modo de identificação das fontes e fatores 

contribuintes para a ocorrência de acidentes (Marhavilas et al., 2011a). 

c) Questionários: uma vez que os profissionais de uma organização são indivíduos que sabem 

como o trabalho é realmente realizado, a sua participação na análise dos perigos é conveniente. 

Assim, os questionários podem ser um meio útil na recolha de dados sobre o quão seguras ou 

arriscadas são as tarefas desempenhadas pelos profissionais. Neste contexto, os possíveis 

tópicos presentes num questionário estão relacionados com a SST, como taxas de acidentes, 

períodos de incapacidade, perceção de riscos, condições de trabalho, cargas músculo-

esqueléticas, vestuário de proteção, meios de proteção individual e uso de equipamentos. 

d) Listas de verificação: consistem em perguntas no formato de escolha múltipla sobre a 

operação, organização, manutenção e outras áreas de preocupação da SST na organização. 

Representam o método mais simples para a identificação dos perigos e proporcionam uma visão 

geral acerca dos potenciais perigos relacionados com o sistema. 

A utilização de uma destas ferramentas na etapa de análise dos perigos permite ao analista ter 

conhecimento sobre os perigos ocupacionais presentes nas operações de uma organização. Concluída 

esta fase da metodologia, prossegue-se com a caracterização dos riscos na etapa B.  

4.2. Etapa B – Caracterização dos riscos 

Após a identificação dos perigos com potencial para causar danos e lesões, procede-se à caracterização 

dos riscos. Esta etapa é constituída por três fases, correspondendo cada uma aos três fatores que 

definem um risco: gravidade (S), frequência de exposição (F) e probabilidade (P). 
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4.2.1. Determinação da gravidade das consequências (S) 

As técnicas de avaliação do risco ocupacional exigem a determinação da gravidade das consequências 

dos acidentes. No entanto, a gravidade da consequência torna-se uma questão subjetiva, uma vez que 

a determinação dos efeitos futuros de um risco varia segundo o risco específico em estudo e consoante 

a perceção do profissional. Por exemplo, determinar as consequências de um profissional trabalhar 

durante um longo período em turnos rotativos (fator psicossocial) é muito diferente da atribuição das 

consequências de um corte ou de uma fratura resultante de uma queda (esforço físico). Desta forma, a 

questão principal deste passo prende-se com o facto de como decidir em que nível de gravidade se 

classifica o dano ou a lesão.  

De modo a ultrapassar este problema, classifica-se a gravidade (S) do risco tendo em conta o nível de 

incapacidade que um acidente ocupacional causa no trabalhador e a duração de ausência laboral. Os 

dados relativos a estes dois parâmetros podem ser obtidos através de registos de acidentes de trabalho, 

de informações concedidas por trabalhadores experientes e de estimativas estabelecidas a partir dos 

dados e informações recolhidas.  

Tabela 6. Escala do fator S: implementada na classe profissional dos TEPH e associada às diferentes descrições 

dos acidentes ocupacionais (adaptado de Marhavilas et al., 2008, 2011a). 

Fator de gravidade (S) Descrição do acontecimento indesejado 

5 – Muito grave 

- Lesões ou complicações de saúde muito graves que obriguem a assistência hospitalar 

(com ou sem internamento). 

- Doença profissional que condicione a aptidão para o trabalho. 

- Morte ou incapacidade total permanente. 

4 – Grave 

- Lesões ou complicações graves de saúde que obriguem a assistência hospitalar. 

- Incapacidade absoluta temporária (de 4 a 30 dias de baixa). 

- Incapacidade parcial permanente ou doença profissional. 

- Exemplos: amputações, fratura múltiplas ou expostas, lesões internas, lesões múltiplas 

ou doenças crónicas. 

3 - Moderado 

- Lesões ou complicações de saúde cuja gravidade obrigue à assistência por profissionais 

de saúde. 

- Com incapacidade parcial temporária (sem dias de baixa). 

- Exemplos: lacerações, queimadura químicas, entorses, fraturas, dermatites, 

perturbações músculo-esqueléticas, perdas de acuidade auditivas/visuais, ferimentos 

ligeiros e intoxicações, patologias respiratórias. 

2 – Ligeiro 

- Lesões ou complicações ligeiras de saúde sem necessidade de assistência por 

profissionais de saúde. 

- Sem incapacidade ou com incapacidade parcial temporária (sem dias de baixa). 

- Exemplos: escoriações, queimaduras não químicas, esmagamentos sem baixa, lesões 

músculo-esqueléticas, choque elétrico, redução da capacidade auditiva, vibrações mão-

antebraço. 

1 - Baixo 

- Sem lesões ou complicações de saúde. 

- Sem incapacidade. 

- Exemplos: pequenos cortes, hematomas, queimadura solar, constipação ou fadiga visual. 
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A Tabela 6 apresenta a escala do fator S implementada na caracterização da gravidade dos riscos 

ocupacionais da classe profissional dos TEPH. Esta nova escala é uma adaptação da escala de dez 

níveis do fator S de Marhavilas et al. (2008) (ver secção 3.6.1 e Anexo H), na qual, se reduz para cinco, 

os níveis de classificação do fator S. Esta modificação deve-se ao facto de alguns níveis presentes na 

escala original serem complicados de distinguir e de identificar no presente contexto, como é o caso dos 

níveis 7, 8 e 9, nos quais a diferenciação entre incapacidade permanente ligeira, grave ou total, é dúbia 

e subjetiva. Desta forma, em conjunto com o GQ, estabelecem-se cinco níveis de graduação, nos quais 

as lesões e incapacidades laborais estão especificadas consoante a magnitude e os efeitos que as fontes 

de perigo provocam no trabalhador. Enquanto o nível mínimo (nível 1) relaciona-se com a inexistência 

de lesões, o nível máximo (nível 5) refere-se a um risco fatal ou letal. Os níveis intermédios dizem 

respeito aos períodos de absentismo e à capacidade laboral do profissional no retorno ao posto de 

trabalho. 

4.2.2. Determinação da frequência de exposição (F) 

A ocorrência de um cenário de risco depende do nível de frequência de exposição dos trabalhadores às 

fontes de perigo (Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, 2015). Ou seja, quanto 

maior o período que um trabalhador está sujeito a um perigo, maior será a probabilidade de sofrer uma 

lesão ou um ferimento. 

Para se estabelecer uma escala apropriada do fator de frequência de exposição, considera-se o tempo 

de permanência de um trabalhador sob os efeitos de uma condição perigosa, tendo em conta o horário 

normal de trabalho (35 horas semanais), no qual se incluem, por definição, 5 horas de trabalho 

suplementar. O nível de exposição reflete o número de horas que um trabalhador está exposto a uma 

determinada condição perigosa em função do número total de horas de trabalho semanal. Deste modo, 

adaptando a escala do fator F (presente nos trabalhos de Marhavilas et al. (2008, 2011b)) ao contexto 

da realidade laboral dos TEPH, no qual se considera a semana laboral (40 horas) como o período 

definido de estudo, estabelece-se uma nova escala composta por 5 níveis de classificação do fator F 

(Tabela 7). Nesta classificação, o nível máximo de graduação (nível 5) está relacionado com a presença 

permanente de um trabalhador a uma fonte de perigo, enquanto o nível mínimo (nível 1) refere-se a uma 

situação de exposição pouco frequente, como por exemplo, um trabalhador estar exposto a um 

acontecimento indesejado num período inferior a 2 horas semanais. 

Tabela 7. Escala do fator F: implementada na classe profissional dos TEPH e associada aos diferentes períodos 

de exposição ao risco (adaptado de Marhavilas et al., 2011b, 2018). 

Fator de frequência de exposição (F) Descrição do acontecimento indesejado 

5 Exposição durante 31-40 horas/semana (inclui horas extra) 

4 Exposição durante 21-30 horas/semana 

3 Exposição durante 11-20 horas/semana 

2 Exposição durante 3-10 horas/semana 

1 Exposição menos de 2 horas/semana 
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Para se determinar o nível do fator F de um determinado risco, é recomendado conhecer a organização 

do trabalho dos profissionais. Ou seja, para uma semana de trabalho (40 horas), deve-se considerar o 

número de turnos realizados pelos trabalhadores, o horário (manhã, tarde, noite), o local físico e as 

atividades desempenhadas em cada turno. A recolha de dados e informações relativas à organização 

do trabalho pode ser obtida através das escalas (semanal, mensal, etc.) de cada trabalhador, do registo 

das atividades realizadas, de discussões com trabalhadores (ou coordenadores), e de estimativas 

estabelecidas a partir de dados disponibilizados e/ou da observação da realidade laboral. Desta forma, 

é possível caracterizar e relacionar o risco em estudo com o enquadramento no qual pode vir a ocorrer. 

4.2.3. Determinação da probabilidade de ocorrência (P) 

A ocorrência de uma lesão ocupacional está relacionada com a interação efetiva do trabalhador com 

uma fonte de perigo e com a energia transferida durante essa interação. Segundo Hammer (1993), a 

probabilidade de ocorrência de um risco ocupacional deriva da: a) energia latente (oculta) que se pode 

tornar ativa durante um comportamento ou atitude de risco; e b) capacidade de absorção de energia, da 

resiliência e de outras qualidades que o corpo humano apresenta. 

Em ambientes laborais, as probabilidades de ocorrência de um risco ocupacional podem ser traduzidas 

pelo número de vezes que uma situação perigosa se pode materializar como incidente num período de 

tempo pré-estabelecido, tendo em conta o histórico de ocorrências registadas pela organização, as 

informações e estimativas de trabalhadores experientes, e bibliografia especializada. O nível de 

probabilidade reflete a verificação de uma ou mais condições previstas para a ocorrência de um 

incidente. 

Seguindo este raciocínio, e considerando o interesse do GQ em classificar a probabilidade segundo a 

ocorrência de acidentes ocupacionais em diferentes intervalos de tempo, opta-se por adaptar a escala 

de dez níveis de classificação do fator P de Marhavilas et al. (2011b), a qual recorre, no entanto, a níveis 

de probabilidade de ocorrência pouco discriminatórios, tornando-se, assim, ambígua e imprecisa (caso 

do nível 8 e 9, definidos, respetivamente, como Frequente e Quase Assegurado, ou do nível 2 e 3, 

identificados como Improvável e Muito Improvável) (ver secção 3.6.1 e Anexo H). Na nova escala são 

estabelecidos cinco níveis de graduação para o fator P, estando cada nível relacionado com o número 

de vezes que um acidente pode ocorrer um intervalo de tempo pré-estabelecido (Tabela 8). No que diz 

respeito aos níveis do fator P, o nível máximo de graduação (nível 5) corresponde a um acontecimento 

previsto a curto prazo, enquanto o nível mínimo (nível 1) refere-se a um acontecimento totalmente 

inesperado/imprevisto. 

Tabela 8. Escala do fator P: implementada na classe profissional dos TEPH e associada às diferentes 

probabilidades de ocorrência (adaptado de Marhavilas et al., 2011b, 2018). 

Fator de probabilidade (P) Descrição do acontecimento indesejado 

5 Ocorrência frequente (inferior a 1 ano) 

4 Ocorrência provável (entre 1 a 2 anos) 

3 Ocorrência improvável (entre 2 a 5 anos) 

2 Ocorrência remota (superior a 5 anos) 

1 Nunca ocorreu 
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Assim, com a determinação do fator P, finaliza-se a etapa B da metodologia. As tabelas utilizadas na 

caracterização de cada fator têm em conta a adaptação à realidade da atividade laboral em estudo e ao 

intervalo de tempo dos dados analisados. Encontrando-se definidos os três fatores que caracterizam um 

risco, prossegue-se com a etapa C, na qual se realiza a avaliação quantitativa dos riscos identificados.  

4.3. Etapa C - Avaliação quantitativa dos riscos 

Os métodos utilizados na etapa de avaliação quantitativa dos riscos requerem precisão e objetividade, 

de forma a permitir diferenciar e priorizar o nível do risco nas diferentes atividades e tarefas 

desempenhadas pelos trabalhadores. Os métodos quantitativos permitem que os avaliadores do risco 

dimensionem, a curto e longo prazo, a gravidade das consequências decorrentes de acidentes e lesões 

ocupacionais, e a influência dos fatores responsáveis pela ocorrência de cenários de risco. De seguida, 

são detalhados os dois métodos quantitativos de avaliação do risco (PRAT e DMRA) propostos nesta 

etapa da metodologia. 

4.3.1. Método proporcional de avaliação do risco (PRAT) 

Com o objetivo de determinar quantitativamente o nível dos riscos, o PRAT considera os três fatores 

especificados na etapa de caracterização dos riscos: a gravidade das consequências (S), a frequência 

de exposição (F) às fontes de perigo e a probabilidade (P) de que um trabalhador seja afetado por um 

perigo.  

Para cada risco, calcula-se o produto dos três fatores que o caracteriza, determinando-se o nível do risco 

(R) através da expressão (4.1). Conforme explicado na secção 4.2 e assumindo os valores apresentados 

nas Tabela 6- Tabela 8, cada fator da equação pode tomar os valores naturais entre 1 e 5, pelo que o 

nível do risco, após a combinação de todos os valores dos fatores S, F e P, somente se pode encontrar 

num conjunto de 30 elementos (Tabela 9). O nível do risco define a prioridade de monitorização de cada 

risco, correspondendo o valor de 125 à prioridade máxima e o valor de 1 à prioridade mínima (Marhavilas 

et al., 2018). 

𝑅 = 𝑃 𝑥 𝑆 𝑥 𝐹 (4.1) 

Tabela 9. Conjunto de valores que definem o nível do risco (R) 

Conjunto de valores do nível do risco (R) 

R = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 27, 30, 32, 36, 40, 45, 48, 50, 60, 64, 75, 80, 100, 125} 

 

Como referido, a relação matemática apresentada na expressão (4.1) proporciona um sistema lógico 

para que a gestão de SST possa estabelecer prioridades na monitorização de situações perigosas. 

Perante cada prioridade estabelecida, torna-se essencial atribuir um nível de urgência para cada risco e 

para as medidas de mitigação/eliminação dos mesmos. Na Tabela 10 é apresentada a relação entre os 

diferentes níveis do risco e o grau de urgência das medidas necessárias para combater os mesmos 

riscos. 
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Tabela 10. Graduação do nível do risco associado ao nível de urgências das ações necessárias (adaptado de 

Koulinas et al., 2019a; Marhavilas et al., 2011b, 2018). 

Nível do risco (R) Nível de urgência das ações necessárias 

R3 = {80, 100, 125} Requer uma ação em menos de 1 mês. 

R2 = {27, 30, 32, 36, 40, 45, 50, 60, 64, 75} Requer uma ação em menos de 1 ano. 

R1 = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 25} 
Não é necessária ação, somente a vigilância do 

acontecimento. 

 

O raciocínio inerente à construção da Tabela 10 tem como base a investigação de vários autores  

(Marhavilas et al., 2011b, 2018; Metzler et al., 2019), que estabelecem a associação entre os diferentes 

níveis do risco e o nível de urgência das ações necessárias, de acordo com os seguintes princípios: 

 Para definir o pior caso, é atribuído o valor máximo ao fator S e P, ou seja, 𝑆 = 5, 𝑃 = 5. Assim, 

os diferentes níveis de urgência das ações necessárias são definidos pelo fator F.  

 Divide-se o espectro do fator F (Tabela 7) nos seguintes conjuntos: 𝐹1 = {1}, 𝐹2 = {2, 3}, 𝐹3 =

{4, 5}.  

 Usando a expressão (4.1), 𝑅 = 𝑃 𝑥 𝑆 𝑥 𝐹𝑖  (𝑖 = 1, 2, 3), obtêm-se os seguintes conjuntos para os 

valores do nível do risco: 𝑅1 =  {1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 25}, 𝑅2 =

{27, 30, 32, 36, 40, 45, 50, 60, 64, 75}, 𝑅3 =  {80, 100, 125} . 

 O nível de urgência das medidas de mitigação e eliminação dos riscos é determinado pelas 

características do fator F (Tabela 7). Ou seja, para os piores casos, 𝐹 = {4, 5}, são necessárias 

respostas/ações urgentes (em menos de 1 mês), uma vez que o trabalhador está exposto a um 

perigo ocupacional durante mais de 20 horas semanais, o que representa mais de metade do 

período laboral semanal (40 horas por semana). Por outro lado, caso 𝐹 = {1}, somente é 

necessária a vigilância da condição perigosa, visto que o trabalhador está exposto ao perigo 

durante um período curto, ou seja, menos de 2 horas por semana. 

A aplicação do PRAT a todos os riscos identificados na organização permite, desta forma, definir o nível 

de cada risco e determinar a priorização na abordagem e no desenvolvimento de medidas de mitigação 

e/ou eliminação de cada risco.  

4.3.2. Método da matriz de decisão (DMRA) 

O DMRA é uma abordagem sistemática que consiste em medir e categorizar os riscos. Contrariamente 

ao PRAT, no DMRA somente se consideram dois fatores na caracterização do risco: a gravidade das 

consequências (S) de um risco ocupacional e a probabilidade (P) de que um trabalhador seja afetado 

por um perigo. A combinação destes dois fatores, através do seu produto, proporciona uma classificação 

do nível do risco, calculada pela expressão (4.2): 

𝑅 = 𝑆 𝑥 𝑃 (4.2) 

Relativamente à caracterização dos fatores S e P, estes são determinados através das Tabela 6 e Tabela 

8 e segundo os procedimentos detalhados nas secções 4.2.1 e 4.2.3. Devido à maior capacidade de 

perceção dos riscos e ao conhecimento técnico que os profissionais possuem sobre os processos nas 

organizações, o apoio dos profissionais na caracterização dos riscos torna-se fundamental. Desta forma, 
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em virtude da combinação dos fatores S e P, o nível de cada risco é apurado e o método é consumado 

com a elaboração da matriz de risco (Figura 11) e com a tabela de decisão (Figura 12). Os riscos são 

alocados na matriz de risco e, dependendo da sua localização, adota-se uma decisão perante cada risco.  

Matriz de risco 

A conceção da matriz de risco é influenciada pelo tipo de organização na qual é implementada. Em 

organizações que apresentem processos com um elevado risco associado e nos quais os profissionais 

estão sujeitos a perigos ocupacionais iminentes e imprevistos, a dimensão (número de células) da matriz 

de risco pode ser maior, uma vez que está associada a um elevado número de níveis de probabilidade 

e ocorrência. Os trabalhos de Marhavilas et al. (2008) e Domínguez et al. (2019) servem de exemplo 

para este tipo de matrizes com um elevado número de células, uma vez que são realizados em área 

profissionais muito suscetíveis à ocorrência periódica de graves acidentes ocupacionais, 

nomeadamente, a indústria mineira e a indústria de extrusão de alumínio. Por outro lado, em 

organizações associadas a processos em que os riscos possam ser previstos com um maior intervalo 

de tempo e cuja gravidade não seja tão elevada, uma matriz de risco com um menor número de níveis 

e células (dimensões mais reduzidas) pode ser suficiente (Marhavilas et al., 2011b; Metzler et al., 2019). 

Assim, e tendo em consideração as Tabela 6 e Tabela 8 dos fatores S e P, conclui-se que a matriz de 

risco da classe profissional dos TEPH adequa-se no grupo de matrizes de dimensões mais reduzidas, 

conforme se ilustra na Figura 11. 

Tabela de decisão 

A relevância do número de níveis dos fatores S e P no DMRA é justificada, também, pelo facto de 

influenciarem a elaboração da tabela de decisão (ver Figura 12). Nesta tabela são estabelecidas as 

diferentes categorias de risco, as quais são definidas a partir de intervalos cujos valores correspondem 

aos diferentes níveis dos riscos (expressão 4.2). As categorias de risco traduzem um determinado grau 

de tolerabilidade ao risco e preenchem, na matriz do DMRA, um determinado número de células. Ainda 

que estas categorias sejam definidas, normalmente, como aceitáveis, toleráveis ou intoleráveis, compete 

a cada organização definir as suas categorias e intervalos de tolerabilidade ao risco, consultando os 

trabalhadores (ou representantes) e a legislação aplicável à SST (Domínguez et al., 2019; Marhavilas et 

al., 2011b). Na presente dissertação, em conjunto com o GQ, definem-se três níveis de tolerabilidade ao 

risco, os quais estão associados a diferentes categorias e níveis do risco (ver Figura 12). 

Figura 11. Matriz de risco do DMRA utilizado na classe profissional dos TEPH, apresentando 5 níveis para os 

fatores S e P (adaptado de Domínguez et al., 2019; Marhavilas et al., 2011b) 

1 2 3 4 5

1 1 2 3 4 5

2 2 4 6 8 10

3 3 6 9 12 15

4 4 8 12 16 20

5 5 10 15 20 25

Probabilidade de ocorrência (P)

Gravidade da 

consequência 

(S)
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Em suma, após a implementação do DMRA, é definida a prioridade de cada risco. Dependendo do nível 

apurado do risco e da sua alocação na matriz, é possível determinar a que categoria corresponde o risco 

em questão e o tipo de resposta a aplicar (eliminar, reduzir ou aceitar), dependendo dos critérios 

determinados na tabela de decisão da organização. Desta forma, ao apresentar graficamente os riscos, 

o DMRA facilita a tomada de decisão e gera responsabilidade no seio das organizações, assim como 

ajuda os gestores de SST a gerir e tratar os riscos mais relevantes. 

Assim, com a implementação do PRAT e do DMRA, conclui-se a etapa C. O nível de cada risco é 

determinado e, como resultado, os riscos são priorizados quanto ao seu tratamento. Numa fase seguinte, 

torna-se essencial definir as medidas de monitorização e redução dos riscos considerando a política de 

gestão de SST da organização. 

4.4. Etapa D – Tratamento do risco 

O tratamento do risco corresponde à última fase da metodologia. Esta etapa tem como objetivo reduzir 

o risco ocupacional existente para níveis aceitáveis, assim como promover a monitorização das medidas 

implementadas. Relativamente às medidas que se pretendem implementar, as decisões têm sempre de 

considerar as categorias de risco (DMRA) e os conjuntos de níveis do risco (PRAT) estabelecidas 

anteriormente pela organização, uma vez que para cada categoria/nível está associada uma 

determinada ação preventiva ou corretiva (Direção Geral de Saúde, 2017). 

Atendendo à complexidade das ocorrências nos locais de trabalho, o tratamento dos riscos ocupacionais 

implica uma articulação multidisciplinar, pelo que é necessária uma abordagem que integre aspetos 

técnicos, individuais e organizacionais no desenvolvimento de medidas corretivas e/ou preventivas 

(Direção Geral de Saúde, 2010). Em seguida, detalham-se os três níveis nos quais se agrupam os 

diferentes aspetos considerados na elaboração de uma determinada medida de tratamento do risco: 

 Nível técnico: engloba a monitorização e a análise dos diferentes fatores do risco, recorrendo 

às técnicas detalhadas nas secções 4.3.1 e 4.3.2 ; 

 Nível organizacional: direcionada para a organização do trabalho, o clima organizacional, o 

conteúdo e tarefas do trabalho e a formação da comunidade laboral; 

 Nível psicossocial: consiste na monitorização da saúde dos profissionais a nível global (físico, 

psicológico e organizacional), tendo em consideração as suas atividades e funções laborais. 

Desta forma, tendo em conta os resultados apurados na avaliação quantitativa e a abordagem 

necessária na elaboração de medidas corretivas e/ou redutoras, o tratamento dos riscos pode incluir o 

seguinte intervalo de ações: 

Figura 12. Tabela de decisão do DMRA utilizado na classe profissional dos TEPH, apresentando 4 categorias de risco 

(adaptado de Domínguez et al., 2019; Marhavilas et al., 2011b) 

Cor Categoria de risco Nível do risco Tolerabilidade

Rejeitar 20 ≤ R ≤ 25

Inaceitável 12 ≤ R ≤ 16

Indesejável 5 ≤ R ≤ 10 Tolerável

Aceitável com control 1 ≤ R ≤ 4 Aceitável

Intolerável
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 Eliminar a fonte/fator de risco ocupacional. Caso não se consiga eliminar a fonte de risco, deve 

avaliar-se a forma de diminuir o risco associado; 

 Substituir a fonte de risco ocupacional. Isto é, substituir um equipamento/agente/procedimento 

perigoso por outro menos perigoso ou sem perigo associado. Por exemplo, no caso de técnicos 

de saúde, alterar o procedimento de transporte de doentes em macas (esforço físico para o 

profissional de saúde) ou substituir o procedimento de higienização após o contacto com um 

doente portador de doença infeciosa; 

 Implementar medidas de engenharia. Ou seja, mudanças estruturais no local de trabalho de 

modo a introduzir barreiras entre a condição perigosa (energia envolvida) e os profissionais. Por 

exemplo, a instalação de sistemas de ventilação, luminosidade adequada no posto de trabalho, 

etc.; 

 Implementar medidas administrativas e organizativas. É o caso da adaptação do trabalho aos 

profissionais, nomeadamente no que respeita à conceção dos postos de trabalho, à escolha 

dos equipamentos e aos métodos de trabalho, com o objetivo de atenuar o trabalho monótono 

e repetitivo e de reduzir os seus efeitos para a saúde. Outros exemplos destas medidas são   as 

ações formativas para os trabalhadores, a rotatividade dos postos de trabalho de forma a 

repartir a carga de tarefas, o ajuste de horários ou pausas, entre outros. 

 Implementar medidas de proteção individual. Por exemplo, a utilização de equipamentos de 

proteção individual adequados à tarefa desempenhada pelo profissional. 

As ações que existem no tratamento dos riscos não seguem nenhuma hierarquização. Consoante a 

decisão tomada pela organização, qualquer tipo de ação pode ser definido de forma a mitigar, reduzir 

ou eliminar um risco. No entanto, as ações corretivas implementadas devem ser monitorizadas pela 

equipa de SST da organização, podendo ser necessária uma nova avaliação dos riscos durante a 

execução das diferentes ações. 

Desta forma, com a definição, implementação e monitorização das medidas que permitem reduzir para 

níveis aceitáveis os riscos ocupacionais existentes na organização, finaliza-se a metodologia proposta. 

Esta metodologia, ao tratar-se de uma abordagem sistemática, mas que se encontra sob constante 

atualização, deve existir um acompanhamento regular, para permitir identificar novos riscos que surjam 

na organização, avaliar a exequibilidade das medidas propostas e desenvolver novas propostas, tendo 

como base o conhecimento e o resultado das propostas implementadas no passado. 

4.5. Conclusões do capítulo 

No presente capítulo são definidas as quatro etapas referentes à metodologia. A Etapa A explicita a 

importância que as diferentes ferramentas de identificação de perigos têm na recolha, na seleção e na 

análise dos principais perigos ocupacionais presentes na classe profissional em estudo. Na Etapa B são 

apresentadas as três escalas correspondentes a cada um dos fatores que caracterizam um risco 

ocupacional. Considerando as restrições do GQ quanto ao número de níveis de cada escala, às 40 horas 

de trabalho semanal dos TEPH e ao modo como são registados os acidentes de trabalho no INEM, as 

escalas presentes nos trabalhos de Marhavilas et al. (2011b) e de Metzler et al. (2019) são adaptadas, 

possibilitando, assim, que os fatores S, F e P apresentem 5 níveis nas suas escalas e que representem 

a realidade do contexto laboral em estudo. Na Etapa C, a implementação conjunta do PRAT e do DMRA, 
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dois métodos quantitativos de avaliação de riscos, permite a identificação dos riscos ocupacionais mais 

relevantes nas funções desempenhadas pelos TEPH. No que diz respeito às diferenças entre os dois 

métodos, cabe destacar que o PRAT utiliza os fatores S, F e P na avaliação dos riscos, enquanto o 

DMRA somente emprega o fator S e P, não tendo em conta a frequência de exposição dos trabalhadores 

aos riscos. Além disso, no PRAT, a resposta perante cada risco é definida segundo um nível de urgência 

que requer uma ação num determinado período de tempo para mitigar ou reduzir um risco (menos de 1 

mês, menos de 1 ano, vigilância), enquanto no DMRA o nível do risco está associado a uma determinada 

categoria de risco, através da qual aceita-se, tolera-se ou rejeita-se um risco. Desta forma, na Etapa C, 

além de serem identificados e priorizados os riscos mais cíticos e perigosos, compara-se a objetividade 

existente entre métodos, ou seja, que influência tem a utilização de três (PRAT) ou dois (DMRA) fatores 

na caracterização dos riscos e nos resultados obtidos. Finalmente, a Etapa D corresponde à fase em 

que são propostas ações ou medidas que permitam mitigar, reduzir ou eliminar o risco. 

De seguida, na secção 5, é recolhida e tratada a informação necessária para ser utilizada como input 

dos métodos apresentados na secção 4. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar as diferentes fases relativas ao tratamento de dados. 

Os materiais e as ferramentas utilizadas na recolha de dados e informações são apresentadas na secção 

5, na qual são especificados o questionário sobre SST realizado aos técnicos de saúde do INEM (secção 

5.1.1) e a base de dados de perigos ocupacionais relativos a cada classe profissional da organização 

em estudo (secção 5.1.2). A construção de uma nova base de dados de perigos ocupacionais relativos 

à classe profissional de TEPH (secção 5.1.3) permite que, na secção 5.2, seja implementado o PRAT e 

o DMRA na avaliação dos diferentes riscos ocupacionais. A discussão dos resultados é apresentada na 

secção 5.3, enquanto que as conclusões retiradas do capítulo são identificadas na secção 5.4. 

5.1. Material de recolha de dados 

Seguindo a ordem da metodologia definida na secção 4, a primeira etapa (Etapa A) refere-se à 

identificação e caracterização dos perigos que podem provocar lesões e problemas de saúde. De forma 

a conseguir-se identificar os perigos aos quais os TEPH estão sujeitos durante o desempenho das suas 

funções, são utilizados os resultados de duas ferramentas implementadas e disponibilizadas pelo INEM: 

a) questionário sobre SST realizado aos técnicos de saúde do INEM; e b) base de dados de perigos 

ocupacionais relativos a cada classe profissional presente no INEM. De seguida, são detalhados e 

explicados, o questionário, a base de dados e o processo de tratamento dos dados obtidos com cada 

uma destas ferramentas. 

5.1.1. Questionário de SST 

O questionário desenvolvido pelo GQ do INEM tem como objetivo entender a realidade e as 

preocupações dos trabalhadores do INEM relativamente à sua SST. O período de implementação do 

questionário no sistema de intranet do INEM refere-se aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 

2019, e tem como alvo os trabalhadores do INEM que desempenham funções na prestação de cuidados 

médicos pré-hospitalares (TEPH, médicos, enfermeiros e assistentes técnicos). Embora alguns 

inquiridos desempenhem somente funções administrativas e de coordenação (dirigentes ou técnicos 

superiores), as suas respostas são validadas já que estes trabalhadores têm formação e percurso 

profissional na prestação de cuidados de saúde pré-hospitalares dentro do INEM. 

Relativamente ao conteúdo, o questionário é constituído por 40 perguntas: as primeiras 38 perguntas 

são de resposta fechada dicotómica (“SIM” ou “NÃO”), enquanto as 2 perguntas finais são questões 

abertas, em que os trabalhadores podem detalhar, respetivamente, os pontos positivos e os pontos 

negativos do INEM relativamente à SST. As 38 perguntas iniciais são agrupadas em 8 temáticas 

específicas da SST: Motivação/Envolvimento, Equipamentos/Máquinas, Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI), Ergonomia, Formação em SST, Ruído, Iluminação e Valorização. No Anexo M são 

apresentadas todas as perguntas do questionário, organizadas segundo o grupo em que se inserem. 

A amostra obtida durante o período de 3 meses de implementação do questionário corresponde a um 

total de 134 respostas, representando, assim, 10% dos recursos humanos do INEM (ver Figura 3). 

Relativamente aos inquiridos, a maioria é do sexo masculino (66%), pertence à classe profissional de 

TEPH (67%) e presta serviços no INEM num período superior a 6 anos (70%). Na Tabela 11 é detalhada 

a caracterização desta amostra. 
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Tabela 11. Amostra dos inquiridos classificada segundo a classe profissional, sexo e tempo na função. 

Categorias da amostra Número de inquiridos 

Classe profissional 

TEPH 90 (67 %) 

Médico 2 (2 %) 

Enfermeiro 25 (18 %) 

Técnico Superior 9 (7 %) 

Assistente Técnico 5 (4 %) 

Dirigente 3 (2 %) 

Total amostra 134  (100%) 

Género 

Masculino 89 (66 %) 

Feminino 45 (34 %) 

Total amostra 134  (100%) 

Tempo na função 

< 1 ano 3 (2 %) 

1 – 3 anos 13 (10 %) 

3 – 6 anos 24 (18 %) 

> 6 anos 94 (70 %) 

Total amostra 134  (100%) 

 

O facto de 67% dos inquiridos pertencer à classe profissional de TEPH (relembrar que os TEPH 

representam 76% dos recursos humanos do INEM) (ver Tabela 11), permite que os dados obtidos neste 

questionário vão de encontro do objetivo desta dissertação, que consiste na identificação e análise dos 

perigos ocupacionais presentes no desempenho das funções dos TEPH. Para além disso, o facto de 

70% dos inquiridos desempenharem funções no INEM num período superior a 6 anos possibilita que os 

resultados obtidos no questionário sejam mais consolidados, uma vez que os profissionais inquiridos 

executam as suas tarefas há tempo suficiente para expressarem o quão seguras ou arriscadas são as 

atividades relacionadas com a classe profissional de TEPH. Isto permite que demonstrem uma 

perspetiva mais realista e fundamentada acerca do seu ambiente laboral, realizando críticas construtivas 

relativamente a procedimentos incorretos e a propostas de melhoria. 

Tendo em conta os dois aspetos acima referidos (a maioria dos inquiridos pertencer à classe profissional 

dos TEPH e, particularmente, o facto de a maioria desempenhar funções no INEM há mais de 6 anos), 

decide-se, em conjunto com o GQ, dar especial relevância à última questão do questionário (pergunta 

40), que visa a caracterização dos aspetos negativos no INEM em matéria de SST (ver Tabela A 4 do 

Anexo M). Ao tratar-se de uma questão de resposta aberta, esta pergunta permite obter um testemunho 

mais pessoal e pormenorizado das atividades laborais, preocupações, reclamações e propostas de 

melhoria dos TEPH quanto à SST. Desta forma, é possível identificar e analisar, detalhada e 

minuciosamente, os perigos ocupacionais aos quais os TEPH estão sujeitos, permitindo realizar um 

enquadramento objetivo da SST no INEM. 
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Seguindo este raciocínio, é realizada uma análise individual a cada uma das respostas registadas no 

questionário relativamente à pergunta número 40. Da amostra de 134 trabalhadores que responderam 

ao questionário, somente 99 responderem à pergunta 40. Presume-se que os 35 trabalhadores que não 

respondem à pergunta 40 deve-se ao facto de a questão não apresentar respostas pré-definidas (por 

exemplo, “SIM” ou “NÃO”) e devido ao desinteresse e indisponibilidade destes trabalhadores em 

exporem a sua opinião por escrito e fora do seu período laboral. 

Em consequência de as respostas abertas terem um cariz pessoal, sendo, deste modo, totalmente 

distintas entre si, decide-se uma organização e agrupamento das mesmas por temáticas específicas da 

SST, facilitando desta forma a discriminação dos perigos ocupacionais identificados em cada resposta. 

Assim, seguindo o trabalho desenvolvido pelo GQ no questionário de SST, utilizam-se os mesmos 

grupos estabelecidos anteriormente pelo INEM: Motivação/Envolvimento, Equipamentos/Máquinas, 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI), Ergonomia, Formação em SST, Ruído, Iluminação e 

Valorização. No entanto, uma vez que as respostas abertas não oferecem qualquer tipo de restrição 

relativamente ao seu conteúdo, apresenta-se uma oportunidade para descobrir outros perigos 

ocupacionais e para definir temáticas da SST que não foram equacionadas no momento da construção 

do questionário. 

Desta forma, tendo em conta as 8 temáticas de SST já estabelecidas pelo GQ e, após a análise das 99 

respostas à pergunta 40, estabelecem-se 5 novas temáticas, perfazendo, assim, um total de 13 

temáticas específicas de SST. A Tabela A 5 do Anexo N, além de discriminar as temáticas de SST, 

compila as informações dos testemunhos dos trabalhadores relativamente às preocupações, 

reclamações e propostas de melhoria nas suas tarefas laborais diárias. 

Convém referir que cada um dos problemas apresentados pelos trabalhadores não pode ser trabalhado 

como um perigo com potencial de causar danos e lesões ocupacionais. Da totalidade dos problemas 

compilados, existe a necessidade de diferenciar entre os problemas que podem ser verdadeiramente 

avaliados como riscos ocupacionais e os que são, somente, opiniões e críticas resultantes da 

insatisfação, do estado emocional ou do descontentamento dos trabalhadores perante a situação física 

e psicológica em que se encontram. Deste modo, decide-se em conjunto com os representantes do GQ 

quais os problemas que são definidos como perigos e, posteriormente, avaliados como riscos 

ocupacionais (descrição presente na secção 5.1.2). No entanto, esta decisão é influenciada por uma 

base de dados de perigos ocupacionais relacionados com cada classe profissional presente no INEM e 

que se encontra em desenvolvimento pelo GQ. De seguida, na secção 5.1.2, é apresentada esta base 

de dados e o procedimento atual de registo dos perigos ocupacionais. 

5.1.2. Base de dados de perigos ocupacionais 

Conforme referenciado na secção 2.6, o INEM encontra-se num processo de mudança relativamente ao 

sistema de gestão de SST. A transição que tem vindo a ser desenvolvida pelo GQ baseia-se na 

substituição da norma portuguesa que regula a implementação de sistemas de gestão de SST, a NP 

4397, pela nova norma internacional EN ISO 45001. Esta última norma, ao ser o mais recente sistema 

de gestão de SST, permite a sua integração com os referenciais da Qualidade (ISO 9001) e Ambiente 

(ISO 14001), e tem como principal vantagem a certificação a nível organizacional do INEM (INEM, 

2018e). 
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Nesta transição, existem diversas metodologias, procedimentos e ferramentas que requerem 

atualização, de modo a estarem regularizadas de acordo com os padrões da norma EN ISO 45001. Uma 

das ferramentas que tem vindo a sofrer atualizações e reestruturações pelo GQ é a base de dados de 

perigos ocupacionais relativos a cada classe profissional presente no INEM. Nesta base de dados, o GQ 

estabelece várias áreas ocupacionais, às quais são alocadas uma ou mais classes profissionais, 

dependendo das tarefas que desempenhem na organização. Assim, a partir das tarefas de cada classe 

profissional, podem ser identificados e discriminados os diferentes tipos de perigos ocupacionais. O GQ 

identifica, inicialmente, 8 áreas ocupacionais (Administrativa, Operacional, Formação, 

Higienização/Limpeza, Manutenção Elétrica, Segurança, Refeitório Social, Fornecedores Externos), às 

quais estão associadas as seguintes classes profissionais e respetivas tarefas (Tabela 12): 

Tabela 12. Base de dados do INEM é classificada segundo três categorias: área ocupacional, classe profissional e 

tarefas. 

Área ocupacional Classe profissional Tarefas 

Administrativa Trabalhadores INEM Tarefas administrativas 

Atendimento de chamadas de urgência 

Transporte manual de cargas leves 

Operacional Médicos; Enfermeiros; TEPH Transporte, movimentação e acondicionamento 

manual de cargas 

Trabalhos na via pública 

Condução de viaturas 

Socorro de vítimas (terrestre e aéreo) 

Técnicos de Logística Montagem e Operacionalização de estruturas 

pertencentes ao hospital de campanha 

Condução de viaturas 

Descarga de material pertencente ao hospital de 

campanha 

Médicos; Enfermeiros; TEPH; Técnico 

Superior de Saúde; Técnicos Logística 

Apoio Internacional a Missões Humanitárias 

 

Formação Formadores internos e externos Permanência nos edifícios por motivos 

profissionais ou ocasionais 

Manuseamento do DAE  

Higienização/ 

Limpeza 

Funcionários da empresa Interlimpe Limpeza dos espaços 

Operacionais Limpeza dos meios 

Manutenção Elétrica Funcionários da empresa de manutenção Operacionalização de sistemas elétricos 

Segurança Funcionários da empresa Prestibel Atendimento ao público 

Intervenção na segurança contra Incêndios 

Refeitório Social Profissionais do refeitório social Confeção e manipulação de alimentos 

Frequentadores Consumo de refeições 

Fornecedores 

Externos 

Funcionários de empresas externas Fornecimento de bens e serviços 
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Como apresentado na Tabela 12, a base de dados de perigos ocupacionais contempla a totalidade das 

classes profissionais presentes no INEM, desde os TEPH ou enfermeiros, até aos profissionais de 

segurança ou os fornecedores externos. Contudo, a inclusão de todas as classes profissionais no mesmo 

conjunto não possibilita uma análise específica e diferenciadora entre classes. Por exemplo, no caso da 

área ocupacional Administrativa, não é adequado alocar as Tarefas administrativas, o Atendimento de 

chamadas de urgência e o Transporte manual de cargas leves, a uma classe profissional tão genérica 

como a definida por Trabalhadores INEM. Nos Trabalhadores INEM, devido às tarefas identificadas, 

tanto podem ser incluídos os trabalhadores do Departamento de Gestão Financeira, que realizam 

procedimentos administrativos, como os TEPH, que têm um papel fundamental no atendimento de 

chamadas urgentes no CODU. De forma semelhante, no caso da área ocupacional Operacional, tanto 

as tarefas de Condução de viaturas como as de Socorro de vítimas (terrestre e aéreo) poderiam ser mais 

detalhadas e melhor analisadas. Por exemplo, no caso da Condução de viaturas, esta tarefa poderia 

estar discriminada segundo o tipo de meio de emergência médica, uma vez que existem meios que são 

unicamente conduzidos por determinadas classes profissionais, como é o caso dos MEM pelos TEPH 

ou as VMER por um médico/enfermeiro. Nas situações de Socorro de vítimas (terrestre e aéreo), faria 

sentido diferenciar, especificamente, entre o socorro de vítimas terrestre e o socorro de vítimas aéreo, 

uma vez que os TEPH somente podem prestar cuidados médicos em meios terrestres (ver Anexo E), 

enquanto os médicos e enfermeiros podem tripular e prestar socorro médico pré-hospitalar nos meios 

aéreos (SHEM – ver Anexo E). Desta forma, ao agrupar classes profissionais que desempenham tarefas 

incomparáveis e em realidades distintas, não permite realizar uma identificação e uma análise real, 

objetiva e justa para os diferentes trabalhadores do INEM. 

Assim, tendo em conta o facto de não estar a ser realizada uma análise diferenciada para cada classe 

profissional, e aproveitando as atualizações e reestruturações que a base de dados de perigos 

ocupacionais vem sofrendo, opta-se por adaptar a base de dados, especificamente, às funções e 

realidades dos TEPH, uma vez que este é o grupo profissional que se encontra a ser estudado na 

presente dissertação. 

5.1.3. Base de dados de perigos ocupacionais relativos aos TEPH 

Com o intuito de adaptar a base de dados aos perigos ocupacionais específicos dos TEPH, inicia-se, 

numa primeira fase, com a modificação da estrutura da base de dados. O número de categorias que 

compõe a base de dados de perigos ocupacionais é alterado de três (Área ocupacional, Classe 

profissional, Tarefas) para duas categorias (Área ocupacional, Tarefas). A categoria inicialmente definida 

pelo GQ e denominada por Classe profissional deixa de ser necessária, uma vez que se estão a trabalhar 

somente as informações e dados relacionados com uma única classe profissional, a de TEPH.  

No que diz respeito às áreas ocupacionais, eliminam-se as que são denominadas por Manutenção 

elétrica, Segurança e Fornecedores externos, visto que nenhuma destas áreas está relacionada ou é da 

responsabilidade dos TEPH. Sendo assim, os perigos ocupacionais associados a estas áreas 

ocupacionais não constituem perigos ocupacionais da classe profissional em estudo. 

Na área ocupacional Administrativa, a única tarefa discriminada pelo GQ que se relaciona com as 

atividades desempenhadas pelos TEPH é a definida por “Atendimento de chamadas de urgência” (ver 

Tabela 12). Devido ao facto de o atendimento de chamadas urgentes ser realizado no espaço físico do 
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CODU e em virtude de esta ser uma das tarefas mais relevantes no conjunto de atividades 

desempenhadas pelos TEPH, opta-se por substituir a designação da área ocupacional Administrativa 

por CODU, a qual se divide em dois grupos de tarefas: Atendimento de chamadas de urgência e Sala 

de operações. Na identificação dos perigos ocupacionais associados a cada uma destas duas tarefas, 

são considerados somente os problemas sinalizados pelos TEPH referentes ao CODU. Na Tabela A 5 

do Anexo N é possível observar que os problemas relativos ao CODU estão presentes nas seguintes 

temáticas de SST: Instalações no trabalho, Equipamento/Máquina, Ergonomia, Qualidade do ar, Ruído, 

Iluminação, Motivação/Envolvimento. No entanto, muitos dos problemas referidos são idênticos e 

encontram-se repetidos em temáticas diferentes (p. ex. iluminação inadequada, que se encontra nas 

temática de Instalações no trabalho e Iluminação; ou o posicionamento desajustado dos monitores, que 

se encontra nas temáticas de Instalações no trabalho, Equipamento/Máquina e Ergonomia), pelo que se 

torna necessário individualizá-los de modo a que sejam trabalhados como um perigo ocupacional único. 

Desta forma, após análise e discussão com o GQ sobre todos os problemas registados na Tabela A 5, 

identificam-se os seguintes perigos ocupacionais associados ao CODU (Tabela 13): 

Tabela 13. Perigos ocupacionais referentes à área ocupacional CODU 

Área  Tarefa Perigo ocupacional 

CODU Sala de Operações Cadeiras inadequadas e desajustadas (posturas inadequadas) 

Posicionamento desajustado dos monitores (posturas inadequadas) 

Utilização do rato, teclado e telefone (movimentos repetitivos) 

Posturas Estáticas 

Choque elétrico 

Incêndio 

Queda ao mesmo nível 

Choque/Pancada 

Iluminação inadequada 

Deficiente qualidade do ar interior 

Utilização de equipamentos dotados de visor; Reflexo nos monitores 

Mudanças de temperatura/Humidade  

Espaço individual de trabalho insuficiente 

Atendimento de 

Chamadas de 

Urgência 

Sobrecarga de trabalho 

Trabalho por turnos ou noturno 

Exposição a discursos tensos/nervosos/agressivos 

Isolamento sonoro inadequado entre postos de trabalho 

Tempos de pausa insuficientes 

 

Relativamente à área ocupacional Operacional, decide manter-se a mesma designação definida pelo 

GQ (ver Tabela 12). Desta área ocupacional são somente selecionadas as tarefas desempenhadas pelos 

TEPH (classe profissional em estudo nesta dissertação), incluindo as tarefas partilhadas com outras 
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classes profissionais, como as desempenhadas também pelos médicos e enfermeiros. Contudo, tal 

como referido na secção 5.1.2, torna-se relevante uma melhor caracterização das tarefas inicialmente 

definidas pelo GQ, nomeadamente, a “Condução de viaturas” e o “Socorro de vítimas (terrestre e aéreo)”, 

considerando, respetivamente, para a primeira tarefa, os vários meios de emergência médica conduzidos 

pelos TEPH (ambulâncias ou motociclos) e os diferentes perigos associados e, para a segunda tarefa, 

a exclusão do socorro aéreo, tendo em conta que as funções no SHEM não são da responsabilidade 

dos TEPH.  

Assim, para a área ocupacional Operacional discriminam-se cinco grupos de tarefas: Transporte, 

movimentação e acondicionamento manual de cargas, Trabalhos na via pública, Condução de meios de 

emergência médica, Socorro de vítimas (terrestre) e Apoio internacional a missões humanitárias. Na 

identificação dos perigos ocupacionais associados a cada uma destas tarefas, são considerados, 

essencialmente, os problemas compilados nas seguintes temáticas de SST da Tabela A 5: Meios de 

emergência, Equipamento/Máquina, EPI, Ergonomia, Agentes Químicos/Biológicos, Qualidade do ar e 

Ruído. No entanto, nesta área ocupacional verifica-se a mesma problemática de repetição dos 

problemas referidos pelos TEPH nas diversas temáticas de SST, pelo que se torna necessário a 

individualização de cada perigo ocupacional para que sejam trabalhados como um perigo ocupacional 

único. Após a análise e discussão com o GQ de todos os problemas existentes na Tabela A 5, 

identificam-se os seguintes perigos ocupacionais associados à área Operacional (Tabela 14): 

Tabela 14. Perigos ocupacionais referentes à área ocupacional Operacional 

Área  Tarefa Perigo ocupacional 

Operacional Transporte, 

movimentação e 

acondicionamento 

manual de cargas 

Manuseamento de doentes nos diferentes locais de trabalho 

Manuseamento de equipamentos pertencentes às ambulâncias (sacos 

de abordagem + maca + cadeira) (movimentos de repetição) 

Choque/Pancada/Entalamento provocado por objetos presentes no 

teatro de operações 

Trabalhos na via 

pública 

Atropelamento por veículos em movimento no local onde se executa o 

trabalho 

Quedas ao mesmo nível e/ou com diferença de nível 

Elevada exposição a diferentes níveis de ruído (provenientes de 

diversas fontes) 

Elevada exposição a gases de combustão (provenientes dos meios de 

emergência, veículos acidentados e/ou outros veículos que transitam)  

Fardamento desadequado para situações de frio ou de alterações 

climáticas 

Calçado com proteção deficitária e pouco ergonómico (sem 

estabilidade na base do pé) 

Condução de 

meios de 

Condução de ambulâncias (exposição a múltiplos fatores na condução 

na via pública) 
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Área  Tarefa Perigo ocupacional 

emergência 

médica 

Condução de MEM (exposição a múltiplos fatores na condução na via 

pública) 

Elevada exposição ao ruído emitido pelas sirenes 

Fardamento pouco visível e desadequado para situações de acidente 

de viação ou outros cenários com necessidade de proteção especial 

(cortes e abrasão)  

Capacetes danificados e não substituídos 

Socorro de vítimas 

(terrestre) 

Sobrecarga de trabalho 

Trabalho por turnos ou noturno 

Vivência de situações dramáticas 

Exposição a comportamentos tensos/nervosos/agressivos dos doentes 

Exposição a comportamentos tensos/nervosos/agressivos dos 

acompanhantes 

Elevada exposição ao ruído emitido pelas sirenes 

Elevada exposição a agentes químicos e/ou biológicos (risco de 

contágio, picadas de agulhas, etc.) 

Incêndio 

Reduzido espaço ergonômico nas ambulâncias (movimentação em pé 

para ter acesso ao material quando o meio se encontra em movimento) 

Exposição a vibrações mecânicas devido ao transporte em veículos 

terrestres 

Deficiente manutenção e renovação das viaturas (a nível da segurança: 

airbags, cintos de segurança, bancos, macas / a nível mecânico: 

sistemas de travagem, suspensões, motores com muitos quilômetros) 

Apoio 

Internacional a 

Missões 

Humanitárias 

Elevada exposição a agentes químicos e/ou biológicos (consumo de 

alimentos, água contaminada e/ou outros vetores) 

Sobrecarga de trabalho 

 

A área ocupacional Formação, identicamente ao que ocorre com a área Operacional, mantém a 

designação definida pelo GQ (ver Tabela 12). Em relação às tarefas associadas a possíveis perigos 

ocupacionais, o GQ define para a Formação um número muito reduzido de tarefas, das quais se 

destacam apenas duas: a “Permanência nos edifícios por motivos profissionais ou ocasionais” e o 

“Manuseamento do DAE”. No entanto, ao analisar as informações compiladas nas temáticas de 

Higienização/Limpeza e Formação em SST da Tabela A 5, observa-se que existe uma grande 

preocupação, por parte dos TEPH, nos temas relativos à formação em SST e higienização, e nas 

consequências que a falta de formação pode provocar nas suas atividades diárias. Uma vez que as 

ações formativas em SST e/ou higienização são um tema fulcral na prevenção de acidentes de trabalho 
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e, por conseguinte, no bem-estar e segurança dos trabalhadores, decide-se, conjuntamente com o GQ, 

que o mais adequado é dividir a área ocupacional Formação em quatro grupos de tarefas: Permanência 

nos edifícios por motivos profissionais ou ocasionais, Manuseamento do DAE, Formação em SST e 

Formação em higienização. Desta forma, recorrendo à análise das preocupações apresentadas pelos 

TEPH, identificam-se os seguintes perigos ocupacionais associados à área Formação (Tabela 15): 

Tabela 15. Perigos ocupacionais referentes à área ocupacional Formação 

Área  Tarefa Perigo ocupacional 

Formação Permanência nos edifícios 

por motivos profissionais 

ou ocasionais 

Sistema de iluminação deficiente ou com irregularidades 

Incêndios 

Manuseamento do DAE  Choque elétrico 

Formação em SST Falta de formação obrigatória dos TEPH 

Falta de continuidade das propostas do GQ (ex.: grupo de 

trabalho focado unicamente na SST que contacte/controle 

diretamente o pessoal de cada departamento/serviço) 

Formação em higienização Procedimentos insuficientes e inadequados na limpeza e 

desinfeção de ambulâncias, fardas, equipamentos e outros 

materiais 

 

Na área ocupacional Higienização/Limpeza, o GQ estabelece duas classes profissionais: Funcionários 

da empresa Interlimpe e Operacionais (ver Tabela 12). Dado que está a trabalhar-se unicamente com 

TEPH, os funcionários da empresa Interlimpe e as tarefas que lhes estão associadas deixam de estar 

listadas na base de dados de perigos ocupacionais dos TEPH. Em relação à classe profissional 

Operacionais, esta apresenta o inconveniente de não se saber, claramente, que trabalhadores se 

incluem dentro da classe. No entanto, a tarefa “Limpeza dos meios” ao estar associada à classe 

Operacionais e ao ser uma das tarefas pertencentes ao conjunto de atividades dos TEPH, é incluída na 

nova base de dados. Contudo, de modo a que esta área ocupacional não fique resumida a uma única 

tarefa, são analisados, em conjunto com o INEM, os problemas apresentados pelos TEPH relativamente 

à higienização/limpeza, e que se encontram, essencialmente, nas temáticas de Instalações de Trabalho, 

Agentes Químicos/Biológicos e Higienização/Limpeza da Tabela A 5. Desta forma, a análise permite 

estabelecer, para a área ocupacional Higienização/Limpeza, três grupos de tarefas (Limpeza dos meios, 

Recolha e lavagem do fardamento e Locais de Higienização), aos quais estão associados os seguintes 

perigos ocupacionais (Tabela 16): 
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Tabela 16. Perigos ocupacionais referentes à área ocupacional Higienização/Limpeza 

Área Tarefa Perigo ocupacional 

Higienização/ 

Limpeza 

Limpeza dos meios Manuseamento de produtos que contêm substâncias químicas 

Posturas incorretas 

Deficiente desinfeção das células sanitárias das AEM 

Recolha e lavagem 

do fardamento 

Recolha e lavagem do fardamento realizado pelos TEPH (muitas 

vezes em casa) 

Locais de 

higienização 

Falta de equipamentos, infraestruturas e planos para a higienização 

apropriada do material contaminado (viaturas, fardamento, espaços, 

etc.) e higienização pessoal (balneários, WC, duche, etc.)  

 

A área ocupacional Refeitório social também é incluída na base de dados de perigos ocupacionais dos 

TEPH. Conforme apresentado na Tabela 12, o GQ designa duas classes profissionais para esta área 

ocupacional: os Profissionais do refeitório social e os seus Frequentadores. Tanto os Profissionais do 

refeitório social como as tarefas associadas a esta classe profissional são eliminados da nova base de 

dados, uma vez que não se relacionam com a realidade e funções dos TEPH. No entanto, relativamente 

à classe definida por Frequentadores, podem-se incluir os TEPH, visto que estes realizam as suas 

refeições no refeitório social durante o seu turno laboral. Para além disso, analisando a Tabela A 5 do 

Anexo N, observa-se que existe uma grande insatisfação por parte dos TEPH no que diz respeito às 

condições e instalações do refeitório social, conforme demonstrado na temática Instalações no trabalho. 

Esta insatisfação dos trabalhadores, conjugada com a falta de condições no refeitório social, pode levar 

ao surgimentos de alguns riscos psicossociais. A sensação de irritabilidade devido ao espaço individual 

insuficiente para realizar as refeições ou a falta de privacidade devido à entrada e saída de pessoas 

desconhecidas ao serviço no refeitório são exemplos de potenciais riscos psicossociais. Assim, devido 

à importância dos tempos de pausa, descanso e refeições dos trabalhadores, decide-se, em conjunto 

com o GQ, incluir a tarefa Consumo de refeições na área ocupacional Refeitório social. De seguida, 

apresentam-se os perigos ocupacionais associados a esta área ocupacional (Tabela 17): 

Tabela 17. Perigos ocupacionais referentes à área ocupacional Refeitório social 

Área Tarefa Perigo ocupacional 

Refeitório social Consumo de 

refeições 

Espaço individual insuficiente 

Refeitórios em locais inapropriados (com entrada e saída 

constante de pessoas desconhecidas ao serviço) 

Incêndio 

 

Finalmente, a última área ocupacional a ser incluída na nova base de dados é designada por Medicina 

no trabalho. Opta-se por estabelecer esta nova área ocupacional, em virtude de ser um tema relevante 

na proteção da saúde dos trabalhadores, na prevenção de doenças ou lesões ocupacionais e no controlo 

de riscos profissionais, permitindo o acesso dos trabalhadores a serviços de saúde ocupacional. Além 

disso, a medicina no trabalho é um tema que gera apreensão entre a classe profissional dos TEPH, já 

que é recorrentemente mencionada a ausência de um plano regular de consultas de medicina do 



56 

 

trabalho, o ineficiente acompanhamento médico ou a ausência de serviço de SST dentro do INEM (ver 

temática de Valorização na Tabela A 5 do Anexo N Erro! A origem da referência não foi encontrada.). 

Assim, em conjunto com o GQ, decide-se que tanto a área ocupacional como a tarefa associada recebem 

a designação de Medicina no trabalho, e para a qual é identificado o seguinte perigo ocupacional (Tabela 

18): 

Tabela 18. Perigos ocupacionais referentes à área ocupacional Medicina no trabalho 

Área Tarefa Perigo ocupacional 

Medicina no trabalho Medicina no trabalho Medicina no trabalho incompleta (ausência de plano 

regular de consultas e acompanhamento médico; 

pouca prevenção, promoção de saúde e observação 

dos trabalhadores)  

 

Com a identificação e caracterização dos perigos com potencial de provocar lesões e problemas de 

saúde, a Etapa A fica finalizada. Partindo da base de dados de perigos ocupacionais que se encontra 

em desenvolvimento e reestruturação pelo INEM e, por intermédio da avaliação das respostas obtidas 

no questionário de SST e de discussões partilhadas com o GQ do INEM, estabelecem-se as áreas e 

tarefas ocupacionais que se consideram relevantes e críticas na atividade laboral diária dos TEPH e que 

podem estar associadas a eventuais riscos ocupacionais. Desta forma, estando identificados os perigos 

ocupacionais associados a cada uma das tarefas ocupacionais, é possível prosseguir com a etapa de 

caracterização e avaliação dos riscos ocupacionais, referentes à Etapa B e C da metodologia (ver secção 

4.2 e 4.3). 

5.2. Resultados da implementação do PRAT e DMRA 

Na secção 5.2, as etapas referentes à caracterização (Etapa B) e avaliação (Etapa C) dos riscos 

ocupacionais são apresentadas conjuntamente, uma vez que a determinação dos fatores S, F e P de 

cada risco ocupacional permite calcular, diretamente, o valor relativo ao PRAT e ao DMRA. Convém, no 

entanto, realçar que na Etapa B são consideradas algumas questões e informações relevantes do 

contexto laboral dos TEPH (p. ex.: as escalas dos turnos ou os incidentes registados nos históricos de 

ocorrências de acidentes de trabalho) e do âmbito da SST (p. ex.: lesões e problemas de saúde relativas 

a cada risco), as quais são especificadas de seguida. 

Fator de gravidade (S) 

No que diz respeito ao fator S, de modo a caracterizar o nível da gravidade de cada risco ocupacional 

(ver secção 4.2.1), consideram-se os diferentes tipos de lesões e problemas de saúde associados a 

cada risco. As lesões discriminadas e resultantes dos riscos identificados pelo INEM, nos registos de 

acidentes de trabalho e na base de dados de perigos ocupacionais, relativos a cada classe profissional 

são utilizadas na nova base de dados de perigos ocupacionais dos TEPH. No entanto, uma vez que os 

tipos de lesões identificados pelo INEM são escassos e pouco específicos para uma análise e avaliação 

completa e consistente, decide-se, em conjunto com o GQ, incluir um maior número de lesões 

ocupacionais, de forma a expor todos os possíveis problemas de saúde inerentes a cada risco. Assim, 

recorrendo a trabalhos de investigação, relatórios e outras publicações na área dos cuidados de saúde 

que abordam as consequências do trabalho noturno e/ou por turnos (Ordem dos Psicólogos 
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Portugueses, 2018), do stress e outros problemas psicossociais (Agência Europeia para a Segurança e 

Saúde no Trabalho, 2017), de aspetos ergonómicos nos cuidados de saúde pré-hospitalares (Corbeil et 

al., 2017; INEM, 2013a), do impacto na saúde dos equipamentos dotados de visor (União Geral de 

Trabalhadores, 2018) ou do modo como os empregadores lidam e enfrentam as lesões ocupacionais 

dos colaboradores (Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, 2016; Inspeção-Geral 

das Atividades em Saúde, 2018), discrimina-se, na Tabela 20, os diferentes tipos de lesões e problemas 

de saúde resultantes de cada risco ocupacional presente na classe profissional de TEPH. 

Fator de frequência de exposição (F) 

Em relação ao fator F, o escalonamento de horários por turnos da classe profissional de TEPH permite 

determinar o nível de graduação da frequência de exposição, uma vez que está relacionado com o 

número de horas que um trabalhador está exposto a uma determinada condição perigosa em função do 

número total de horas de trabalho semanal (ver secção 4.2.2). Segundo o INEM, cada TEPH cumpre, 

numa semana de trabalho (40 horas), um horário rotativo em regime de 5 turnos que se encontra 

estabelecido da seguinte maneira: Manhã, Manhã, Tarde, Tarde, Folga, Noite. Cada turno tem, na sua 

maioria, 8 horas (uma vez que os TEPH podem ter que realizar horas extraordinárias), e os trabalhadores 

podem realizar as trocas de turnos que desejarem, desde que não excedam os 6 dias de trabalho 

consecutivos e as 5 folgas seguidas. A área ocupacional na qual os TEPH realizam os turnos é 

influenciado pelo número de TEPH necessários nas áreas ocupacionais CODU e Operacional. Segundo 

a Figura 13, o INEM aloca 261 TEPH à área ocupacional CODU e 737 TEPH à área Operacional (INEM, 

2019c). Assim, tendo em conta a maior necessidade de TEPH na área Operacional, o INEM aloca um 

maior número de turnos semanais, por trabalhador, a esta área ocupacional, conforme se especifica na 

Tabela 19. 

Tabela 19. Distribuição de turnos semanais, por TEPH e por área ocupacional 

Área ocupacional CODU 𝟐 𝒕𝒖𝒓𝒏𝒐𝒔 𝒙 𝟖 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔/𝒕𝒖𝒓𝒏𝒐 = 𝟏𝟔 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔/𝒔𝒆𝒎𝒂𝒏𝒂 𝑪𝑶𝑫𝑼 

Área ocupacional Operacional 3 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑠 𝑥 8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜 = 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

Embora sejam determinadas outras áreas ocupacionais nas Tabela 15-Tabela 18 (Formação, 

Higienização/Limpeza, Refeitório Social e Medicina no trabalho), estas não são especificadas na 

alocação dos turnos, uma vez que muitas das tarefas ocupacionais associadas a estas áreas são 

desempenhadas enquanto os TEPH realizam os seus turnos no CODU ou Operacional. Servem de 

CODU (26%)
261 TEPH

Operacional (73%)
737 TEPH

Coordenadores (1%)
12 TEPH

DISTRIBUIÇÃO DOS TEPH POR ÁREA OCUPACIONAL

Figura 13. Distribuição dos TEPH em 2018, por área ocupacional (adaptado de INEM, 2019) 
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exemplo os casos do Consumo de refeições, que é realizado durante um período de pausa num turno, 

ou a Limpeza dos meios, que pode ser realizada após o socorro de uma vítima ou durante um período 

do turno Operacional em que não existam acionamentos. 

Devido ao período máximo de 16 horas de trabalho semanal no CODU e de 24 horas semanais no 

Operacional, o nível de graduação do fator F pode atingir, no máximo, o nível 𝐹 = 3 para o CODU 

(exposição durante 11-20 horas/semana, ver Tabela 7) e o nível 𝐹 = 4 para o Operacional (exposição 

durante 21-30 horas/semana, ver Tabela 7). No entanto, devido à divisão da área Operacional em 5 

grupos de tarefas ocupacionais, o fator F raramente atinge o nível 𝐹 = 4, já que as horas de um turno 

Operacional estão segmentadas segundo o tempo empregue pelos TEPH nas diferentes tarefas 

ocupacionais. Por exemplo, nos três turnos semanais da área Operacional, um TEPH pode estar exposto 

aos perigos de Condução de ambulâncias durante 8 horas (𝐹 = 2), de Manuseamento de equipamentos 

pertencentes às ambulâncias (sacos de abordagem + maca + cadeira) durante 4 horas (𝐹 = 2), de 

Atropelamento por veículos em movimento no local onde se executa o trabalho durante outras 4 horas 

(𝐹 = 2), de Exposição a comportamentos tensos/nervosos/agressivos dos doentes durante 8 horas (𝐹 =

2) e de Elevada exposição ao ruído emitido pelas sirenes durante 8 horas (𝐹 = 2). Como exemplificado, 

o somatório da frequência de exposição a estes perigos pode perfazer um total superior ao número de 

horas correspondentes aos três turnos semanais (24 horas), uma vez que um trabalhador pode estar 

sujeito a inúmeros perigos ocupacionais sobrepostos durante o desempenho das suas funções. Assim, 

cada perigo deve ser analisado de forma individual, não sendo influenciado pelo somatório das várias 

frequências de exposição. 

Para além das duas áreas ocupacionais referidas anteriormente, deve realçar-se que as tarefas 

ocupacionais Formação em SST, Formação em higienização e Medicina no trabalho são caracterizadas 

nesta avaliação com os níveis mais elevados do fator S (𝐹 = {4,5}, ver Tabela 20), uma vez que são 

fatores contínuos e translacionais que influenciam a exposição constante dos TEPH aos diversos perigos 

que existem no ambiente laboral. Por exemplo, a falta de formação em SST e higienização leva a que 

os trabalhadores desconheçam ou não estejam informados relativamente aos procedimentos, protocolos 

e medidas de prevenção e mitigação dos riscos ocupacionais e, a insuficiente medicina no trabalho não 

permite a prevenção do surgimento de uma doença ocupacional ou o acompanhamento/avaliação de 

uma lesão decorrente da atividade laboral. 

Fator de probabilidade de ocorrência (P) 

Finalmente, de modo a caracterizar o fator P de cada risco ocupacional presente nas tarefas dos TEPH, 

considera-se o número de vezes que as lesões ou problemas de saúde, apresentados na Tabela 20, se 

materializam como incidente num período pré-estabelecido de tempo. Embora esta dissertação se 

baseie na carreira profissional de TEPH, que tem início no ano de 2016 (ver secção 2.5.1), de forma a 

manter-se a coerência com a escala do fator P (ver Tabela 8), consideram-se os incidentes registados 

no período entre 2014 e 2018. Para a caracterização da probabilidade de ocorrência dos riscos 

ocupacionais tem-se em conta as discussões realizadas com os responsáveis do GQ e os dados e 

informações presentes em documentos e registos facultados pelo INEM, nomeadamente, a base de 

dados de perigos ocupacionais relativos a cada classe profissional presente no INEM, cujos dados 
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contêm alguma informação acerca do fator P de certos riscos ocupacionais, e o registo de acidentes de 

trabalho referente ao ano de 2018 e cedido pelo Departamento de Gestão de Recursos Humanos. 

De seguida, nas Tabela 20Tabela 21, são apresentados os resultados das Etapas B e C. Na Tabela 20, 

divulgam-se os resultados da implementação do PRAT. Para cada perigo ocupacional associam-se os 

valores correspondentes dos fatores S, P e F, as lesões e problemas de saúde causados por esses 

mesmos perigos, e o nível de cada risco, assim como o nível de urgência das ações necessárias para 

eliminar ou mitigar o risco em questão (ou seja, ações em menos 1 mês, ações em menos de 1 ano ou 

riscos que não necessitam de ações imediatas, requerem somente a vigilância do acontecimento). Por 

outro lado, na Tabela 21, são apresentados os resultados da implementação do DMRA, os quais são 

baseados nas mesmas lesões ocupacionais e problemas de saúde referidos na Tabela 20. De referir 

que, na Tabela 20, as tarefas ocupacionais estão identificadas por uma letra do alfabeto (do a - Sala de 

Operações ao p - Medicina no trabalho) e os perigos associados a cada tarefa estão determinados por 

um número (p. ex.: o perigo Sobrecarga de trabalho da tarefa Socorro de vítimas (terrestre) é 

discriminado na matriz de risco da seguinte forma: Operacional f.1), permitindo, assim, facilitar a leitura 

e interpretação da matriz de risco do DMRA (Tabela 21). 
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Tabela 20. Resultados da implementação do PRAT: determinação das lesões ocupacionais e problemas de saúde associados a cada perigo, caracterização dos fatores S, P e F, e classificação do 

nível do risco (R) e do nível de urgências das ações necessárias 

Área Tarefa Perigo ocupacional Lesões ocupacionais e problemas de saúde S P F R 
Nível de 
urgência 

CODU Sala de Operações 

(a) 

1. Cadeiras inadequadas e desajustadas 
(posturas inadequadas) 

Lesões músculo-esqueléticas; Problemas articulares; Dores cervicais/dorsais/lombares; 2 4 3 24 Vigilância 

2. Posicionamento desajustado dos monitores 
(posturas inadequadas) 

Lesões músculo-esqueléticas; Problemas articulares; Dores cervicais 1 3 3 9 Vigilância 

3. Utilização do rato, teclado e telefone 
(movimentos repetitivos) 

Contraturas ligeiras, Problemas osteoarticulares ao nível dos membros superiores; 
Inflamações nas mãos/braços/ombros  

2 4 3 24 Vigilância 

4. Posturas Estáticas Problemas articulares; Dores dorsais/membros superiores e/ou inferiores 2 4 3 24 Vigilância 

5. Choque elétrico Queimaduras 2 2 3 12 Vigilância 

6. Incêndio Queimaduras; Problemas respiratórios; Lesões múltiplas/crónicas; Morte 4 1 3 12 Vigilância 

7. Queda ao mesmo nível Contraturas ligeiras; Hematomas 1 2 2 4 Vigilância 

8. Choque/Pancada 
Entalamentos; Entorse dos membros superiores e/ou inferiores; Hematomas; 
Contraturas ligeiras 

2 2 3 12 Vigilância 

9. Iluminação inadequada 
Irritação nos olhos; Fadiga visual por má qualidade ou insuficiência de luz; Dores de 
cabeça; Sonolência; Cansaço; Apatia 

1 5 3 15 Vigilância 

10. Deficiente qualidade do ar interior Patologias do foro respiratório 2 1 3 6 Vigilância 

11. Utilização de equipamentos dotados de visor; 
reflexo nos monitores 

Fadiga ocular (sensação de peso nas pálpebras, aumento do pestanejo); Irritação nos 
olhos; Perceção borrada dos carateres; Inquietação; Ansiedade; Irritabilidade; 
Transtornos do sono 

1 5 3 15 Vigilância 

12. Mudanças de temperatura/Humidade  
Irritação nasal/garganta; Constipação; Dificuldade respiratória; Agravamento de outros 
sintomas (asma, rinite e outras doenças respiratórias); Problemas oculares e cutâneos 
(irritação, secura, comichão, etc.) 

1 3 3 9 Vigilância 

13. Espaço individual de trabalho insuficiente 
Falta de privacidade; Irritabilidade; Cansaço crónico; Ansiedade; Variações de conduta 
(hostilidade, intolerância, agressividade) 

1 4 3 12 Vigilância 

Atendimento de 
Chamadas de 

Urgência 

(b) 

1. Sobrecarga de trabalho 
Fadiga física; Lesões músculo-esqueléticas; Dificuldades cognitivas; Cansaço crónico; 
Ansiedade; Variações de conduta (hostilidade, intolerância, agressividade); 
Desequilíbrio na vida familiar-social; Horários de refeição alterados 

4 5 3 60 Ano 

2. Trabalho por turnos ou noturno 

Alteração do ritmo natural diurno do ser humano; Fadiga física; Sonolência; 
Irritabilidade; Perturbações no sono; Dificuldades cognitivas; Ansiedade; Desequilíbrio 
na vida familiar-social; Variações de conduta (hostilidade, intolerância, agressividade); 
Horários de refeição alterados; Perturbações gastrointestinais e cardiovasculares 

4 5 3 60 Ano 

3. Exposição a discursos 
tensos/nervosos/agressivos 

Nervosismo; Irritabilidade; Ansiedade; Aumento da pressão arterial; Dores de cabeça; 
Assédio moral; Oscilação emocional; Diminuição da motivação e ânimo; Diminuição da 
autoestima 

2 5 3 30 Ano 

4. Isolamento sonoro inadequado entre postos de 
trabalho 

Problemas auditivos; Irritabilidade; Náuseas; Cansaço crónico; Insónias; Enxaquecas; 
Variações de conduta (hostilidade, intolerância, agressividade) 

1 4 3 12 Vigilância 

5. Tempos de pausa insuficientes 
Acumulação de cansaço; Diminuição de concentração; Dores de cabeça; Dores e 
tensões cervicais/dorsais/membros superiores; Irritabilidade; Variações de conduta 
(hostilidade, intolerância, agressividade) 

2 5 3 30 Ano 
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Área Tarefa Perigo ocupacional Lesões ocupacionais e problemas de saúde S P F R 
Nível de 
urgência 

Operacional Transporte, 
movimentação e 

acondicionamento 
manual de cargas 

(c) 

1. Manuseamento de doentes nos diferentes 
locais de trabalho 

Contusões; Distensões; Contraturas ligeiras; Entorses; Dores lombares; Lesões 
músculo-esqueléticas; Fraturas 

3 5 2 30 Ano 

2. Manuseamento de equipamentos pertencentes 
às ambulâncias (sacos de abordagem + maca + 
cadeira) (movimentos de repetição) 

Contusões; Distensões; Contraturas ligeiras; Entorses; Entalamentos/Esmagamentos; 
Dores lombares; Lesões músculo-esqueléticas 

2 5 2 20 Vigilância 

3. Choque/Pancada/Entalamento provocado por 
objetos presentes no teatro de operações 

Contusões, Distensões; Contraturas ligeiras; Entorses; Esmagamentos; Lesões 
músculo-esqueléticas; Fraturas 

2 4 2 16 Vigilância 

Trabalhos na via 
pública 

(d) 

1. Atropelamento por veículos em movimento no 
local onde se executa o trabalho 

Fraturas múltiplas/expostas; Amputações; Lesões múltiplas/internas; Morte 5 1 2 10 Vigilância 

2. Quedas ao mesmo nível e/ou com diferença 
de nível 

Contusões, Distensões; Contraturas ligeiras; Entorses; Esmagamentos; Lesões 
músculo-esqueléticas; Fraturas 

3 5 2 30 Ano 

3. Elevada exposição a diferentes níveis de ruído 
(provenientes de diversas fontes) 

Perda de acuidade auditiva (temporária ou permanente); Diminuição de concentração; 
Irritabilidade; Zumbidos 

2 3 3 18 Vigilância 

4. Elevada exposição a gases de combustão 
(provenientes dos meios de emergência, veículos 
acidentados e/ou outros veículos que transitam)  

Patologias do foro respiratório; Náuseas; Diminuição de concentração; Fraqueza 
generalizada 

3 3 2 18 Vigilância 

5. Fardamento desadequado para situações de 
frio ou de alterações climáticas 

Desconforto físico; Constipação; Gripe; Dores de cabeça; Náuseas; Redução da 
sensibilidade; Fadiga térmica 

1 4 3 12 Vigilância 

6. Calçado com proteção deficitária e pouco 
ergonómico (sem estabilidade na base do pé) 

Entorses; Entalamentos/Esmagamentos; Dores lombares/cervicais; Lesões músculo-
esqueléticas; Ergonomia incorreta 

2 3 4 24 Vigilância 

Condução de 
meios de 

emergência 
médica 

(e) 

1. Condução de ambulâncias (exposição a 
múltiplos fatores na condução na via pública) 

Lacerações; Fraturas múltiplas/expostas; Amputações; Lesões múltiplas/internas; 
Morte   

5 5 2 50 Ano 

2. Condução de MEM (exposição a múltiplos 
fatores na condução na via pública) 

Lacerações; Fraturas múltiplas/expostas; Amputações; Lesões múltiplas/internas; 
Morte   

5 5 2 50 Ano 

3. Elevada exposição ao ruído emitido pelas 
sirenes 

Perda de acuidade auditiva (temporária ou permanente); Diminuição de concentração; 
Irritabilidade; Dores de cabeça; Zumbidos 

2 4 2 16 Vigilância 

4. Fardamento pouco visível e desadequado para 
situações de acidente de viação ou outros 
cenários com necessidade de proteção especial 
(cortes e abrasão)  

Hematomas; Escoriações; Lacerações; Ferimentos ligeiros; Fraturas 
múltiplas/expostas; Amputações   

4 3 2 24 Vigilância 

5. Capacetes danificados e não substituídos Fraturas múltiplas/expostas; Lesões crónicas/internas; Morte   5 3 2 30 Ano 

Socorro de vítimas 
(terrestre) 

(f) 

 

1. Sobrecarga de trabalho 
Fadiga física; Lesões músculo-esqueléticas; Dificuldades cognitivas; Cansaço crónico; 
Ansiedade; Variações de conduta (hostilidade, intolerância, agressividade); 
Desequilíbrio na vida familiar-social 

4 5 4 80 Mês 

2. Trabalho por turnos ou noturno 

Alteração do ritmo natural diurno do ser humano; Fadiga física; Sonolência; 
Irritabilidade; Perturbações no sono; Dificuldades cognitivas; Ansiedade; Desequilíbrio 
na vida familiar-social; Variações de conduta (hostilidade, intolerância, agressividade); 
Horários de refeição alterados; Perturbações gastrointestinais e cardiovasculares 

4 5 4 80 Mês 

3. Vivência de situações dramáticas 

Nervosismo; Ansiedade; Irritabilidade; Oscilação emocional; Angústia; Insónias; 
Cansaço; Variações de conduta (hostilidade, intolerância, agressividade); Desequilíbrio 
na vida familiar-social; Dificuldades cognitivas; Aumento da pressão arterial; Distúrbios 
digestivos 

2 5 2 20 Vigilância 
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Área Tarefa Perigo ocupacional Lesões ocupacionais e problemas de saúde S P F R 
Nível de 
urgência 

4. Exposição a comportamentos 
tensos/nervosos/agressivos dos doentes 

Nervosismo; Irritabilidade; Ansiedade; Aumento da pressão arterial; Dores de cabeça; 
Assédio moral; Variações de conduta (hostilidade, intolerância, agressividade); 
Diminuição da autoestima 

2 5 2 20 Vigilância 

5. Exposição a comportamentos 
tensos/nervosos/agressivos dos acompanhantes 

Nervosismo; Irritabilidade; Ansiedade; Aumento da pressão arterial; Dores de cabeça; 
Assédio moral; Variações de conduta (hostilidade, intolerância, agressividade); 
Diminuição da autoestima 

2 5 2 20 Vigilância 

6. Elevada exposição ao ruído emitido pelas 
sirenes 

Perda de acuidade auditiva (temporária ou permanente); Diminuição de concentração; 
Irritabilidade; Dores de cabeça; Zumbidos 

2 4 3 24 Vigilância 

7. Elevada exposição a agentes químicos e/ou 
biológicos (risco de contágio, picadas de 
agulhas, etc.) 

Alergias; Gripes; Intoxicações; Dermatites; Pneumonia; Tuberculose; Hepatite; HIV; 
Diarreias; Outras doenças; Cancro  

4 4 2 32 Ano 

8. Incêndio Queimaduras; Problemas respiratórios; Lesões múltiplas/crónicas; Morte 4 3 1 12 Vigilância 

9. Reduzido espaço ergonômico nas 
ambulâncias (movimentação em pé para ter 
acesso ao material quando o meio se encontra 
em movimento) 

Quedas; Entorses; Entalamentos/Esmagamentos; Traumatismos resultantes de 
vibrações mecânicas de corpo inteiro; Lesões músculo-esqueléticas 

3 4 2 24 Vigilância 

10. Exposição a vibrações mecânicas devido ao 
transporte em veículos terrestres 

Lesões lombares resultantes de vibrações mecânicas de corpo inteiro 2 2 3 12 Vigilância 

11. Deficiente manutenção e renovação das 
viaturas (a nível da segurança: airbags, cintos de 
segurança, bancos, macas / a nível mecânico: 
sistemas de travagem, suspensões, motores com 
muitos quilômetros) 

Hematomas; Escoriações; Lacerações; Ferimentos ligeiros; Fraturas 
múltiplas/expostas; Amputações; Lesões crónicas/internas; Morte   

5 5 3 75 Ano 

Apoio 
Internacional a 

Missões 
Humanitárias 

(g) 

1. Elevada exposição a agentes químicos e/ou 
biológicos (consumo de alimentos, água 
contaminada e/ou outros vetores) 

Alergias; Gripes; Intoxicações alimentares; Dermatites; Pneumonia; Tuberculose; 
Hepatite; HIV; Diarreias; Outras doenças; Cancro  

4 2 1 8 Vigilância 

2. Sobrecarga de trabalho 
Fadiga física; Lesões músculo-esqueléticas; Dificuldades cognitivas; Cansaço crónico; 
Ansiedade; Variações de conduta (hostilidade, intolerância, agressividade); 
Desequilíbrio na vida familiar-social 

3 2 1 6 Vigilância 

Formação Permanência nos 
edifícios por 

motivos 
profissionais ou 

ocasionais 

(h) 

1. Sistema de iluminação deficiente ou com 
irregularidades 

Irritação nos olhos; Fadiga visual por má qualidade ou insuficiência de luz; Dores de 
cabeça; Sonolência; Cansaço; Apatia 

1 2 1 2 Vigilância 

2. Incêndios Queimaduras; Problemas respiratórios; Lesões múltiplas/crónicas; Morte 4 1 1 4 Vigilância 

Manuseamento do 
DAE 

(i) 

1. Choque elétrico Queimaduras 2 2 1 4 Vigilância 

Formação em SST 

(j) 1. Falta de formação obrigatória na maioria dos 
TEPH 

(Consequências da falta de formação): Lesões músculo-esqueléticas resultantes de 
fatores ergonómicos e/ou biomecânicos; Elevada intensidade de trabalho; Exigências 
elevadas; Repetibilidade; Falta de controlo sobre o trabalho; Elevada carga de trabalho 
mental; Elevados níveis de responsabilidade; Reduzida utilização e mau 

4 5 5 100 Mês 
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Área Tarefa Perigo ocupacional Lesões ocupacionais e problemas de saúde S P F R 
Nível de 
urgência 

manuseamento dos EPI e outros equipamentos de trabalho; Configuração errada do 
local de trabalho 

2. Falta de continuidade das propostas do GQ 
(ex.: grupo de trabalho focado unicamente na 
SST que contacte/controle diretamente o pessoal 
de cada departamento/serviço) 

Diminuição da motivação e ânimo; Diminuição da autoestima; Pouca valorização 
enquanto profissionais 

1 4 4 16 Vigilância 

Formação em 
higienização 

(k) 

1. Procedimentos insuficientes e inadequados na 
limpeza e desinfeção de ambulâncias, fardas, 
equipamentos e outros materiais 

Reduzida utilização e mau manuseamento dos EPI e outros equipamentos de trabalho; 
Configuração errada do local de trabalho; Desconforto físico; Alergias; Irritações 
cutâneas e/ou respiratórias; Intoxicações; Dermatites; Outras doenças infeciosas  

3 5 4 60 Ano 

Higienização/ 
Limpeza 

Limpeza dos meios 

(l) 

1. Manuseamento de produtos que contêm 
substâncias químicas 

Queimaduras; Irritação cutânea; Dermatose; Intoxicações por inalação; Problemas 
respiratórios 

3 4 2 24 Vigilância 

2. Posturas incorretas 
Fadiga física; Contraturas ligeiras; Entorses; Entalamentos/Esmagamentos; Dores 
lombares; Lesões músculo-esqueléticas 

2 4 2 16 Vigilância 

3. Deficiente desinfeção das células sanitárias 
das AEM 

Desconforto físico; Alergias; Gripes; Irritações cutâneas e/ou respiratórias; 
Intoxicações; Dermatites; Pneumonia; Tuberculose; Hepatite; HIV; Outras doenças 
infeciosas  

3 4 2 24 Vigilância 

Recolha e lavagem 
do fardamento 

(m) 

1. Recolha e lavagem do fardamento realizado 
pelos TEPH (muitas vezes em casa) 

Configuração errada do trabalho; Elevada carga de trabalho; Responsabilidade sobre 
tarefas que não lhes compete; Fadiga física; Irritabilidade; Alergias; Irritações cutâneas 
e/ou respiratórias; Intoxicações; Dermatites; Pneumonia; Tuberculose; Hepatite; HIV; 
Outras doenças infeciosas  

2 5 2 20 Vigilância 

Locais de 
higienização 

(n) 

1. Falta de equipamentos, infraestruturas e 
planos para a higienização apropriada do 
material contaminado (viaturas, fardamento, 
espaços, etc.) e higienização pessoal 
(balneários, WC, duche, etc.)  

Desconforto e cansaço físico; Lesões músculo-esqueléticas; Falta de privacidade; 
Diminuição da motivação e ânimo; Diminuição da autoestima; Pouca valorização 
enquanto profissionais; Irritabilidade; Alergias; Irritações cutâneas e/ou respiratórias; 
Intoxicações; Dermatites; Outras doenças infeciosas  

3 5 2 30 Ano 

Refeitório 
social 

Consumo de 
refeições 

(o) 

1. Espaço individual insuficiente 
Falta de privacidade; Pouca valorização enquanto profissionais; Irritabilidade; 
Descanso insuficiente; Contraturas ligeiras; Inflamações nas mãos/braços/ombros 

1 5 2 10 Vigilância 

2. Refeitórios em locais inapropriados (com 
entrada e saída constante de pessoas 
desconhecidas ao serviço) 

Falta de privacidade; Irritabilidade; Descanso insuficiente  1 5 2 10 Vigilância 

3. Incêndio Queimaduras; Problemas respiratórios; Lesões múltiplas/crónicas; Morte 4 1 2 8 Vigilância 

Medicina no 
trabalho 

Medicina no 
trabalho 

(p) 

1. Medicina no trabalho incompleta (ausência de 
plano regular de consultas e acompanhamento 
médico; pouca prevenção, promoção de saúde e 
observação dos trabalhadores)  

Diminuição da motivação e ânimo; Diminuição da autoestima; Pouca valorização e 
respeito enquanto profissionais; Irritabilidade; Ansiedade; Agressividade; Angústia; 
Cansaço crónico; Oscilação emocional; Agravamento de lesões músculo-esqueléticas 
e/ou outras doenças múltiplas/crónicas  

4 5 5 100 Mês 
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Tabela 21. Resultados da implementação do DMRA: alocação de cada risco ocupacional na matriz de risco segundo a caracterização dos fatores S e P 

  Probabilidade de ocorrência (P) 

  1 2 3 4 5 
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Inaceitável (Intolerável)
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Nos parágrafos seguintes interpretam-se os resultados obtidos nas Tabela 20Tabela 21, segundo as 

áreas e tarefas ocupacionais. Relativamente à área CODU, a maioria dos riscos associados à Sala de 

Operações obtém baixos níveis de risco, contrariamente ao que ocorre no Atendimento de Chamadas 

de Urgência do CODU, em que os riscos de Sobrecarga de trabalho e de Trabalho por turnos ou noturno 

são classificados com elevados níveis de risco (𝑅 = 60 no PRAT; 𝑅 = 20 no DMRA), estando associados 

a um nível de urgência que requer ações em menos de 1 ano (PRAT) e à intolerabilidade do DMRA. Por 

outro lado, embora os riscos de Exposição a discursos tensos/nervosos/agressivos e de Tempos de 

pausa insuficientes também estejam associados a níveis de urgência que requerem ações em menos 1 

ano (PRAT) e à categoria Inaceitável do risco (DMRA), os níveis de risco calculados são inferiores aos 

dos riscos anteriores (𝑅 = 30 no PRAT; 𝑅 = 10 no DMRA). Em relação ao Isolamento sonoro inadequado 

entre postos de trabalho, este risco apresenta o nível de urgência mais baixo para o PRAT e o maior 

grau de tolerabilidade ao risco do DMRA. 

No que diz respeito à área Operacional, os riscos que obtêm valores mais elevados são os seguintes: 

Sobrecarga de trabalho e Trabalho por turnos ou noturno da tarefa Socorro de vítimas (terrestre), 

obtendo 𝑅 = 80 (PRAT) e 𝑅 = 20 (DMRA); Deficiente manutenção e renovação de viaturas (𝑅 = 75 no 

PRAT; 𝑅 = 25 no DMRA); Condução de ambulâncias e Condução de MEM, obtendo 𝑅 = 50 (PRAT) e 

𝑅 = 25 (DMRA). Outros riscos que merecem especial atenção na área Operacional, devido ao nível do 

risco do PRAT ou do DMRA ser igual ou superior à metade do valor máximo possível de cada método 

(ver secção 4.3), são os seguintes: Manuseamento de doentes nos diferentes locais de trabalho (𝑅 =

30 no PRAT; 𝑅 = 15 no DMRA); Quedas ao mesmo nível e/ou com diferença de nível (𝑅 = 30 no PRAT; 

𝑅 = 15 no DMRA); Capacetes danificados e não substituídos (𝑅 = 30 no PRAT; 𝑅 = 15 no DMRA) e 

Elevada exposição a agentes químicos e/ou biológicos (risco de contágio, picadas de agulhas, etc.) (𝑅 =

32 no PRAT; 𝑅 = 16 no DMRA). Os restantes riscos da área Operacional estão associados, segundo o 

PRAT, a um nível de urgência que requer somente a vigilância do acontecimento, não sendo necessária 

uma ação imediata e, no caso do DMRA, estão relacionados com as categorias Aceitável com controlo 

e Indesejável, que representam um elevado nível de tolerabilidade. Dentro dos riscos desta área 

ocupacional existe, contudo, uma incoerência relativamente aos riscos que obtêm 𝑅 = 12 no DMRA 

(como é o caso do risco de Incêndio – f.8; ou o Reduzido espaço ergonómico nas ambulâncias – f.9), já 

que para o DMRA estão associados a uma categoria de menor grau de tolerabilidade (Inaceitável), 

enquanto pelo PRAT requerem somente a vigilância do acontecimento (p. ex.: o risco de Incêndio no 

PRAT tem um 𝑅 = 12 e o Reduzido espaço ergonómico nas ambulâncias apresenta um 𝑅 = 24). 

Em relação à área Formação, destaca-se o risco de Falta de formação obrigatória na maioria dos TEPH 

(𝑅 = 100 no PRAT; 𝑅 = 60 no DMRA), que requer uma ação em menos de 1 mês (PRAT) e que está 

relacionado com a categoria Rejeitar do DMRA, e o risco Procedimentos insuficientes e inadequados na 

limpeza e desinfeção de ambulâncias, fardas, equipamentos e outros materiais (𝑅 = 60 no PRAT; 𝑅 =

15 no DMRA), cujo nível de urgência requer uma ação em menos de 1 ano (PRAT) e que representa um 

elevado grau de intolerabilidade no DMRA. Os restantes riscos desta área ocupacional mostram valores 

muito reduzidos para os respetivos níveis de risco. 

Na área ocupacional Higienização/Limpeza, os riscos não têm valores muito elevados, nomeadamente, 

o risco de Posturas incorretas (𝑅 = 16 no PRAT; 𝑅 = 8 no DMRA) e a Recolha e lavagem do fardamento 
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realizado pelos TEPH (𝑅 = 20 no PRAT; 𝑅 = 10 no DMRA). No entanto, nesta área ocupacional, existe 

novamente uma incoerência relativamente aos riscos Manuseamento de produtos que contêm 

substâncias químicas e Deficiente desinfeção das células sanitárias das AEM, nos quais o DMRA se 

associa a uma categoria de tolerabilidade Inaceitável, enquanto no PRAT requerem somente a vigilância 

do acontecimento (𝑅 = 24 no PRAT; 𝑅 = 12 no DMRA). Assim, nesta área ocupacional, o risco que se 

destaca é a Falta de equipamentos, infraestruturas e planos para a higienização apropriada do material 

contaminado (viaturas, fardamento, espaços, etc.) e higienização pessoal (balneários, WC, duches, etc.), 

uma vez que necessita de uma ação em menos de 1 ano (PRAT) e por estar associado a um elevado 

grau de intolerabilidade (DMRA). 

Finalmente, relativamente às áreas ocupacionais Refeitório social e Medicina no trabalho, observam-se 

grandes diferenças quanto à urgência e tolerabilidade dos resultados dos riscos ocupacionais. Por um 

lado, os riscos Espaço individual insuficiente (𝑅 = 10 no PRAT; 𝑅 = 5 no DMRA), Refeitórios em locais 

inapropriados (com entrada e saída constante de pessoas ao serviço) (𝑅 = 10 no PRAT; 𝑅 = 5 no 

DMRA) e Incêndio (𝑅 = 8 no PRAT; 𝑅 = 4 no DMRA), associados à tarefa de Consumo de refeições, 

apresentam baixos níveis de risco para os dois métodos. Por outro lado, na Medicina do trabalho, regista-

se um dos riscos com níveis mais elevados, Medicina no trabalho incompleta (𝑅 = 100 no PRAT; 𝑅 =

20 no DMRA), no qual é necessária uma ação em menos de 1 mês (PRAT) e ao qual está associado a 

categoria Inaceitável do DMRA. 

5.3. Discussão de resultados 

A implementação do PRAT e do DMRA na avaliação dos riscos ocupacionais presentes no desempenho 

das funções dos TEPH origina resultados distintos, que dependem da caracterização dos fatores S, P e 

F, e que influenciam a tolerabilidade ou o nível de urgência das ações necessárias para tratar o risco 

(Etapa D). 

Nesta discussão de resultados, os riscos que têm maior preponderância e que sofrem um maior 

escrutínio são aqueles que estão associados, segundo o PRAT, a níveis de urgência que requerem 

ações em menos de 1 mês e, segundo o DMRA, à categoria Rejeitar do risco. No entanto, de forma a 

realizar uma análise mais completa, abrangente e realista para a classe profissional de TEPH, decide-

se dar relevância a todos os riscos ocupacionais que apresentem níveis iguais ou superiores à metade 

do valor máximo do PRAT ou do DMRA. Ou seja, caso um risco apresente, para o PRAT, um 𝑅 ≥ 50, 

ou para o DMRA, um 𝑅 ≥ 15, é analisado de forma mais detalhada. 

Relativamente aos riscos que estão associados aos níveis de urgência que requerem uma ação em 

menos de 1 mês e à categoria Rejeitar de risco, destacam-se os seguintes: a Sobrecarga de trabalho e 

o Trabalho por turnos ou noturno da tarefa Socorro de vítimas (terrestre); a Falta de formação obrigatória 

na maioria dos TEPH e a Medicina no trabalho incompleta. A determinação dos riscos ocupacionais mais 

críticos e perigosos incentiva à associação existente entre estes riscos e o número de acidentes de 

trabalho, de dias de baixa e de consultas de rotina (medicina no trabalho) registados nos últimos anos 

pelo INEM, de forma a compreender qual a melhor ação preventiva ou corretiva a tomar. 
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5.3.1. Relação entre os riscos mais críticos e o número de acidentes de trabalho, 

de dias de baixa e de consultas de rotina 

Nos últimos cinco anos, o número de colaboradores pertencentes aos quadros do INEM tem vindo a 

aumentar, sofrendo uma variação percentual que se situa por volta dos 8%, conforme se ilustra na Tabela 

22. No entanto, este aumento equivalente a 100 colaboradores é muito insignificante, quando, segundo 

o Relatório de Atividades e Contas de 2018 (INEM, 2019c) e o Plano de Atividades para o ano 2019 

(INEM, 2019b), deveriam existir para o ano de 2018 e 2019, respetivamente, 1710 e 1904 colaboradores. 

Ou seja, atualmente, existe uma discrepância negativa de -22% relativamente ao número de 

trabalhadores previstos nos quadros do INEM. 

Tabela 22. Número de colaboradores, acidentes de serviço e dias de baixa registados pelo INEM no período 2014-

2018 (adaptado de INEM, 2019) 

Ano Número de colaboradores Número de acidentes de serviço Número de dias de baixa 

2014 1234 127 1240 

2015 1245 111 6963 

2016 1281 79 4185 

2017 1302 141 10291 

2018 1334 196 11663 

 

Relativamente ao número de acidentes de serviço, regista-se um aumento de 54% desde 2014. Este 

aumento é compreensível, uma vez que está relacionado com o aumento da mão de obra no INEM, o 

que implica que exista um maior número de trabalhadores sujeitos aos perigos, riscos e lesões 

decorrentes do desempenho das suas funções no contexto laboral. Mais especificamente, observa-se 

que existe, após o ano 2016, um aumento abrupto, na ordem dos 140%, no número de acidentes de 

serviço. Este aumento, que ocorre em sentido inverso ao que vinha a acontecer no período entre 2014 

e 2016, no qual se regista uma diminuição equivalente a -61% nos acidentes de serviço, está relacionado 

com o facto de, em 2016, ter entrado em vigor a nova carreira especial de TEPH. Conforme referido na 

secção 2.5.1, a nova carreira especial integra os TAE, TOTE e ATE na mesma classe profissional 

(TEPH), dando um corpo único aos profissionais que integram o âmbito da prestação de cuidados na 

área pré-hospitalar. Como consequência da criação da carreira de TEPH, os profissionais desta atividade 

estão sujeitos a um maior número de atribuições e responsabilidades, uma vez que passam a realizar 

actividades que anteriormente estavam destinadas a cargos limitados e específicos, como, por exemplo, 

a triagem nos CODU por parte dos TOTE, a operação de sistemas de telecomunicações pelos ATE ou 

a tripulação de uma ambulância de socorro pelos TAE. Desta forma, a partir da integração, as tarefas 

sujeitas a maiores perigos e riscos ocupacionais (p. ex.: Condução de ambulâncias ou Condução de 

MEM) começam a ser realizadas por um maior número de trabalhadores, promovendo um aumento no 

registo de acidentes de serviço. 

Em relação ao número de dias de baixa, desde 2014 que se regista um aumento na ordem dos 800%. 

Tendo em conta somente os últimos três anos, desde que se encontra em vigor a carreira especial de 

TEPH, verifica-se um aumento no número de dias de baixa que ronda os 170%. Sabendo que existe um 
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défice de 22% de colaboradores e que os TEPH representam 76% dos recursos humanos do INEM, 

pode-se constatar que os TEPH estão sob uma excessiva sobrecarga de trabalho, uma vez que estão a 

realizar o trabalho que deveria ser desempenhado por um maior número de trabalhadores, aumentando 

a probabilidade de ocorrência de erros, que podem ocasionar acidentes ocupacionais. Esta sobrecarga 

de trabalho (que vem dar validade à elevada classificação obtida na avaliação do risco Sobrecarga de 

trabalho) associada ao Trabalho por turnos ou noturno põe em risco iminente a principal classe 

profissional do INEM, levando a uma redução da produtividade e eficiência, bem como a um aumento 

das taxas de absentismo. Nota-se que o risco de erros, acidentes e lesões aumenta nos turnos noturnos 

e é maior quando a duração dos turnos é superior a 8 horas, quando se realizam turnos sucessivos e 

quando não existem pausas suficientes (risco Tempos de pausa insuficientes) (Ordem dos Psicólogos 

Portugueses, 2018). Desta forma, deduz-se que a enorme falta de recursos humanos no INEM e a 

implicação que este fator tem nos riscos de sobrecarga de trabalho e no trabalho por turnos ou noturnos, 

são das principais causas que levam a que o número de dias de baixa venha aumentando de forma 

abrupta nos últimos anos. Assim, a contratação e a formação efetiva de um maior número de TEPH é, 

definitivamente, uma das medidas mais importantes que o INEM deve tomar a muito curto prazo, de 

forma a cumprir com o apresentado no Plano de Atividades 2019 (INEM, 2019c) e tendo como objetivo 

preservar e cuidar a saúde e o bem-estar dos seus colaboradores, nomeadamente, evitando que os 

TEPH sofram esgotamento profissional decorrente da sobrecarga de trabalho e do trabalho por turnos 

e/ou noturnos. 

No que diz respeito à medicina no trabalho, convém ter em atenção, previamente, os dados 

apresentados na Tabela 23 relativamente à realização das consultas de rotina (INEM, 2019c). 

Tabela 23. Número de consultas de rotina realizadas aos operacionais no período 2014-2018 (adaptado de INEM, 

2019b) 

Ano Número de consultas de rotina Variação (%) 

2014 57 

2014 – 2016: + 500% 2015 380 

2016 341 

2017 373 2016 – 2017: + 9% 

2018 351 2017 – 2018: - 6% 

 

Na Tabela 23, observa-se que, no ano 2014, o número de consultas de rotina é extramente baixo (57) 

considerando o número de colaboradores que existia no INEM nesse período. Em relação ao período 

entre 2014 e 2016, existe uma variação positiva muito elevada (500%) relativamente ao número de 

consultas de rotina realizadas aos operacionais. Este aumento do número de consultas, que se verifica 

também entre 2016 e 2017, mas num grau mais reduzido (9%), é benéfico, uma vez que ocorre no 

momento da criação da classe profissional de TEPH, a qual se encontra sujeita a uma maior variedade 

de tarefas e perigos ocupacionais, apresentando uma maior necessidade de acompanhamento pela 

Medicina do trabalho. No entanto, no período entre 2017 e 2018, verifica-se uma variação negativa de -

6% no número de consultas de rotina, invertendo o crescimento positivos que se regista nos anos 

anteriores. O decréscimo da atividade da medicina do trabalho no INEM é um dado negativo, 
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especialmente, quando se considera o aumento anual do número de trabalhadores. O número de 

consultas deveria acompanhar, de igual modo, o crescimento do número de colaboradores, contudo, 

conforme se verifica, o número de consultas de rotina tem vindo a diminuir, abrangendo, em 2018, 

somente 26% da totalidade dos operacionais (dos quais os TEPH formam a maioria). Estes dados, por 

um lado, são preocupantes, uma vez que a maioria dos TEPH não está a ser seguido por uma equipa 

profissional de técnicos de saúde que controle e monitorize os problemas/lesões físicas e o possível 

surgimento de doenças psicossociais, e, por outro lado, corroboram o facto do risco Medicina no trabalho 

incompleta ser um dos riscos ocupacionais com níveis mais elevados e ser uma das preocupações mais 

mencionadas pelos TEPH.  

Como consequência destes resultados, o INEM identifica a Medicina no trabalho como uma das áreas 

ocupacionais mais críticas, priorizando a resolução deste problema de forma a que a proteção da saúde 

dos trabalhadores, a prevenção de doenças ou lesões ocupacionais e o controlo de riscos profissionais 

seja realizado da forma mais eficiente, correta e breve. A transferência da medicina do trabalho, que se 

encontra sob a tutela do Gabinete de Gestão de Recursos Humanos, para o GQ é umas das medidas a 

implementar para melhorar os índices desta área ocupacional, uma vez que o GQ é o departamento 

mais focado e conhecedor do contexto da SST dos trabalhadores do INEM. 

Finalmente, o risco Falta de formação obrigatória na maioria dos TEPH relativo à Formação em SST, 

além de ser um dos riscos que obtém um dos níveis mais elevados na avaliação dos riscos ocupacionais, 

é uma das preocupações mais frequentemente mencionadas pelos TEPH, uma vez que as ações 

formativas em SST são um tema fulcral na prevenção de acidentes de trabalho e, por conseguinte, no 

bem-estar e segurança dos trabalhadores. O elevado nível deste risco é um indicador de que os 

trabalhadores não têm adquirido conhecimentos suficientes e não se têm atualizado, regularmente, 

quanto à SST. O elevado conhecimento em SST promove o sentimento de responsabilidade dos 

trabalhadores em proteger a sua própria saúde e segurança, assim como a dos seus colegas, permitindo 

um maior grau de alerta e vigilância relativamente a possíveis procedimentos e protocolos realizados de 

maneira incorreta e que podem levar ao aparecimentos de lesões e problemas físicos (posturas 

incorretas, condições de trabalho inadequadas, etc.) e psicossociais (instabilidade emocional, 

esgotamento profissional, stress, etc.). Esta falta de formação em SST leva a que os acidentes de 

trabalho ocorram com maior frequência e probabilidade, incrementando as taxas de absentismo. Uma 

vez que esta tem sido a tendência verificada nos relatórios dos últimos anos do INEM, existem medidas 

que necessitam de ser implementadas a muito curto prazo de forma a inverter esta situação, que coloca 

em risco a saúde e segurança dos TEPH. Entre as medidas a implementar, urge a realização de ações 

formativas, lecionadas por especialistas em SST, e a assistência obrigatória de todos os TEPH a este 

tipo de formações, as quais devem ser complementadas com um manual técnico-especializado em SST 

(já disponibilizado pelo GQ) e com módulos de e-learning (em desenvolvimento pelo GQ). Outras 

medidas que deveriam ser implementadas pelo INEM a curto prazo são a implementação de métodos 

de aprendizagem ativa, nos quais os trabalhadores aprendem a reconhecer os perigos e a resolver 

problemas em locais de trabalho reais; a utilização dos resultados da avaliação e prevenção dos riscos 

ocupacionais, que torna a interpretação mais elucidativa e útil para os trabalhadores do INEM; a 

formação de supervisores, mentores e formadores na área de SST e, a definição da SST como parte 



70 

 

integrante das ações de formação e desenvolvimento ao longo da vida dos trabalhadores. Salienta-se 

que, atualmente, o INEM somente realiza formações de SST aos colaboradores recém-contratados, pelo 

que existe um trabalho longo e prolongado para conferir a todos os outros TEPH as competências 

necessárias e indispensáveis para uma boa formação em SST. 

5.3.2. Outros riscos ocupacionais que requerem especial atenção 

Na área ocupacional CODU, os riscos de Sobrecarga de trabalho e de Trabalho por turnos ou noturno 

surgem com elevados níveis de risco, aos quais está associado um nível de urgência que requer uma 

ação em menos de 1 ano e a categoria Inaceitável de risco. Comparando estes riscos com os riscos 

denominados da mesma forma e associados à tarefa Socorro de vítimas (terrestre), verifica-se que 

obtêm um nível de risco inferior no PRAT (𝑅 = 60 vs. 𝑅 = 80, ver Tabela 20). Esta diferença deve-se ao 

facto dos perigos associados à tarefa Atendimento de Chamadas de Urgência estarem definidos por um 

nível inferior do fator F (𝐹 = 3), uma vez que os TEPH somente realizam dois turnos semanais no CODU, 

comparados com os três turnos desempenhados na área Operacional. Não obstante, embora os riscos 

estejam associados à tarefa de Atendimento de Chamadas de Urgência, as consequências, os 

problemas e os acidentes associados à sobrecarga de trabalho e ao trabalho por turnos e/ou noturno 

são os mesmos que se identificam nos riscos associados ao Socorro de vítimas (terrestre) (ver secção 

5.3.1). Ou seja, é a enorme falta de recursos humanos no INEM e a implicação que este fator tem nos 

riscos de sobrecarga de trabalho e no trabalho por turnos ou noturnos, que leva a que o número de dias 

de baixa venha aumentando de forma abrupta nos últimos anos e à colocação em perigo da saúde e do 

bem-estar dos TEPH. Além disso, é necessário ter em atenção que os TEPH que realizam turnos no 

CODU estão sujeitos a um risco que comporta elevadas consequências a nível psicológico, obrigando a 

um controlo permanente do estado emocional destes profissionais. O risco de Exposição a discursos 

tensos/nervosos/agressivos é um problema “silencioso”, uma vez que os profissionais estão expostos 

inúmeras vezes, através das chamadas telefónicas recebidas, a situações de desespero, ansiedade e, 

por vezes, de falecimento sem o conhecimento da real causa do acidente e do local da ocorrência. 

Assim, uma vez que a exposição frequente a este tipo de situações pode ter consequências graves a 

nível psicológico nos TEPH, é importante que se realizem avaliações periódicas de forma a monitorizar 

o equilíbrio emocional e a saúde psicológicas nos trabalhadores. 

Relativamente à área Operacional, são identificados alguns riscos cujo elevado nível requer algum 

escrutínio. O risco Deficiente manutenção e renovação de viaturas é um problema referenciado pelos 

TEPH e que pode comportar graves consequências tanto para os profissionais de saúde como para os 

doentes e passageiros que se encontram no seu interior, caso existam anomalias a nível de segurança 

(como nos cintos de segurança, nos airbags, etc.) ou a nível mecânico (sistemas de travagem, motores 

com muitos quilômetros, etc.). Embora este seja um risco crítico identificado pelo INEM, e para o qual a 

organização pretende dar uma resposta rápida e efetiva através, principalmente, da substituição de 

viaturas antigas por novas, esta medida tarda em cumprir-se, uma vez que é a tutela (Ministério da 

Saúde) que tem o poder na viabilização dos fundos para a aquisição de novas viaturas. Ou seja, a 

substituição e a aquisição de meios de emergência médica não é uma medida que possa ser tomada 

diretamente pelo INEM. Desta forma, espera-se que a viabilização de fundos e orçamentos para fazer 

face a este problema seja resolvido num curto espaço de tempo. Em relação aos riscos Condução de 
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ambulâncias e Condução de MEM, embora estes sejam registados com alguma frequência e, cuja 

gravidade pode ser muito elevada, a maioria acabam por ser acidentes menores, nomeadamente, 

pequenos toques/incidentes que ocorrem entre os meios de emergência médica e outras viaturas que 

se encontram na via pública. Estes pequenos incidentes não estão associados, normalmente, a lesões 

ou problemas de saúde graves, pelo que este resultado é um indicador de que as ações formativas de 

condução defensiva prestadas aos TEPH nos últimos anos apresentam resultados positivos quanto à 

integridade física e à SST dos trabalhadores (Figura 14). A continuação da aposta neste tipo de ações 

formativas é uma das medidas nas quais o INEM deve continuar a incidir, de forma a manter estes bons 

resultados. Destaca-se que a diminuição do número de ações formativas e do número de formandos que 

se observa no ano 2018 (Figura 14), deve-se ao facto da contratação de novos TEPH ser reduzida, 

diminuindo o número de trabalhadores aos quais tem de ser prestada formação.   

Figura 14. Ações de formação em condução defensiva no período 2016-2018 (adaptado de INEM, 2019c) 

Ainda relativamente à área Operacional, os riscos identificados por Manuseamento de doentes nos 

diferentes locais de trabalho, Quedas ao menos nível e/ou com diferença de nível e Exposição a agentes 

químicos e/ou biológicos (riscos de contágio, picadas de agulha, etc.) têm uma elevada probabilidade 

de ocorrência e estão associados, essencialmente, a lesões músculo-esqueléticas. No entanto, torna-se 

praticamente impossível os TEPH não estarem expostos a este tipo de riscos, uma vez que o trabalho 

desempenhado por estes profissionais de saúde envolve, na maioria dos casos, a adoção de posições 

cansativas/dolorosas e a elevação, o manuseamento ou a deslocação de cargas de modo a abordar e 

estabilizar as vítimas em locais, frequentemente, de difícil acesso (vítimas encarceradas, soterradas, 

encurraladas, etc.). Além disso, o contacto com o doente pode levar a um risco de contágio, caso a 

vítima seja portadora de algum tipo de doença infeciosa e/ou transmissível (p. ex. HIV, tuberculose, 

hepatites, etc.), particularmente, através da utilização de objetos picantes como agulhas. Desta forma, 

as medidas que permitem a mitigação destes riscos estão relacionadas, quase na sua totalidade, ao 

desenvolvimento de ações formativas que apresentem os procedimentos e protocolos mais seguros e 

eficazes, de modo a reduzir as probabilidades de ocorrência de lesões ocupacionais relativas a estes 

tipos de riscos. Finalmente, o risco Capacetes danificados e não substituídos apresenta uma 

particularidade, que diz respeito ao facto destes capacetes estarem relacionados com as ambulâncias e 

não com os MEM (os TEPH que conduzem MEM têm os seus próprios capacetes). Estes capacetes são 

EPI que têm como objetivo proteger os profissionais no caso de um acidente de viação. De forma a 

solucionar este problema, uma vez que os TEPH não utilizam estes EPI com a justificação de que não 

se adequam a cada profissional e por se encontrarem danificados, o INEM espera adquirir novos 

capacetes. No entanto, tenciona contar com a ajuda dos TEPH na escolha destes EPI, isto é, pretende 
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que exista um período de experimentação dos capacetes de forma a obter informações relativamente 

ao material, tamanho, peso e outras especificações dos capacetes. Desta forma, quando o INEM realize 

a aquisição final, os capacetes apresentam as especificações e sugestões apresentadas pelos TEPH. 

É, ainda, de referir que se pretende realizar o processo de experimentação e crítica por parte dos TEPH 

na escolha de todos os novos EPI (para além dos capacetes). 

Finalmente, os últimos dois riscos aos que se dá especial relevância são os seguintes: Procedimentos 

insuficientes e inadequados na limpeza e desinfeção de ambulâncias, fardas, equipamentos e outros 

materiais da área Formação, e Falta de equipamentos, infraestruturas e planos para a higienização 

apropriada do material contaminado e higienização pessoal da área Higienização/Limpeza. Incluem-se 

estes dois riscos na mesma análise, já que ambos estão associados ao tema da higienização. De igual 

modo ao que ocorre na Formação em SST, o risco Procedimentos insuficientes e inadequados na 

limpeza e desinfeção de ambulâncias, fardas, equipamentos e outros materiais da tarefa Formação em 

higienização obtém um nível muito elevado. Isto deve-se ao facto da falta de formação ser um risco que 

se encontra presente em todas as tarefas desempenhadas pelos TEPH, pelo que a sua ausência coloca, 

constantemente, em perigo a saúde e o bem-estar do trabalhador. Embora uma das medidas a 

implementar seja a melhoria de ações formativas relacionadas com a higienização e desinfeção do 

material, entende-se que a contratação de uma empresa externa e especializada na limpeza, desinfeção 

e higienização de material contaminado é o caminho a seguir. Além destes profissionais externos serem 

especialistas quanto a procedimentos e protocolos de higienização de material que esteve em contacto 

com agentes e substâncias biológicas, pretende-se, preferencialmente, que os TEPH deixem de realizar 

as tarefas de limpeza das ambulâncias após a prestação de cuidados médicos no terreno. Desta 

maneira, a supressão destas tarefas do conjunto de competências associadas aos TEPH permite 

diminuir a sobrecarga de trabalho à qual os TEPH estão sujeitos. Relativamente à Falta de 

equipamentos, infraestruturas e planos para a higienização apropriada do material contaminado e 

higienização pessoal, uma vez que esta é uma preocupação muito mencionada pelos TEPH devido, 

principalmente, à falta de condições que encontram nas bases de trabalho para a higienização pessoal, 

o INEM pretende continuar com a aquisição e implementação, nas diferentes unidades hospitalares, de 

bases modulares com vista a oferecer melhores condições de trabalho aos seus profissionais. Isto deve-

se ao facto de muitas das atuais bases dos meios de emergência médica do INEM encontrarem-se em 

instalações que não são propriedade da organização, pelo que não é possível a realização de obras de 

melhoria e adaptação para um melhor funcionamento de uma base de um meio de emergência médica 

pré-hospitalar. Assim, a implementação destas novas estruturas modulares permite que os requisitos 

relativos à SST sejam cumpridos e possibilita uma rápida resolução de futuros problemas relacionados 

com as instalações que albergam os TEPH (INEM, 2019a). 

5.3.3. Restantes riscos ocupacionais 

De forma a terminar esta discussão de resultados, convém referir que os restantes riscos ocupacionais 

discriminados nas Tabela 20Tabela 21 e que não sofrem um escrutínio e uma análise detalhada, devem 

ser vigiados e monitorizados conforme estabelecido pelo PRAT, uma vez que os seus níveis de risco 

permitem que exista um certo nível de tolerabilidade. No entanto, uma vez que os seus níveis de 

gravidade (fator S) e de frequência (fator F) se devem manter constantes, no caso de se começarem a 
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registar incrementos relativamente ao número de incidentes e acidentes de trabalho (fator P), é 

necessário realizar uma abordagem diferente e implementar medidas de forma a reduzir os níveis desses 

riscos. 

5.4. Conclusões do capítulo 

No processo de tratamento de dados relativos aos riscos ocupacionais da classe profissional de TEPH 

são utilizados, essencialmente, os resultados de duas ferramentas: um questionário sobre SST realizado 

aos técnicos de saúde do INEM, e uma base de dados de perigos ocupacionais relativos a cada classe 

profissional presente no INEM. Relativamente ao questionário, uma vez que a maioria dos inquiridos são 

TEPH que prestam serviços no INEM num período superior a 6 anos, decide-se dar especial relevância 

à pergunta 40, já que esta questão de resposta aberta permite obter um testemunho mais pessoal e 

pormenorizado das atividades laborais, preocupações, reclamações e propostas de melhoria dos TEPH 

quanto à SST. Aproveitando as diversas temáticas estabelecidas pelo GQ para as 38 perguntas do 

questionário, opta-se por enquadrar as inúmeras problemáticas apresentadas pelos TEPH a cada uma 

destas temáticas. Desta forma, no final da análise às respostas dadas no questionário, estabelecem-se 

13 novas temáticas específicas de SST. 

Além disso, tendo em conta que o INEM encontra-se num processo de transição relativamente ao 

sistema de gestão de SST, no qual tenciona implementar a nova norma internacional EN ISO 45001, 

aproveita-se o facto da base de dados de perigos ocupacionais relativos a cada carreira presente no 

INEM estar a sofrer atualizações e reestruturações para adaptá-la, unicamente, à classe profissional de 

TEPH. Na originária base de dados de perigos ocupacionais, o INEM contempla a totalidade das 

carreiras profissionais presentes na organização, o que não possibilita uma análise específica e 

diferenciadora entre classes. Desta forma, aproveitando somente as áreas, tarefas e perigos 

ocupacionais que estão associados ao conjunto de funções desempenhadas pelos TEPH, concebe-se 

uma nova base de dados, na qual se incluem, também, as informações e problemáticas compiladas e 

provenientes do questionário de SST. A definição da nova base de dados de perigos ocupacionais 

relativos aos TEPH diferencia 6 grandes áreas ocupacionais (CODU, Operacional, Formação, 

Higienização/Limpeza, Refeitório social e Medicina no trabalho), às quais estão associadas 16 tarefas 

ocupacionais e 61 perigos ocupacionais, permitindo finalizar a Etapa A da metodologia. 

Ao estarem definidos e discriminados os diversos perigos ocupacionais presentes nas funções 

desempenhadas pelos TEPH, é possível prosseguir com a caracterização dos fatores S, P e F (Etapa 

B). Enquanto que na determinação do fator S se tem em conta um espetro alargado de lesões 

ocupacionais e problemas de saúde inerentes a cada risco ocupacional, na caracterização do fator F 

considera-se a realização, por TEPH, de dois turnos semanais no CODU e de três turnos no Operacional, 

e na definição do fator P recorre-se aos dados e informações presentes na base de dados de perigos 

ocupacionais relativos a cada classe profissional do INEM e ao registo de acidentes de trabalho referente 

ao ano 2018. A conclusão da Etapa B permite que os dois métodos de avaliação dos riscos ocupacionais 

(PRAT e DMRA) evidenciem, diretamente, os resultados dos níveis do risco. 

A implementação do PRAT e do DMRA na Etapa C possibilita a comparação de resultados entre os dois 

métodos de avaliação relativamente aos níveis do risco, aos níveis de urgência das ações a serem 

tomadas para reduzir ou mitigar os riscos e aos níveis de tolerabilidade ao risco. No que diz respeito ao 
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PRAT, este método apresenta resultados mais fidedignos em relação aos níveis do risco, uma vez que, 

ao considerar o fator F (algo que não ocorre no DMRA), tem em conta, especificamente, o período de 

exposição de um TEPH ao risco consoante o turno ao qual o trabalhador está alocado. Além disso, uma 

avaliação sustentada em três fatores apresenta uma maior sensibilidade ao risco e um melhor 

posicionamento quanto à realidade do contexto laboral. Em relação ao DMRA, embora este seja um 

método muito mais visual e de fácil interpretação relativamente aos riscos que merecem uma atenção 

redobrada e ação imediata, a avaliação baseada em dois fatores distorce, de certa forma, os resultados. 

Ou seja, riscos cuja frequência de exposição é muito baixa, mas que são registados por existir um 

incidente relatado, por exemplo, nos últimos dois anos, apresentam, imediatamente, um nível elevado, 

quando na realidade, caso se considerasse o fator F, o nível seria mais reduzido. No entanto, há que 

ressalvar que não ter em conta o fator F pode aumentar o nível de alerta perante riscos que são 

preteridos devido à sua reduzida frequência de exposição. 

Em relação aos riscos ocupacionais presentes no contexto laboral dos TEPH, urge a necessidade de 

uma ação imediata quanto aos seguintes riscos: Sobrecarga de trabalho e Trabalho por turnos ou 

noturno da tarefa Socorro de vítimas (terrestre); Falta de formação obrigatória na maioria dos TEPH e 

Medicina no trabalho incompleta. Como medidas para o tratamento destes riscos, sugere-se, 

essencialmente, a contratação de um maior número de TEPH para fazer face à sobrecarga de trabalho 

à qual estão sujeitos os trabalhadores; a aposta em ações formativas de SST, obrigatórias e tendo como 

alvo a totalidade dos TEPH presentes no INEM; e a transferência da tutela da medicina do trabalho do 

Gabinete de Gestão de Recursos Humanos para o GQ.  

Finalmente, relativamente aos restantes riscos ocupacionais, convém ter atenção e desenvolver 

medidas de mitigação e de redução quanto aos riscos associados, principalmente, às tarefas de 

Atendimento de Chamadas de Urgência; Transporte, movimentação e acondicionamento manual de 

cargas; Trabalhos na via pública; Condução de meios de emergência médica; Socorro de vítimas 

(terrestre); Formação em higienização e Locais de higienização. Para estes riscos, sugere-se como 

medidas de tratamento do risco a contratação de mais TEPH; a aquisição de novos EPI sujeitos à 

experimentação e validação por parte dos trabalhadores; a continuação da aposta em formações de 

condução defensiva; a aquisição de bases modulares para melhorar as condições de trabalho dos TEPH; 

ou a contratação de equipas externas e especializadas na limpeza e desinfeção de meios de emergência 

médica. 

Finalmente, na Tabela 24 são resumidas as tarefas e riscos ocupacionais que estão associados ao níveis 

de urgência e categorias de risco mais relevantes e críticas, bem como são apresentadas as medidas 

de tratamento de cada risco ocupacional destacado. 
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Tabela 24. Sumário das tarefas e riscos ocupacionais mais relevantes e críticos, ao quais se associam as medidas de tratamento de cada risco. 

Nível urgência ação / 

Categoria de risco 
Tarefa Ocupacional Risco Ocupacional Tratamento do risco 

Em menos de 1 mês / 

Rejeitar Socorro de vítimas (terrestre) 

Sobrecarga de trabalho - Contratação e formação efetiva de um maior número de TEPH; 

- Avaliações periódicas de forma a monitorizar o equilíbrio emocional e a saúde 

psicológicas nos trabalhadores; 
Trabalho por turnos ou noturno 

Formação em SST 
Falta de formação obrigatória na maioria dos 

TEPH 

- Aposta em ações formativas de SST, obrigatórias e tendo como alvo a totalidade dos 

TEPH presentes no INEM (complementadas com um manual técnico-especializado em 

SST e módulos de e-learning); 

- Implementação de métodos de aprendizagem ativa, em que os trabalhadores aprendem 

a reconhecer os perigos e a resolver problemas em locais de trabalho reais;  

- Utilização dos resultados da avaliação e prevenção dos riscos ocupacionais, tornando a 

interpretação mais elucidativa e útil para os trabalhadores do INEM;  

- Formação de supervisores, mentores e formadores na área de SST; 

Medicina no trabalho Medicina no trabalho incompleta - Transferência da tutela da medicina do trabalho para o GQ 

Em menos de 1 ano / 

Inaceitável 

Atendimento de Chamadas de 

Urgência 

Sobrecarga de trabalho  - Contratação e formação efetiva de um maior número de TEPH; 

- Avaliações periódicas de forma a monitorizar o equilíbrio emocional e a saúde 

psicológicas nos trabalhadores; 
Trabalho por turnos ou noturno 

Transporte, movimentação e 

acondicionamento manual de 

cargas 

Manuseamento de doentes nos diferentes locais 

de trabalho - Desenvolvimento de ações formativas que apresentem os procedimentos e protocolos 

mais seguros e eficazes 
Trabalhos na via pública Quedas ao mesmo nível e/ou com diferença de 

nível 

Condução de meios de 

emergência médica 
Condução de ambulâncias 

- Continuação da aposta em formações de condução defensiva 

Condução de MEM 

Capacetes danificados e não substituídos 
- Aquisição de novos EPI sujeitos à experimentação e validação por parte dos 

trabalhadores 

Socorro de vítimas (terrestre) Deficiente manutenção e renovação de viaturas - Substituição de viaturas antigas e aquisição de novos meios 
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Nível urgência ação / 

Categoria de risco 
Tarefa Ocupacional Risco Ocupacional Tratamento do risco 

Exposição a agentes químicos e/ou biológicos) 
- Desenvolvimento de ações formativas que apresentem os procedimentos e protocolos 

mais seguros e eficazes 

Formação em higienização Procedimentos insuficientes e inadequados na 

limpeza e desinfeção de ambulâncias, fardas, 

equipamentos e outros materiais 

- Contratação de equipas externas e especializadas na limpeza e desinfeção de meios de 

emergência médica 

Locais de higienização Falta de equipamentos, infraestruturas e planos 

para a higienização apropriada do material 

contaminado e higienização pessoal 

- Aquisição de bases modulares para melhorar as condições de trabalho dos TEPH 
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6. CONCLUSÕES E TRABALHO FUTURO 

A emergência médica é representada em território continental pelo INEM, que ocupa uma posição de 

destaque na assistência de vítimas ao nível pré-hospitalar. Para haver uma rápida e eficaz prestação de 

socorro, é necessário existir uma articulação perfeita entre cidadãos, CODU, meios e equipas de socorro 

no terreno. A experiência e o nível de conhecimentos técnicos dos profissionais de saúde, em conjunto 

com vários protocolos e algoritmos de intervenção, são aspetos determinantes para o sucesso das 

intervenções. No entanto, a assistência médica em situações de emergência, ao ser uma operação de 

cariz imediato (com intervalos de tempo muito curtos para a tomada de decisões) e que lida com 

situações de eventual risco de vida, requer uma constante adaptação por parte dos profissionais às 

especificidades do contexto e da ocorrência. Esta constante adaptação, sobre forte pressão, aliada a 

outros fatores, pode comprometer o correto desempenho e o próprio bem-estar das equipas de socorro.  

No caso do INEM, as equipas de socorro são constituídas, maioritariamente, por TEPH. Estes técnicos 

de saúde, além de terem um papel determinante no cumprimento da missão do INEM na sociedade 

portuguesa, integram uma classe profissional criada somente em 2016. A carreira profissional de TEPH 

passou a englobar atividades e funções que, anteriormente, eram desempenhadas por outros três cargos 

do INEM. Devido a este acréscimo de competências e responsabilidades, e numa fase em que a SST é 

uma questão cada vez mais valorizada na GO, surge a necessidade de identificar, analisar e priorizar os 

riscos aos quais estes profissionais estão sujeitos. Esta crescente preocupação por boas políticas que 

promovam o bem-estar dos colaboradores e a reputação da organização perante outras partes, advém 

do facto dos acidentes e doenças no local de trabalho afetarem significativamente as operações de uma 

empresa. Desta forma, olhando para o correto funcionamento de uma organização, verifica-se que as 

vertentes sociais, de segurança e de saúde se tornam essenciais para a diminuição de disrupções nas 

atividades e para a minimização de custos relacionados com acidentes ocupacionais.  

Sendo assim, tendo em consideração o impacto do INEM no setor dos cuidados de saúde em Portugal 

continental, o papel relevante dos TEPH na prestação de socorro pré-hospitalar e a recente importância 

atribuída às políticas de SST, conclui-se que as políticas de gestão do risco são essenciais para a 

monitorização e tratamento dos riscos. De forma a compreender quais os riscos mais prevalentes nas 

atividades dos TEPH e sobre os quais se deve atuar com maior urgência, é necessário a utilização de 

metodologias de avaliação do risco. Neste âmbito, conforme estudado na revisão de literatura, os 

métodos quantitativos permitem mensurar os riscos e distanciam-se de opiniões subjetivas na 

priorização dos mesmos. No que diz respeito ao setor dos cuidados de saúde, observa-se que existem 

poucos estudos relativamente à implementação de ferramentas quantitativas de avaliação dos riscos 

ocupacionais. Desta forma, seguindo os que abordam especificamente este setor e, devido aos 

resultados satisfatórios na utilização conjunta de dois métodos quantitativos noutros setores, propõe-se 

a utilização simultânea do PRAT e do DMRA para avaliar os riscos ocupacionais presentes nos TEPH. 

A escolha do PRAT deve-se ao facto de ser uma técnica já estudada e recomendada no setor de 

cuidados de saúde, enquanto a seleção do DMRA é influenciada pela vontade do GQ em implementar 

mapas de riscos relativos às operações do INEM. A utilização conjunta do PRAT e do DMRA permite 

comparar resultados, analisar a credibilidade de cada técnica e melhorar a fiabilidade na priorização dos 

riscos. 
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Em relação aos resultados, conclui-se que os riscos ocupacionais que obtêm os níveis mais elevados 

são coincidentes para ambos os métodos implementados. Ou seja, os riscos Sobrecarga de trabalho, 

Trabalho por turnos ou noturno, Falta de formação obrigatória na maioria dos TEPH e Medicina no 

trabalho incompleta estão associados ao nível de urgência que requer uma ação quase imediata (menos 

de 1 mês) e à categoria de máxima intolerabilidade ao risco (Rejeitar). A obtenção semelhante, em 

ambos os métodos, dos riscos ocupacionais mais críticos e relevantes, oferece ao processo de avaliação 

uma maior consistência e credibilidade. Além disso, conforme registado nos últimos anos pelo INEM, a 

relação que estes riscos têm com o variação de +140% no número de acidentes de trabalho, de +170% 

nos dias de baixa e de -6% nas consultas de rotina (medicina do trabalho), vem incrementar o nível de 

alerta e de urgência perante o célere tratamento que estes riscos devem sofrer. 

Relativamente aos riscos associados a um nível de urgência que requer uma ação em menos de 1 ano 

e à categoria Inaceitável do risco, destacam-se, neste estudo, somente os riscos que apresentam para 

o PRAT, um 𝑅 ≥ 50, ou para o DMRA, um 𝑅 ≥ 15. Por um lado, no caso do PRAT, não é relevante incluir 

os riscos com níveis inferiores a 𝑅 ≤ 50, uma vez que estes apresentam valores muito reduzidos quando 

comparados com o valor máximo do conjunto do PRAT (𝑅 = 125). Por outro lado, no caso do DMRA, os 

riscos que apresentam um 𝑅 = 12 (que está associado à categoria Inaceitável do risco) não são incluídos 

na análise mais detalhada, devido ao facto de estarem associados, simultaneamente, a níveis muito 

reduzidos do PRAT. Desta forma, mesmo que um risco apresente para o DMRA um 𝑅 = 12, não é 

detalhado com tanta relevância devido ao seu nível no PRAT ser 𝑅 ≤ 50. Seguindo este raciocínio, 

destacam-se os riscos correspondentes às seguintes áreas ocupacionais: CODU (Sobrecarga de 

trabalho e Trabalho por turnos ou noturno); Operacional (Deficiente manutenção e renovação de 

viaturas, Condução de ambulâncias, Condução de MEM, Manuseamento de doentes nos diferentes 

locais de trabalho, Quedas ao mesmo nível e/ou com diferença de nível, Capacetes danificados e não 

substituídos, Exposição a agentes químicos e/ou biológicos); Formação (Procedimentos insuficientes e 

inadequados na limpeza e desinfeção de ambulâncias, fardas, equipamentos e outros materiais) e 

Higienização/Limpeza (Falta de equipamentos, infraestruturas e planos para a higienização apropriada 

do material contaminado e higienização pessoal). 

No que se refere ao processo de tratamento, conclui-se que as medidas de mitigação e redução dos 

riscos referidos anteriormente prendem-se, essencialmente, com a contratação de um maior número de 

TEPH para fazer face à sobrecarga de trabalho à qual estão sujeitos os trabalhadores; a aposta em 

ações formativas de SST, obrigatórias e tendo como alvo a totalidade dos TEPH presentes no INEM; a 

transferência da tutela da medicina do trabalho do Gabinete de Gestão de Recursos Humanos para o 

GQ; a aquisição de novos EPI sujeitos à experimentação e validação por parte dos trabalhadores; a 

continuação da aposta em formações de condução defensiva; a aquisição de bases modulares para 

melhorar as condições de trabalho dos TEPH; e a contratação de equipas externas e especializadas na 

limpeza e desinfeção de meios de emergência médica. Finalmente, relativamente ao riscos que não 

sofrem um escrutínio tão detalhado, estes devem ser vigiados e monitorizados conforme estabelecido 

pelo PRAT, uma vez que os seus níveis de risco permitem que exista um certo nível de tolerabilidade. 
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Limitações do estudo 

Ainda que o presente estudo implemente, em conjunto, duas metodologias quantitativas de avaliação do 

risco, de modo a realizar uma análise mais consistente e sustentada, importa realçar que uma ferramenta 

apresenta mais limitações que a outra. Se por um lado a implementação do PRAT apresenta uma maior 

sensibilidade ao risco e um melhor posicionamento quanto à realidade do contexto laboral fruto da 

avaliação ser sustentada em três fatores (S, F e P), o DMRA, embora seja um método muito mais visual 

e de fácil interpretação relativamente aos riscos que merecem uma atenção redobrada e ação imediata, 

a avaliação baseada somente em dois fatores (S e P) distorce, de certo modo, os resultados. Ou seja, 

riscos cuja frequência de exposição é muito baixa, mas que são registados por existir um incidente 

relatado, por exemplo, nos últimos dois anos, apresentam, imediatamente, um nível elevado, quando na 

realidade, caso se considerasse o fator F, o nível seria mais reduzido. No entanto, há que ressalvar que 

não ter em conta o fator F pode aumentar o nível de alerta perante riscos que são preteridos devido à 

sua reduzida frequência de exposição. 

No entanto, convém referir que tanto a metodologia de implementação dos métodos quantitativos como 

dos materiais de recolha de dados, requerem uma maior validação de forma a tornarem-se mais 

objetivos, realistas e terem uma maior aceitação científica.  

No que diz respeito à recolha e tratamento de dados, verifica-se uma certa dificuldade quanto à obtenção 

de um maior número de elementos e informações para realizar uma contextualização, avaliação e 

análise ainda mais objetiva e sustentada. Por um lado, relativamente ao questionário sobre SST 

realizado aos técnicos de saúde do INEM, caso o número de respostas fosse maior, uma amostra mais 

representativa permitiria uma maior precisão e validade dos resultados. Por outro lado, em relação aos 

registos de acidentes de serviço do INEM, a discriminação muito pouco detalhada entre os diferentes 

tipos de acidentes e lesões ocupacionais identificadas, assim como o difícil acesso a registo de acidentes 

de outros anos (2017, 2016, etc.), torna a análise menos realista, estando, frequentemente, sujeita a 

estimativas realizadas pelo analista. 

Trabalho futuro 

Como trabalho futuro, sugere-se, em primeiro lugar, reformular e adaptar os registos de acidentes 

ocupacionais existentes no INEM. Caso se verifique a transferência da tutela da Medicina do Trabalho 

para o GQ e o consequente aumento das consultas de rotina realizadas aos trabalhadores, torna-se 

possível efetuar um levantamento mais detalhado dos acidentes de serviço e das decorrentes lesões 

ocupacionais. Desta forma, e aproveitando o trabalho desenvolvido quanto à identificação e 

discriminação das áreas, tarefas, perigos e lesões ocupacionais relativos aos TEPH, associam-se os 

vários acidentes de serviço a estes perigos ocupacionais, reformulando os registos de acidentes 

ocupacionais e adaptando-os à realidade, contexto e tarefas ocupacionais dos TEPH. Além disso, de 

modo a continuar com a persecução dos requisitos relativos à SST, a identificação e discriminação das 

diferentes áreas, tarefas e perigos ocupacionais relativos às outras classes profissionais presentes no 

INEM pode ser um caminho a seguir. Dessa forma, é realizado o estudo pormenorizado de cada classe 

profissional, adaptando as medidas de tratamento do risco à realidade de cada carreira, cumprindo com 

os requisitos das normas internacionais de gestão da SST e valorizando cada trabalhador e classe 

profissional no INEM, consoante as suas especificidades e necessidades. 
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Finalmente, em relação às metodologias de avaliação do risco, sugere-se a continuação da 

implementação do PRAT. Uma avaliação sustentada em três fatores possibilita a obtenção de resultados 

mais realistas e objetivos. Além disso, caso exista um levantamento mais eficiente quanto aos números 

e aos tipos de acidentes ocupacionais, os resultados provenientes do PRAT são muito mais detalhados.   

Relativamente ao DMRA, embora esta seja uma ferramenta seguida e implementada pelo INEM, 

principalmente devido à construção de mapas de riscos, permitindo uma fácil interpretação e 

visualização dos riscos mais críticos, a avaliação sustentada em dois fatores não torna o DMRA tão 

objetivo quanto o PRAT. No caso de se avaliar, sistemática e periodicamente, os riscos ocupacionais 

aos quais os trabalhadores estão sujeitos, o PRAT torna-se numa ferramenta mais fiável e intuitiva para 

os responsáveis da SST do INEM. 

 

Por fim, espera-se que o estudo realizado na presente dissertação contribua para o conhecimento e 

ajuda na identificação e na avaliação dos riscos ocupacionais que afetam os TEPH do INEM, dotando a 

instituição com informação relevante que lhe permita continuar a atuar, a desenvolver competências e a 

perseguir o cumprimento de requisitos de SST, tendo em consideração o bem-estar e o bom 

desempenho profissional dos seus trabalhadores. 
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ANEXOS 

Anexo A. Estrutura orgânica do INEM. 

Figura A 1. Estrutura orgânica do INEM (adaptado de INEM, 2018d) 
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Anexo B.  Localização e áreas de atuação das três Delegações Regionais existentes em Portugal 

Continental. 

Figura A 2. Localização e áreas de atuação das três Delegações Regionais existentes em Portugal Continental 

(adaptado de INE, 2015) 
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Anexo C. Graus de prioridade na triagem das chamadas recebidas pelo CODU. 

Tabela A 1. Grau de prioridade atribuído na triagem das chamadas recebidas pelo CODU (adaptado de Almeida, 

2018; INEM, 2018e, 2018a) 

Grau de Prioridade Tipo de ocorrência associada Acionamento de meios 

Prioridade 

P1 

Ocorrência emergente: comporta risco imediato de 

vida. 

Envio de meio de Suporte 

Avançado de Vida (SAV) e/ou 

Suporte Imediato de Vida 

(SIV). 

Prioridade 

P3 

Ocorrência urgente: janela temporal de intervenção 

superior à anterior. 

Envio de meio Suporte Básica 

de Vida (SBV). 

Prioridade 

P5 
Ocorrência não emergente e não urgente. 

Reencaminhamento do caso 

para a Linha Saúde 24. 

Outras Prioridades 

- Vítima fica incontactável antes de ter dado 

informações que permitam saber qual a sua 

localização e/ou a sua inclusão noutra prioridade; 

- Vítima definida com P5 refere preferir deslocar-se 

ao hospital pelos seus próprios meios (chamada não 

transferida para Linha Saúde 24); 

- Prioridade CIAV: conferência com o CIAV; 

- Prioridade Autoridade: recomenda-se que 

autoridade (PSP/GNR) deve ser informada; 

- Prioridade CAPIC: transferência da chamada para 

o CAPIC. 

Sem acionamento de meio. 

 

Anexo D. Interação do programa iCARE com o Registo Nacional de Utentes e a base de dados do 

INEM. 

iCARE 
Número de 
utente de 

saúde 

Registo Nacional 
de Utentes 

- Nome 
- Morada 

Registo das 
emergências do INEM 

(últimos 6 meses) 

Obter dados 
pessoais 

Figura A 3. Diagrama de interação do programa iCARE com o Registo Nacional de Utentes e a base de dados do INEM 
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Anexo E. Meios de emergência médica pertencentes ao INEM: Veículos, missão, equipamentos 

médicos disponíveis e profissionais que os tripulam. 

Tabela A 2. Meios de Emergência Médica do INEM (adaptado de Despacho no. 10109/2014 do Ministério da Saúde, 

2014; INEM, 2013, 2017b, 2017c) 

Veículo 
Tripulação / 

Equipamento 
Missão Observações 

SIV – Ambulância de Suporte 

Imediato de Vida 

 1 Enfermeiro 

 1 TEPH 

 Equipamento SIV 

Estabilização pré-hospitalar 

e transporte acompanhado 

de vítimas de acidente ou 

doença súbita. 

Transporte de doente crítico 

(inter-hospitalar). 

 Possibilidade de 

administração de fármacos 

 Realização de atos 

terapêuticos invasivos 

Meios fixados em SUB. 

 

AEM – Ambulância de 

Emergência Médica 

 2 TEPH 

 Equipamento SBV 

Estabilização pré-hospitalar 

e transporte acompanhado 

de vítimas de acidente ou 

doença súbita. 

Meios fixados em SUP e 

SUMC. 

 

AS - Ambulância de Socorro 

 2 elementos 

pertencentes à 

Proteção Civil ou 

ao SIEM 

 Equipamento SBV 

Deslocação rápida ao local 

da ocorrência em 

complementaridade e 

articulação com outros meios 

de emergência pré-

hospitalar. 

Estabilização pré-hospitalar 

e transporte assistido de 

doentes. 

Habilitações mínimas: 

 1 elemento com o Curso de 

Tripulante de Ambulância de 

Socorro (TAS) 

 1 elemento com o Curso de 

Tripulante de Ambulância de 

Transporte (TAT) 

Meios fixados em PEM e PR4 
 

TIP – Ambulância de 

Transporte Inter-hospitalar 

Pediátrico 

 1 Médico 

especialista 

 1 Enfermeiro 

 1 TEPH 

 Equipamento SAV 

para recém-

nascidos e 

incubadora 

Transporte e estabilização 

de doentes, dos 0 aos 18 

anos, para hospitais com 

Unidades de Neonatologia e 

Cuidados Intensivos 

Pediátricos. 

 

 

                                                      
4 Os Postos de Emergência Médica (PEM) e Postos de Reserva (PR) são, respetivamente, sedes de Corpos/Núcleos 
de Bombeiros e Delegações da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), regulados e financiados nos termos definidos 

por acordo entre o INEM, a ANPC e representantes das entidades parceiras do SIEM. 
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Veículo 
Tripulação / 

Equipamento 
Missão Observações 

MEM – Motociclo de 

Emergência Médica 

 1 TEPH 

 Equipamento SBV 

Avaliação e estabilização 

clínica inicial da vítima e 

eventual preparação para o 

transporte. 

Utilização em meios urbanos 

devido à sua agilidade entre o 

trânsito citadino. 

Meios fixados em SUP e 

SUMC. 

 

VMER – Viatura Médica de 

Emergência e Reanimação 

 1 Médico 

 1 Enfermeiro 

 Equipamento SAV 

Transporte rápido de uma 

equipa médica ao local da 

ocorrência. 

Estabilização pré-hospitalar 

e acompanhamento médico 

durante o transporte de 

vítimas de acidente ou 

doença súbita em situações 

de emergência. 

 Atuam com dependência 

directa dos CODU. 

 Têm uma base hospitalar, 

ou seja, estão fixados em 

SUP e SUMC. 
 

SHEM – Serviço de 

Helitransporte de Emergência 

Médica 

 Equipa de pilotos 

 1 Médico 

 1 Enfermeiro 

 Equipamento SAV 

Transporte rápido de uma 

equipa médica ao local da 

ocorrência. 

Estabilização pré-hospitalar, 

acompanhamento e 

transporte de vítimas à 

unidade hospitalar. 

Transporte inter-hospitalar 

de doentes críticos. 

Transporte controlado de 

órgãos. 

 Requer experiência em 

emergência pré-hospitalar, 

Cuidados Intensivos e/ou 

Serviço de Urgência 

 Habilitações específicas: 

Curso de Fisiologia de Voo e 

Segurança em Heliportos e 

Curso de VMER 

 

UMIPE – Unidade Móvel de 

Intervenção Psicológica de 

Emergência 

 1 Psicólogo 

 1 TEPH 

Intervenção no local da 

ocorrência com vítimas e 

familiares em situações: 

 Potencialmente 

traumáticas (acidentes de 

viação, mortes 

inesperadas ou 

traumáticas, abuso ou 

violação física ou sexual) 

 Com necessidade de 

negociação de ajuda 

(emergências 

psiquiátricas ou risco 

iminente de suicídio) 

Habilitação: 

 Psicólogo com formação 

específica em intervenção 

psicológica em crise 
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Anexo F. Esquema representando o processo da gestão do risco. 

Comunicação 
e consulta 

Estabelecimento do contexto 

Análise do perigo 

Análise do risco 

Redução do risco 

Tratamento do risco 

Monitorização 
e revisão 

Avaliação do risco 

Figura A 4. Processo da gestão do risco (adaptado de Aven, 2016; ISO, 2013) 
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Anexo G. Comparação entre os diferentes métodos quantitativos de avaliação do risco ocupacional. 

Tabela A 3. Vantagens, desvantagens e áreas de utilização de cada um dos métodos quantitativos 

Método Vantagens Desvantagens Área de utilização 

PRAT 

Fácil aplicação da técnica. 

Avaliação matemática do risco. 

Resultados seguros, baseados nos dados registados dos acontecimentos 

indesejados/acidentes. 

Pode ser incorporado em base de dados. 

Com os seus resultados numéricos, pode ajudar outros métodos de 

avaliação do risco. 

Ajuda os gestores de segurança a prever perigos, condições inseguras e 

indesejáveis e acidentes fatídicos. 

Pode ser implementado em qualquer organização e em qualquer 

processo/operação. 

Requer o registo dos acontecimentos indesejados / acidentes 

por parte dos gestores de segurança. 

Registo dos dados relativos a acontecimentos indesejados / 

acidentes é um processo moroso. 

 

Manufatura: (Brocal et al., 2018; 

Kokangül et al., 2017). 

Produção de energia elétrica: 

(Marhavilas et al., 2012a, 2011b). 

Setor de cuidados de saúde: (Metzler et 

al., 2019; Oakman et al., 2014). 

Setor da construção: (Ilbahar et al., 2018; 

Koulinas et al., 2019). 

DMRA 

Fácil aplicação da técnica. 

Resultados seguros, baseados nos dados registados dos acontecimentos 

indesejados/acidentes. 

Ajuda os gestores de segurança a prever perigos, condições inseguras e 

indesejáveis e acidentes fatídicos. 

Pode ser implementado em qualquer organização e em qualquer 

processo/operação. 

Método quantitativo e gráfico, o que permite gerar responsabilidade e 

facilitar a priorização e gestão dos riscos mais relevantes. 

Os resultados dependem, de certa forma, de alguns juízos 

dos gestores de segurança e de operações. 

Indústria de extrusão de alumínio: (Gul et 

al., 2016; Marhavilas et al., 2008). 

Manufatura: (Albery et al., 2016). 

Indústria mineira: (Domínguez et al., 

2019; Verma et al., 2016). 

Produção de energia elétrica: 

(Marhavilas et al., 2011b). 

Indústria petrolífera: (Yazdi, 2018). 

SRE 

Abrange tanto o risco público como o do trabalhador. 

Descreve o registo histórico de incidentes. 

Método quantitativo e gráfico. 

Informação acerca do risco social é ilustrado através de diagramas F-N. 

Requer o registo dos acontecimentos indesejados/acidentes 

por parte dos gestores de segurança. 

Registo dos dados relativos a acontecimentos 

indesejados/acidentes é um processo moroso. 

Produção de energia elétrica: (Carneiro 

et al., 2013). 

Indústria petroquímica: (Pei et al., 2018). 
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Método Vantagens Desvantagens Área de utilização 

Representa critérios para avaliar a tolerância do risco (como tolerável ou 

intolerável). 

Critérios do risco são definidos para a ajudar as medidas de redução do 

risco e para limitar acidentes graves. 

 
SST: (Jonkman et al., 2006). 

Transportes: (Soussi et al., 2018). 

QRA 
Proporciona uma base consistente para analisar o risco individual e 

social. 

Método complicado porque consiste na combinação de 

submodelos. 

Difícil porque, tanto os cenários como as suas frequências, 

têm de ser previamente definidos. 

Método demasiado focado para unidades industriais com 

perigo da ocorrência de explosões. 

Indústria química: (Ahumada et al., 2018; 

Aneziris et al., 2017; van der Voort et al., 

2007; Villa et al., 2016). 

QADS  

Avaliação quantitativa dos “cenários dominó”. 

Os critérios de agravamento abordam os possíveis danos do 

equipamento/planta devido aos efeitos físicos gerados pelos cenários 

primários. 

Método complicado. 

A sua implementação é um processo muito moroso. 

Método com elevados custos monetários. 

Método demasiado focado nos danos físicos de 

equipamentos/unidades industriais. 

Identificação de “cenários dominó” credíveis. 

Critérios de agravamento de cenários pouco desenvolvidos. 

Indústria química: (Antonioni et al., 2014; 

Cozzani et al., 2006). 

Indústria petroquímica: (Chen et al., 

2018) 

CREA 

Método baseado em técnicas bem estabelecidas na indústria. 

Permite que o analista associe os dados que foram recolhidos pela 

observação direta de processos ou por entrevistas realizadas a técnicos 

clínicos aos dados estatísticos reportados na literatura. 

A sua implementação é um processo muito moroso. 

Para a sua implementação, requer uma equipa 

multidisciplinar de especialistas. 

Método muito focado no campo da medicina clínica. 

Método focado no doente e não nos profissionais de cuidados 

de saúde. 

Setor de cuidados de saúde: (Cure et al., 

2014; Trucco et al., 2006). 

WRA 

Método usado para equilibrar as medidas de segurança com questões 

técnicas, ambientais, de qualidade e económicas. 

Compara diferentes riscos (investimentos, perdas económicas, perda de 

vidas humanas) numa única dimensão. 

Método complicado, processo muito moroso. 

Para a sua implementação, requer uma equipa 

multidisciplinar de especialistas. 

Focado, especialmente, na dimensão monetária. 

Poucas utilizações. 

Planeamento urbano: (Suddle, 2009). 
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Anexo H. Escalas dos fatores P, S e F, e do risco (R) do método PRAT. 

Anexo I. Matriz de risco e critérios de tomada de decisão do método DMRA. 

  

Figura A 5. Escalas dos fatores P, S e F, e do risco (R) do método PRAT 

(adaptado de Marhavilas et al., 2008) 

Figura A 6. Matriz de risco e critérios de tomada de decisão do método DMRA 

(adaptado de Marhavilas et al., 2008) 



99 

 

Anexo J. Exemplo da curva F-N e das funções critério para o método SRE. 

 

Anexo K. Visão geral da ferramenta QRA. 

  

Figura A 8. Exemplo da esquematização da ferramenta QRA 

(adaptado de van der Voort et al., 2007) 

Figura A 7. Curva F-N e curvas critério do método SER 

(adaptado de Marhavilas et al., 2011) 
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Anexo L. Método CREA: etapas principais do processo e escala dos pesos das classes de 

gravidade. 

 

  

Figura A 9. CREA: Esquematização das etapas do processo; Escala dos pesos das classes de gravidade 

(adaptado de Marhavilas et al., 2011) 
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Anexo M. Questionário sobre SST realizado aos técnicos de saúde do INEM. 

Tabela A 4. Questionário sobre SST 

Área de SST Perguntas 

Motivação/ 

Envolvimento 

1. Para si, a segurança no trabalho é um fator importante? 

2. A sua profissão é, na sua opinião, uma profissão de risco? 

3. Costuma refletir sobre a sua segurança durante o trabalho? 

4. Sente-se seguro no seu local de trabalho? 

5. Já teve algum acidente de trabalho? 

6. Já teve mais do que um acidente de trabalho? 

7. Preocupa-se com a segurança dos seus colegas? 

8. Gostava de participar mais nos assuntos relacionados com a SST? 

9. Partilha conhecimentos sobre SST com os colegas de trabalho? 

10. Geralmente envolve-se de tal maneira no desempenho das suas funções que nem dá 

pelo dia passar? 

11. Tem uma boa relação com os seus colegas de trabalho? 

12. Considera que no seu local de trabalho são respeitados os princípios de igualdade e não 

discriminação? 

13. Sente-se animado por ir trabalhar? 

14. Está satisfeito com o seu trabalho de um modo geral? 

Equipamentos/

Máquinas 

15. No seu trabalho opera habitualmente com equipamentos/máquinas? 

16. As avarias e deficiências detetadas nos equipamentos, máquinas ou ferramentas são 

comunicadas ao seu superior? 

Equipamentos 

de Proteção 

Individual (EPI) 

17. Utiliza EPI adaptado a cada tarefa? 

18. Sabe quais os riscos a que se encontra exposto no seu local de trabalho? 

19. Sente-se mais protegido quando usa o EPI? 

20. Aconselha e orienta os colegas para utilizarem EPI? 

21. Preocupa-se com os riscos a que está exposto, protegendo-se? 

Ergonomia 22. Procede com regularidade à elevação e movimentação manual de cargas pesadas 

(superior a 25kg)? 

23. Conhece os princípios da Movimentação Manual de Cargas? 

24. Quando vê um colega movimentar incorretamente uma carga, orienta-o para a forma 

correta de o fazer? 

25. Procura manter uma postura corporal correta enquanto trabalha? 

Formação em 

SST 

26. Considera que ter formação sobre SST é relevante para a sua profissão? 

27. Considera que a formação que frequenta sobre SST reforça os seus conhecimentos? 

28. Consegue utilizar o que aprende na formação em SST na sua prática diária? 
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Área de SST Perguntas 

29. Uma formação sobre SST que se baseie numa situação rela que encontra habitualmente 

no seu dia-a-dia, é mais fácil para si compreender? 

30. Sente-se competente em matéria de SST no desempenho da sua função? 

31. Possui algum conhecimento relativo ao combate a incêndios? 

32. Sabe manusear corretamente um extintor? 

33. Se se magoar durante o período de trabalho, sabe qual o procedimento a seguir? 

34. Se um colega seu se magoar durante o período de trabalho, sabe prestar-lhe os 

primeiros socorros? 

Ruído 35. Considera as suas condições de trabalho relativamente ao ruído como boas? 

Iluminação 36. Considera as suas condições relativamente à iluminação como boas? 

Valorização 37. Considera que tem acesso a uma boa vigilância de saúde, enquanto trabalhador do 

INEM? 

38. Considera que o INEM o valoriza enquanto profissional? 

 39. Refira pontos positivos no INEM em matéria de SST 

 40. Refira pontos negativos no INEM em matéria de SST 
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Anexo N. Coletânea das preocupações, reclamações e propostas de melhoria apresentadas pelos 

TEPH nas tarefas laborais diárias, classificados segundo as várias temáticas de SST. 

Tabela A 5. Coletânea dos problemas apresentados pelos trabalhadores, classificados segundo as várias 

temáticas de SST 

Grupo Problema Descrição 

1. Meios de 

Emergência 

Frota obsoleta - Ambulâncias em mau estado geral, em fase terminal e 

com muitos quilómetros; 

- Deficiência na renovação da frota automóvel. 

Viaturas sem condições de 

segurança 

- Airbags avariados ou inexistentes em alguns veículos; 

- Cintos de segurança e macas danificados; 

- Bancos não reguláveis por estarem partidos, sem 

preenchimento nas zonas lombares e muito desgastados 

(causando má postura durante a condução); 

- Sucessivos problemas de segurança não são 

solucionados, colocando em risco as tripulações e os 

doentes. 

Viaturas com problemas 

mecânicos 

- Viaturas com avarias estruturais e deficiente 

manutenção (suspensões, travões, motor). 

2. Instalações de 

Trabalho 

Falta de condições nas 

bases de trabalho 

- Bases pequenas e desconfortáveis; 

-Sem WC e duche para tomar banho e trocar de roupa. 

Falta de condições para 

espaço individual 

- CODU; 

- Refeitórios. 

Falta de condições no 

CODU 

- Pouco isolamento sonoro entre postos de trabalho; 

- Cadeiras danificadas e inadequadas; 

- Mau posicionamento dos monitores; 

- Deficiente iluminação; 

- Tempos de pausa inadequados. 

Refeitórios - Em locais inapropriados, com entrada e saída constante 

de pessoas desconhecidas ao serviço; 

- Necessárias melhorias nos refeitórios. 

3. Equipamento/ 

Máquina 

Equipamentos - Desadequados ao cumprimento da segurança dos 

TEPH; 

- Danificados e obsoletos; 

- Falta de equipamentos específicos. 

CODU - Deficiente qualidade das cadeiras; 

- Monitores inadequados. 

4. EPI Fardamento - Desadequado para situações de frio ou de alterações 

climáticas; 

- Inadequado em situações de acidentes de viação; 
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Grupo Problema Descrição 

- Para os tripulantes dos MEM, sem a visibilidade 

necessária para circularem na estrada. 

Capacetes - Obsoletos; 

- Por vezes, danificados e não substituídos. 

Calçado - Proteção deficitária; 

- Pouco ergonómico para os TEPH (sem estabilidade na 

base do pé) 

Proteção sonora - Ruído emitido pelas sirenes. 

Inexistência de outros EPI 

adequados e necessários 

- EPI para situações de frio ou alterações climáticas 

(luvas, golas, EPI transpiráveis); 

- EPI com necessidade de proteção especial (cortes e 

abrasão) em caso de acidentes de viação ou outros 

cenários; 

- Proteção dos olhos; 

- Deficiente manutenção de certos EPI. 

5. Ergonomia Movimentação cargas 

pesadas 

- Equipamentos (pesados ou estragados) dificultam a 

correta movimentação manual de cargas; 

- Inexistência de sistemas de ajuda à movimentação de 

cargas (diminuição dos esforços e probabilidade de 

lesões músculo-esqueléticas relacionadas com trabalho); 

- Equipamentos nas ambulâncias (Sacos de abordagem + 

Maca + Cadeira) não se adequam a prevenção de 

doenças relacionadas com a coluna e com movimentos 

de repetição. 

Dispositivos de elevação de 

cargas 

- Insuficiente número de macas e cadeiras de elevação 

elétricas. 

Ergonomia - Reduzido espaço ergonômico nas ambulâncias 

(movimentação em pé para ter acesso ao material 

quando o meio se encontra em movimento); 

- Posicionamento incorreto dos monitores no CODU; 

- Cadeiras inadequadas no CODU e bases; 

- Transporte e adaptação das cargas das mochilas. 

6. Agentes 

Químicos/ 

Biológicos 

Agentes químicos e/ou 

biológicos 

- Elevada exposição. 

7. Qualidade Ar Gases de combustão - Elevada exposição. 

Qualidade do ar nas bases - Deficiente qualidade do ar interior; 

- Sistemas de ventilação danificados. 
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Grupo Problema Descrição 

8. Ruído Operações - Elevada exposição ao ruído em geral (descuido com os 

níveis de ruído aos que os operacionais estão sujeitos); 

- Ruído emitido pelas sirenes. 

CODU - Falta de isolamento sonoro entre postos de trabalho. 

9. Iluminação CODU - Más condições de iluminação. 

10. Higienização/ 

Limpeza 

Locais de higienização - Falta de equipamentos, infraestruturas e planos para a 

higienização apropriada do material contaminado 

(viaturas, fardamento, espaços, etc.) e higienização 

pessoal (balneários, WC, duche, etc.). 

Limpeza dos meios - Manuseamento de produtos que contêm substâncias 

químicas; 

- Limpeza insuficiente dos meios; 

- Inexistência de condições para a higienização e 

lavagem correta das AEM. 

- Deficiente desinfeção das células sanitárias das AEM. 

Recolha e lavagem do 

fardamento 

- Fardamento recolhido e lavado pelos TEPH (muitas 

vezes em casa), sendo a principal fonte de contaminação; 

- Falta de condições para a limpeza do fardamento. 

Formação em higienização - Procedimentos insuficientes e inadequados na limpeza 

e desinfeção de ambulâncias, fardas, equipamentos e 

outros materiais 

11. Formação 

em SST 

Falta de formação em SST - Generalidade dos TEPH não tem formação em SST; 

- Falta de formação obrigatória; 

- Falta de formação sobre incêndios (utilização de 

extintor, medidas de segurança); 

- Pouca matéria acerca dos EPI. 

Implementação incorreta da 

SST 

- Prática e implementação incorreta de regras e 

procedimentos de SST; 

- Falta de continuidade das propostas do GQ (ex.: grupo 

de trabalho focado unicamente na SST, que 

contacte/controle diretamente o pessoal de cada 

departamento/serviço) 

12. Motivação/ 

Envolvimento 

Motivação - Pouca animação por ir trabalhar; 

- Pouco respeito pelos princípios de igualdade e não 

discriminação; 

Cultura de Segurança - Tempos de pausa inadequados (CODU); 

- Falta de informação e de apoio do INEM. 

13. Valorização Medicina do trabalho - Inexistência ou existência regular; 
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Grupo Problema Descrição 

- Ausência de plano regular de consultas de medicina do 

trabalho (ex.: anual) 

- Acompanhamento médico pouco eficiente e eficaz; 

- Ausência de serviço de SST dentro do INEM que 

permita maior prevenção, promoção de saúde e 

observação dos trabalhadores. 

 Pouco reconhecimento 

pelos TEPH 

- Profissão não reconhecida como de desgaste rápido; 

- Pouca preocupação com a grande mão de obra do 

INEM; 

- Tempo de resolução de problemas/constrangimentos 

demasiado elevado; 

- Ausência de subsídio de risco que considere todos os 

fatores a que estão expostos os TEPH. 

 


