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I. Enquadramento 

 

A Unidade de Saúde Familiar (USF) Serra da Lousã entra em funcionamento a 19 de 

novembro de 2007 e inicia-se como Modelo B, no âmbito da Acreditação de acordo com a 

Estratégia Nacional para a Qualidade na Saúde, a 1 de janeiro de 2009 e num processo 

contínuo de Gestão é Acreditada a 6 de junho de 2013. 

Esta Unidade tem estruturado o seu crescimento e desenvolvimento em 3 pilares: a auto-

avaliação; o espírito de equipa; e a qualidade do serviço prestado. “A informação, o 

conhecimento, a comunicação, a negociação e a discriminação positiva são – nas palavras 

do seu Coordenador, Dr. João Rodrigues – os principais ingredientes das novas 

organizações inteligentes da saúde.” 

A ação baseada no conhecimento e nas caraterísticas da Unidade foi fundamental para o 

alcance deste patamar e da elaboração do II Mapa de Risco que pretende expor os riscos 

presentes no ambiente de trabalho, quer sejam de ordem estrutural, quer processual ou de 

organização ou comportamento. Determinam-se ainda as medidas preventivas ou de 

anulação dos respetivos riscos. 

Prevê-se, face à dinâmica implementada, evidenciar a melhoria significativa na avaliação 

dos riscos, porque a estimulação da consciencialização dos diferentes atores envolvidos, 

traduz-se numa redução da gravidade dos riscos e nalguns casos na sua eliminação. 

O esquema adotado para o II Mapa da Risco da USF Serra da Lousã mantém a 

representação gráfica dos fatores de risco para os utilizadores internos e externos da 

Unidade, sem aspirar qualquer avaliação da prática clínica. 

Nos capítulos que se seguem, concretamente no capítulo II descreve-se a estratégia 

escolhida para a identificação de perigos bem como a metodologia aplicada para a 

priorização das medidas corretivas a adotar. O capítulo III dedica-se à exploração dos 

pontos críticos identificados e respetivas ações de melhoria, e no capítulo IV destacam-se 

as principais conclusões. 
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II. Metodologia 

 

Neste capítulo descreve-se o modo de atuação para a identificação dos perigos inerentes às 

condições estruturais e os decorrentes das atividades profissionais da USF Serra da Lousã, 

por forma a determinar as medidas corretivas que poderão ser implementadas. 

Este novo documento mantém os princípios que haviam já sido definidos no anterior Mapa 

de Riscos (2013), pretendendo: 

 Traduzir-se numa ferramenta de informação e motivação para o envolvimento dos 

colaboradores, numa procura do crescimento humano e profissional da organização; 

 Permitir uma visualização clara dos riscos; 

 Ser capaz de apoiar a gestão no planeamento integrado das ações a desenvolver 

pela USF, nesta matéria; 

 Promover a adoção de medidas corretivas; 

 Renovar a base de avaliação para apoio à aplicação do ciclo de Deming – PDCA 

(planeamento, cumprimento, avaliação e adequação). 

 

As atividades desenvolvidas para a concretização do II Mapa de Riscos foram as seguintes: 

 

Tabela N.º 1: Atividades realizadas durante a elaboração do II Mapa de Riscos 

 

Acção Data 

1. Definição de ferramentas de apoio à identificação de perigos maio/16 

2. Realização de visitas às instalações da USF Serra da Lousã 
maio e 

agosto/16 

3. Avaliação da documentação de apoio, relativa aos manuais 
e relatórios previamente elaborados pela USF Serra da 
Lousã 

agosto/16 

4. Redação do II Mapa de Riscos  
agosto e 

setembro/16 

 

O fundamento legal para esta avaliação encontra-se no Regime Jurídico da Promoção e 

Prevenção da Segurança e da Saúde no Trabalho, publicado na Lei n.º 102/2009 de 10 de 

setembro e suas alterações, introduzidas pela Lei n.º 42/2012 de 28 de agosto, e pela Lei n.º 

3/2014 de 28 de janeiro. Não obstante a obrigação legal e o destaque dado à avaliação de 

riscos não existem, em termos metodológicos, regras estabelecidas sobre a forma como 

deve ser realizada.  
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Assim, optou-se pela utilização do Guia de Diagnóstico Participativo dos Riscos: Déparis, 

procedimento que permite que o coletivo de trabalho (trabalhadores e pessoal técnico) 

observem o conjunto das suas condições de vida na situação de trabalho (áreas de trabalho, 

organização de trabalho, fatores ergonómicos, fatores de ambiente, aspetos físico-sociais) 

em busca das medidas de melhoria e de prevenção (Malchaire, J., 2007).  

Esta ferramenta compreende uma abordagem a diferentes dimensões profissionais incluindo 

os riscos psicossociais, acompanhando os desafios na área da Segurança, Higiene e Saúde 

no Trabalho, cuja investigação tem provado a não necessidade de aplicação de ferramentas 

específicas, mas focando a pertinência da sua abordagem formal, essencialmente focada 

nos comportamentos indesejados e intimidação no trabalho (Llaneza, J., 2015; Simões, L., 

2015; Telo, E., 2015).  

Por outro lado, após a avaliação do primeiro Mapa de Riscos com a aplicação do 

questionário Burnout Maslach Inventory, a USF e os seus colaboradores promoveram 

iniciativas várias para anular a gravidade dos riscos evidenciados, foram promovidas outras 

avaliações e discussões regulares, e foram definidas estratégias de gestão inerentes ao 

tema. Outra abordagem poderia banalizar o assunto e por esse motivo o foco deu-se aos 

resultados internos da USF. 

Teve-se em conta, também, a visão holística de saúde do indivíduo e precedeu-se à recolha 

de informações sobre o nível de Literacia para a Saúde dos Profissionais da USF, bem 

como à avaliação dos seus comportamentos para a saúde. Os dados foram recolhidos numa 

entrevista individual, durante um dia de trabalho normal na USF. Foram realizadas 14 

entrevistas (2 internos; 4 médicos; 3 assistentes técnicos; 1 assistente operacional; e 4 

enfermeiros), com recurso aos seguintes instrumentos: 

A - Health Improvement Card (HIC) - World Health Professionals Alliance (WHPA) 

Este instrumento, para além da recolha de dados pertinentes à avaliação, é um instrumento 

educativo para o indivíduo, na medida em que de forma gráfica permite uma avaliação clara 

dos comportamentos em saúde e as necessárias mudanças nos estilos de vida. Por outro 

lado, pelo registo dos indicadores biológicos permite um trabalho mais próximo na 

capacitação dos indivíduos na prossecução dos objetivos e a sua avaliação ao longo do 

tempo, com foco nas doenças crónicas não transmissíveis (WHPA, 2012).  

D - Newest Vital Sign (NVS) - Laboratórios Pfizer Inc. 

A avaliação da Literacia para a Saúde foi efetuada mediante a aplicação da versão Newest 

Vital Sign (NVS) que é um instrumento de aplicação rápida, propriedade da Pfizer Inc., foi 
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criado por uma equipa de investigadores de diferentes universidades e validado pelo Test of 

Functional Health Literacy (Pfizer, 2011). 

O NVS consiste na visualização e interpretação de um rótulo nutricional de gelado, é um 

folheto informativo que contempla 6 perguntas sobre a informação nutricional desse rótulo, e 

cujas questões são respondidas após a colocação da pergunta por parte do profissional de 

saúde.  

Se o número de respostas certas estiver entre 0-1, sugere probabilidade elevada (50% ou 

mais) de literacia limitada. Um número de repostas certas de 2 ou 3 significa limitada 

literacia em saúde, entre 4 a 6 respostas certas quase sempre indica um nível adequado de 

literacia (Pfizer, 2011). 

Para o cálculo do Índice de Risco foi utilizada a Matriz Simples de Somerville pela 

evidência científica disponível em considerar esta matriz, na globalidade dos casos, de 

simples aplicação e visualização/interpretação, estando geralmente relacionada com uma 

maior potência e menor ambiguidade dos descritores, o que oferece maior protecção ao 

trabalhador (Carvalho, Melo; 2011). Quanto mais complexos são os métodos, mais tendem 

a desviar o olhar do usuário da situação de trabalho para focalizar-se sobre o trabalhador, 

sua posição, força exercida, etc (ETUI,2011). Entende-se, na sequência desta ideia, que a 

protecção para o trabalhador aqui considerada poderá também ser aplicada ao utente, por 

isso, não foram definidas matrizes específicas por público-alvo. 

O método escolhido recorre ao uso de uma matriz de análise de risco composta por duas 

escalas de três níveis, para caracterizar a Gravidade (G) e a Probabilidade (P). Integra uma 

escala de Índice de Risco (IR) para definir a prioridade de intervenção, igualmente com 3 

níveis. A esquematização desta metodologia apresenta-se na figura 1 e 2 que se seguem. 
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Figura 1: Níveis da Matriz Simples de Somerville – Gravidade e Probabilidade 

 

 

 

Figura 2: Matriz Simples de Somerville – Índice de Risco 
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III. Mapa de Riscos 

 

Este capítulo será organizado de modo a que se faça uma caraterização física da unidade e 

posteriormente se descrevam os riscos a que os profissionais, ou utentes, estão expostos e 

os procedimentos a adotar para os eliminar ou reduzir e controlar.  

 

1) Caraterização Geral da USF Serra da Lousã 

 

O edifício onde se encontra a Unidade em avaliação data de 2013, construção de 

titularidade da ARS Centro I.P., onde estão instaladas as Unidades de Saúde Familiar Serra 

da Lousã – 1.º piso, e USF Trevim Sol, UCC Lousã e USP Lousã – piso térreo. As 

instalações afetas á USF Serra da Lousã, no primeiro piso, distribuem-se de acordo com o 

desenho da página 9.  

O espaço exterior compreende um estacionamento para utentes e profissionais, tem 

acessibilidade a veículos de socorro e foi construída, na zona ajardinada, uma rampa de 

acesso a pessoas com mobilidade condicionada. O acesso ao primeiro piso faz-se por uma 

escada logo após a entrada no edifício, ou através de um elevador acessível no hall. 

A Unidade tem um total de 19 trabalhadores: 6 médicos; 6 enfermeiros; 4 assistentes 

técnicos e 3 assistentes operacionais. À data de 13 de maio de 2016 tinha um total de 9705 

utentes inscritos. 

Estes profissionais, pela avaliação do instrumento Newest Vital Sign, demonstram um nível 

adequado de Literacia para a Saúde. O número de profissionais cujas respostas corretas foi 

superior a 4 foi de 12, num total de 14 inquiridos. 

No que respeita à avaliação do Health Improvement Card, destaca-se a não regularidade no 

controlo dos fatores de risco metabólicos/fisiológicos por parte dos profissionais da USF 

que, em grande maioria tinham ideia, mas não com provas analíticas ou medições recentes. 

Nesse sentido consideramos apenas o valor de Índice de Massa Corporal, com valores de 

peso e altura fornecidos pelos próprios, e cujos resultados incluímos na Tabela N.º 1. 

Os resultados da avaliação dos Estilos de Vida no que respeita à alimentação saudável, 

prática de atividade física, consumo de tabaco e consumo de álcool, indicam que o 

profissional: tem o comportamento adequado e atingiu a Meta, pode melhorar e está no 

patamar Precaução, ou deve alterar comportamentos por estar em Risco. 
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Tabela N.º 2: Avaliação dos Estilos de Vida dos Profissionais da USF Serra da Lousã 

 

Estilo de Vida 

(avaliados 12 
profissionais e 2 

internos) 

Profissionais (%) que se encontram no patamar 

 

Meta 

 

Precaução 

 

Alto Risco 

Índice de Massa 
Corporal* 

50 43 7 

Alimentação 
Saudável 

64 29 7 

Atividade Física 21 64 14 

Consumo de 
Tabaco 

64  36 

Álcool 100   

* Calculado de acordo com os dados do peso e altura, fornecidos pelos próprios. 

 

Pela observação da Tabela anterior verificamos que os profissionais beneficiariam, se 

adotadas estratégias de Promoção da Saúde no Local de Trabalho, com foco nos Estilos de 

Vida Saudáveis. 
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9 

Figura N.º 3: Esquema do Piso da USF Serra da Lousã 
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10 

 

 

 

Tabela N.º 3: Codificação dos Espaços do Esquema do Piso da USF Serra da Lousã 

 

Código Designação Código Designação Código Designação 

I1 Sala de Tratamento I11 Sala de Aerossóis I21 Depósito Temporário de Resíduos 

I2 Sala de Tratamento I12 Gabinete Médico I22 Depósito Temporário de Resíduos 

I3 Gabinete Médico I13 Gabinete de Enfermagem I23 Sala de Reuniões 

I4 Gabinete Enfermagem I14 Gabinete Médico I24 Sala de Pessoal 

I5 Gabinete Médico I15 Instalações Sanitárias de Pessoal I25 Instalações Sanitárias de Utentes 

I6 Gabinete de Enfermagem I16 Armazém de Consumíveis I26 Espaço Infantil 

I7 Gabinete Médico I17 Arquivo Clínico I27 Sala de Espera 

I8 Gabinete de Enfermagem I18 Armazém Medicamentos/Injetáveis I28 Secretariado Clínico 

I9 Gabinete Médico I19 Armazém de Produtos de Limpeza I29 Elevador 

I10 Gabinete de Enfermagem I20 Sala de Desinfeção de Material   
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11 

2) Avaliação de Risco 

 

a) Organização e gestão da prevenção 

 

Evidencia(E) Risco P G IR 

Medidas corretivas 

Descrição Responsável Observações 
Data de 

Resolução 

E1 Não estão definidas as Medidas 

de Autoproteção para o edifício: UT 

V – Hospitais e Lares de Idosos, 

que se enquadra na segunda 

categoria de risco sem locais de 

risco D ou E. 

Ameaças várias à 

saúde e 

segurança de 

pessoas ou a 

segurança do 

património. 

C C 3 

01. Respeitar as orientações 

constantes no DL 220/2008 

com alterações do DL 

22/2015, e Portaria 

1532/2008, e criar: 

 Registos de Segurança; 

 Plano de Prevenção; 

 Procedimentos em caso de 

emergência; 

 Ações de sensibilização e 

formação. 

ARS 

Centro 

I.P. 

Concurso 

realizado, 

documento 

provisório 

em análise. 

A definir 

pela ARS 

Centro 

I.P. 
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Evidencia(E) 

Organização e gestão da 

prevenção 

Risco P G IR 

Medidas corretivas 

Descrição Responsável Observações 
Data de 

Resolução 

E2 A gestão de riscos para a 

segurança e saúde dos 

trabalhadores é realizada de forma 

irregular.  

Ameaças várias 

à saúde e 

segurança dos 

trabalhadores. 

B C 3 

01. Os riscos profissionais devem 

ser geridos de forma 

sistemática, garantindo a sua 

identificação, avaliação, 

controlo e acompanhamento, 

dando cumprimento à Lei n.º 

102/2009 de 10/9, com 

alterações introduzidas pela 

Lei n.º 42/2012 de 28/8 e Lei 

n.º 3/2014 de 28/1, e Plano 

Regional de Saúde 

Ocupacional. 

 SO ACES 

PIN 

 USP ACES 

PIN 

 USF Serra 

da Lousã 

A USP ACES 

PIN está a 

construir o 

Plano Local 

de Saúde 

Ocupacional 

que será 

divulgado em 

breve para 

implementar a 

partir de 

janeiro de 

2017. 

2017 

E3 Não é feita consulta aos 

trabalhadores e seus 

representantes sobre aspetos 

relacionados com a segurança e 

saúde no trabalho. 

 B B 2 

01. Criar um procedimento para 

consulta dos trabalhadores 

em matéria de segurança e 

saúde no trabalho. 

 SO ACES 

PIN 

 USP ACES 

PIN 

2017 
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Evidencia(E) 

Organização e gestão da 
prevenção 

Risco P G IR 

Medidas corretivas 

Descrição Responsável Observações 
Data de 

Resolução 

E4 Não existem registos dos 

acidentes e incidentes de trabalho, 

nem as causas são investigadas. 

 A B 1 

01. Registar os acidentes e 

identificar as suas causas 

para definir medidas de 

prevenção e evitar o 

mesmo tipo de acidentes 

no futuro. 

02. Manter o registo em ficheiro 

específico de segurança e 

saúde. 

03. Comunicar à ACT, no prazo 

de 24 horas, os acidentes 

de trabalho graves. 

 SO ACES 

PIN 

 USP ACES 

PIN 

 UAG ACES 

PIN 

A USP irá 

criar um 

modelo 

específico, 

de acordo 

com o Plano 

Local de 

Saúde 

Ocupacional 

2017 

E5 Não é facultada informação e 

formação a todos os trabalhadores 

sobre segurança saúde no trabalho. 

 A C 2 

01. Disponibilizar informação e 

formação atualizadas sobre 

aspetos de segurança e 

saúde no trabalho tendo 

em atenção o posto de 

trabalho. 

 ACES PIN 

 SO ACES 

PIN 

 USP ACES 

PIN 
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Evidencia(E) 

Organização e gestão da 
prevenção 

Risco P G IR 

Medidas corretivas 

Descrição Responsável Observações 
Data de 

Resolução 

E6 Não é feita a vigilância da saúde 

dos trabalhadores. 
 C B 3 

01. Promover a realização de 

exames de saúde 

adequados para comprovar 

e avaliar a aptidão física e 

psíquica do trabalhador 

para o exercício da 

actividade. 

 SO ACES 

PIN 
 

 

 

b) Espaços comuns, acessibilidade e ambiente externo 

 

Evidencia(E) Risco P G IR 

Medidas corretivas 

Descrição Responsável Observações 
Data de 

Resolução 

E1 A rampa exterior de acesso a 

pessoas com mobilidade 

condicionada, não é intuitiva. 

Físico: Queda ao 

mesmo nível. 
B B 2 

 Identificar e facilitar a 

visualização da rampa de 

acesso a pessoas com 

mobilidade condicionada. 

   

  



II Mapa de Riscos da USF Serra da Lousã 

 

Célia Morais, USP ACES PIN 

 

Edição: 01 

Aprovado:__/ __/ ____ 

 

6
 d

e
 s

e
t

e
m

b
r

o
 d

e
 2

0
1

6
 

15 

Evidencia(E) 

Espaços comuns, acessibilidade 
e ambiente externo 

Risco P G IR 

Medidas corretivas 

Descrição Responsável Observações 
Data de 

Resolução 

E2 Não existem proteções com 

altura mínima de 0,9 m e/ou 

corrimão nos patamares das 

escadas exteriores. 

Físico: Quedas 

ao mesmo nível. 
B B 2  Corrigir. 

   

E3 O elevador de acesso ao piso 1 

não permite o transporte de 

pessoas em maca. 

Físico: Quedas 

em altura. 
A C 2 

 O atendimento de utentes 

em maca deve ser 

realizado no piso do rés-

do-chão. 

   

E4 O piso da entrada principal do 

edifício não permite o eficiente 

escoamento de águas. 

Físico: Quedas 

ao mesmo nível. 
B B 2  Reparar. 
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Evidencia(E) 

Espaços comuns, acessibilidade 
e ambiente externo 

Risco P G IR 

Medidas corretivas 

Descrição Responsável Observações 
Data de 

Resolução 

E5 O armazém de resíduos 

apresenta as seguintes 

deficiências:  

 Não tem dimensão adequada às 

necessidades/produção das 

unidades utilizadores, 

inviabilizando a separação por 

centro de custo; 

 Não possui sistema de refrigeração 

para o período de armazenamento; 

 Não possui meios de extinção e 

combate a incêndios; 

 Não está sinalizado; 

 Não tem ponto de água; 

 Não tem disponíveis equipamentos 

de protecção individual; 

 Não tem afixadas instruções de 

segurança e de acessibilidade. 

Físico: cortes; 

entalamentos; 

choques; queda 

de materiais; 

saturação do ar. 

Biológicos: 

contato com 

agentes 

infeciosos. 

Outros: intrusão. 

C B 3  Corrigir. 
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Evidencia(E) 

Espaços comuns, acessibilidade 
e ambiente externo 

Risco P G IR 

Medidas corretivas 

Descrição Responsável Observações 
Data de 

Resolução 

E6 As saídas de emergência impõem 

ao utilizador o exercício exagerado 

de força podendo, por 

desconhecimento, motivar o pânico 

em situações de emergência. 

Físicos: 

Choques, 

entalamentos. 

ameaças várias à 

saúde e 

segurança de 

pessoas e bens. 

C A 2 

 Corrigir; 

 Garantir manutenção 

preventiva e inspecção 

regular. 

   

 

c) Caraterísticas estruturais do Piso 1  

 

Evidencia(E) Risco P G IR 

Medidas corretivas 

Descrição Responsável Observações 
Data de 

Resolução 

E1 A fonte local de energia não 

abrange todas as 

instalações/equipamentos da 

Unidade. 

Vários: perdas 

totais de 

equipamentos e 

produtos (ex. 

vacinas). 

B B 2 
0.1 Identificar as causas e 

corrigir. 
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Evidencia(E) 

Carateristicas estruturais do 
Piso 1 

Risco P G IR 

Medidas corretivas 

Descrição Responsável Observações 
Data de 

Resolução 

E2 O frigorífico de vacinas 

instalado em I18 não oferece 

garantia de funcionamento.  

Psicológicos: stress 

pela persistência do 

problema; insegurança 

na prática profissional. 

Físico: ruído 

provocado pelo alarme 

do equipamento. 

B B 2 

01. Verificar causas de 

oscilação de potência e 

corrigir. 

   

E3 O sistema de ventilação do 

edifício é do tipo centralizado, 

com regulação localizada. Não 

estão definidos procedimentos 

de manutenção/higienização 

regular dos filtros e outros 

equipamentos. 

Físicos: libertação de 

partículas. 

Biológicos: 

problemas 

respiratórios 

provocados por 

agentes infeciosos. 

B B 2 

01. Assegurar a permanente 

qualidade do ar, garantindo o 

respeito pelos artigos 10.º e 

11.º do RGHSTECES, 

publicado no Decreto-Lei n.º 

243/86 de 20 de agosto. 

02. Garantir manutenção 

adequada do equipamento em 

especial dos filtros. 
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Evidencia(E) 

Carateristicas estruturais do 
Piso 1 

Risco P G IR 

Medidas corretivas 

Descrição Responsável Observações 
Data de 

Resolução 

E4 Rutura/infiltração no teto do 

corredor interno da Unidade, na 

ala Oeste. 

Físico: degradação de material. 

Biológicos: aparecimento de 

bolores. 

A B 1 01. Reparar 

   

E5 As escadas de acesso ao 

primeiro piso a partir do hall 

não possuem bordo marcado 

ou pintado. 

Físico: Quedas em altura. A C 2 01. Corrigir 

   

E6 Os doseadores metálicos de 

sabão líquido apresentam 

sinais de corrosão e ferrugem. 

Físico: degradação de material 

e perda de produto. 

Biológico: Contaminação por 

agentes biológicos por 

deficiente higienização. 

B B 2 01. Substituir 

   

E7 As embalagens do material 

esterilizado armazenado: 

 Não tinham todas as 

informações necessárias; 

 Não tinham dimensão 

adequada; 

 Apresentavam vincos. 

Perda de garantia de 

esterilidade. 
B B 2 

01. Formação aos 

profissionais da 

Unidade Central 

de Esterilização do 

ACES 

Célia 

Morais 

(USP 

ACES PIN) 

 
novembro 

2016 



II Mapa de Riscos da USF Serra da Lousã 

 

Célia Morais, USP ACES PIN 

 

Edição: 01 

Aprovado:__/ __/ ____ 

 

6
 d

e
 s

e
t

e
m

b
r

o
 d

e
 2

0
1

6
 

20 

d) Avaliação de risco por posto de trabalho 

 

i) Médicos 

 

Evidencia(E) Risco P G IR 

Medidas corretivas 

Descrição Responsável Observações 
Data de 

Resolução 

E1 Contato interpessoal com 

doentes ou portadores de 

microrganismos, incluindo os 

geneticamente modificados. 

Biológico: 

susceptibilidade 

de contrair 

infeções, alergias 

ou intoxicações. 

B B 2 

01. Garantir o cumprimento do 

programa de vacinação; 

02. Implementar 

procedimentos/práticas de 

trabalho no que respeita às 

barreiras de proteção 

universal; 

03. Formação e informação 

dos profissionais. 

 DGS 

 ARS 

Centro I.P. 

 USP ACES 

PIN 

 SO ACES 

PIN 

 USF Serra 

da Lousã 

Em 

situações de 

risco de 

agentes dos 

grupos 3 e 4, 

existem 

meios de 

atuação 

conforme as 

orientações 

da DGS 
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Evidencia(E) 

Médicos 
Risco P G IR 

Medidas corretivas 

Descrição Responsável Observações 
Data de 

Resolução 

E2 Posturas de trabalho 

incorretas associadas à 

utilização de equipamentos 

dotados de visor.  

Físico: lesões músculo-

esqueléticas dos 

membros superiores, 

pescoço e ombros; 

lesões músculo-

esqueléticas específicas 

da mão, pulso, braço e 

cotovelo; 

lesões da coluna 

vertebral; 

problemas oftalmológicos 

tais como irritação, secura 

e fadiga ocular, perda da 

acuidade visual e dores 

de cabeça. 

Psicológicos: Pressão 

mental e emocional. 

C C 3 

01. Adaptação do posto de 

trabalho com computador à 

altura do trabalhador: 

 A mesa deve permitir a 

disposição flexível do visor 

e do teclado; 

 A cadeira deve ter boa 

estabilidade e altura 

ajustável, com apoio 

lombar ajustável em altura, 

inclinação e profundidade; 

 O monitor deve situar-se a 

60 cm do trabalhador. 

02. Formação dos 

trabalhadores sobre como 

ajustar, à sua medida, os 

equipamentos e mobiliário 

do seu posto de trabalho. 

 USP ACES 

PIN 

 SO ACES 

PIN 

 USF Serra 

da Lousã 
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Evidencia(E) 

Médicos 
Risco P G IR 

Medidas corretivas 

Descrição Responsável Observações 
Data de 

Resolução 

E3 Exposição a 

nanomateriais. 

A exposição profissional a nanomateriais é uma área de investigação relativamente 

recente. No sector da saúde a aplicabilidade dos nanomateriais é vasta, desde o 

diagnóstico, a monitorização, ao tratamento e à prevenção de doenças.  

No caso concreto desta Unidade de Saúde Familiar impõe-se a realização um estudo 

específico para identificar a abrangência, mensurar o risco e propor medidas. 

 USP ACES 

PIN; 

 SO ACES 

PIN 

 USF Serra 

Lousã 

  

E4 Exposição a 

agentes 

químicos. 

Químicos: 

irritações 

oculares e 

alergias 

cutâneas, 

asma. 

B B 2 

01. Elaboração e atualização de lista de produtos 

químicos em uso na unidade, incluindo os de 

operações de higienização e limpeza. 

02. Elaboração de dossier com as fichas de dados de 

segurança de todos os produtos químicos. 

03. Criação de procedimentos de trabalho associados 

a tarefas com agentes químicos. 

04. Formação dos trabalhadores sobre manipulação 

segura de substâncias/produtos químicos; 

05. Adequação de EPI’s aos riscos identificados em 

01.  

06. Participação dos profissionais e seus 

representantes nos processos de escolha de 

produtos químicos. 

 USP ACES 

PIN; 

 SO ACES 

PIN 

 USF Serra 

Lousã 

 UAG 

ACES PIN 
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Evidencia(E) 

Médicos 
Risco P G IR 

Medidas corretivas 

Descrição Responsável Observações 
Data de 

Resolução 

E3 Existem pressões de tempo que 

embora não comprometam a 

autonomia do grupo de trabalho, 

têm implicações no ritmo de 

atendimento de utentes/doentes e 

nas relações interpessoais. 

Psicológicos: 

irritabilidade, 

pressão mental. 

2 2 2 

01. Criação de bolsa de 

trabalhadores que cubra as 

necessidades em 

assistentes técnicos em 

situações de baixa ou 

ausência de profissionais. 

 UAG 

ACES PIN 

 USF Serra 

da Lousã 

  

E4 Síndrome de Burnout avaliado e 

evidenciado significativo (avaliação 

da USF Serra da Lousã). 

Psicossociais: 

humor instável, 

aumento da 

agressividade, 

diminuição da 

auto-estima, 

fadiga, alteração 

da memória; 

exaustão 

emocional. 

B B 2 

01. Reorganização do trabalho; 

02. Vigilância da saúde dos 

trabalhadores; 

03. Fomento de ações de 

promoção da saúde dos 

trabalhadores. 

 SO ACES 

PIN 

 USF 

Serra da 

Lousã 
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Evidencia(E) 

Médicos 
Risco P G IR 

Medidas corretivas 

Descrição Responsável Observações 
Data de 

Resolução 

E5 Fragilidade na lide com 

comportamentos indesejados e 

intimidação no trabalho, por parte 

dos utentes. 

Vários: 

agressões físicas 

e psicológicas. 

A B 2 

01. Formalizar mecanismos de 

atuação contra 

comportamentos indesejados 

e intimidação no trabalho; 

02. Criação de mecanismos de 

ajuda e de denúncia 

confidencial. 

   

E6 Acidentes de transporte, 

incluindo in itinere. 

Vários: 

decorrentes da 

gravidade d 

acidente de 

viação. 

A B 2 

01. Formação dos profissionais 

sobre regras de utilização, 

critérios de manutenção e 

seguros, de viaturas do 

estado e acidentes de 

trabalho. 

02. Dada a multiplicidade de 

factores envolvidos, incluindo 

externos, enaltece-se o bom 

senso para a condução 

segura e o cumprimento das 

tarefas não sob situações de 

stress. 

 Gabinete 

Jurídico da 

ARS 

Centro I.P. 
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ii) Enfermeiros 

 

Evidencia(E) Risco P G IR 

Medidas corretivas 

Descrição Responsável Observações 
Data de 

Resolução 

E1 Contato interpessoal com 

doentes ou portadores de 

microrganismos, incluindo os 

geneticamente modificados. 

Biológico: 

suscetibilidade 

de contrair 

infeções, 

alergias ou 

intoxicações. 

B B 2 

01. Garantir o cumprimento do 

programa de vacinação; 

02. Implementar 

procedimentos/práticas de 

trabalho no que respeita às 

barreiras de proteção 

universal; 

03. Formação e informação 

dos profissionais. 

 DGS 

 ARS 

Centro I.P. 

 USP ACES 

PIN 

 SO ACES 

PIN 

 USF Serra 

da Lousã 

Em 

situações 

de risco de 

agentes 

dos grupos 

3 e 4, 

existem 

meios de 

atuação 

conforme 

as 

orientações 

da DGS 
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Evidencia(E) 

Enfermeiros 
Risco P G IR 

Medidas corretivas 

Descrição Responsável Observações 
Data de 

Resolução 

E2 Manipulação de 

material corto-

perfurante. 

Físico: cortes e 

picadas. 

Biológico: 

suscetibilidade 

de contrair 

infeções, 

alergias ou 

intoxicações. 

A C 2 

01. Garantir o cumprimento do programa de 

vacinação; 

02. Garantir a implementação de 

procedimentos/práticas de trabalho no que 

respeita às barreiras de protecção universal; 

03. Formação e informação dos profissionais; 

04. Escolha participada de produtos. 

 USP ACES 

PIN 

 SO ACES 

PIN 

 USF Serra 

da Lousã 

  

E3 Movimentação de 

cargas/utentes, e 

carga a uma altura 

superior à dos 

ombros. 

Físico: posturas 

incorretas – 

dores e lesões 

músculo-

esqueléticas, 

cansaço e 

fadiga. 

B B 2 

01. Formação e informação aos trabalhadores 

sobre movimentação de cargas e doentes; 

02. Distribuição de informações sobre boas 

práticas de carregar e transportar; 

03. Limitar o levantamento de cargas a uma altura 

superior à dos seus ombros, a um peso 

máximo de 4 Kg; 

04. Em trabalhos prolongados: alternar o trabalho 

em pé, com sentado ou caminhando; e 

realizar pausas, de pelo menos 10 minutos, 

ou tarefas de curta duração. 

 SO ACES 

PIN 

 USF Serra 

da Lousã 
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Evidencia(E) 

Enfermeiros 
Risco P G IR 

Medidas corretivas 

Descrição Responsável Observações 
Data de 

Resolução 

E4 Tratamento de 

feridas. 

Físico: posturas 

incorretas – dores e 

lesões músculo-

esqueléticas, cansaço 

e fadiga 

Biológico: 

susceptibilidade de 

contrair infeções, 

alergias ou 

intoxicações; 

Químico: reações 

alérgicas, irritações. 

B B 2 

01. Formação dos trabalhadores sobre 

posturas adequadas; 

02. Garantir a implementação de 

procedimentos/práticas de trabalho 

no que respeita às barreiras de 

protecção universal; 

03. Participação dos profissionais e 

seus representantes nos processos 

de escolha de material. 

 SO ACES 

PIN 

 USF Serra 

Lousã 

  

E5 Exposição a 

nanomateriais. 

A exposição profissional a nanomateriais é uma área de investigação 

relativamente recente. No sector da saúde a aplicabilidade dos nanomateriais 

é vasta, desde o diagnóstico, a monitorização, ao tratamento e à prevenção 

de doenças.  

No caso concreto desta Unidade de Saúde Familiar impõe-se a realização um 

estudo específico para identificar a abrangência, mensurar o risco e propor 

medidas. 

 USP ACES 

PIN; 

 SO ACES 

PIN 

 USF Serra 

Lousã 
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Evidencia(E) 

Enfermeiros 
Risco P G IR 

Medidas corretivas 

Descrição Responsável Observações 
Data de 

Resolução 

E6 Exposição a 

agentes químicos. 

Químicos: irritações 

oculares e alergias 

cutâneas, asma. 

B B 2 

01. Elaboração e atualização de lista de 

produtos químicos em uso na 

unidade, incluindo os de operações de 

higienização e limpeza. 

02. Elaboração de dossier com as fichas 

de dados de segurança de todos os 

produtos químicos. 

03. Criação de procedimentos de trabalho 

associados a tarefas com agentes 

químicos. 

04. Formação dos trabalhadores sobre 

manipulação segura de 

substâncias/produtos químicos; 

05. Adequação de EPI’s aos riscos 

identificados em 01.  

06. Participação dos profissionais e seus 

representantes nos processos de 

escolha de produtos químicos. 

 USP ACES 

PIN; 

 SO ACES 

PIN 

 USF Serra 

Lousã 

 UAG 

ACES PIN 
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Evidencia(E) 

Enfermeiros 
Risco P G IR 

Medidas corretivas 

Descrição Responsável Observações 
Data de 

Resolução 

E7 Posturas de 

trabalho incorretas 

associadas à 

utilização de 

equipamentos 

dotados de visor. 

Físico: lesões músculo-

esqueléticas dos 

membros superiores, 

pescoço e ombros; 

lesões músculo-

esqueléticas específicas 

da mão, pulso, braço e 

cotovelo; 

lesões da coluna 

vertebral; 

problemas oftalmológicos 

tais como irritação, secura 

e fadiga ocular, perda da 

acuidade visual e dores 

de cabeça. 

Psicológicos: Pressão 

mental e emocional. 

C C 3 

01. Adaptação do posto de trabalho 

com computador à altura do 

trabalhador: 

 A mesa deve permitir a 

disposição flexível do visor e do 

teclado; 

 A cadeira deve ter boa 

estabilidade e altura ajustável, 

com apoio lombar ajustável em 

altura, inclinação e 

profundidade; 

 O monitor deve situar-se a 60 

cm do trabalhador. 

02. Formação dos trabalhadores 

sobre como ajustar, à sua 

medida, os equipamentos e 

mobiliário do seu posto de 

trabalho. 

 USP ACES 

PIN 

 SO ACES 

PIN 

 USF Serra 

da Lousã 
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Evidencia(E) 

Enfermeiros 
Risco P G IR 

Medidas corretivas 

Descrição Responsável Observações 
Data de 

Resolução 

E8 Existem pressões de 

tempo que embora não 

comprometam a autonomia 

do grupo de trabalho, têm 

implicações no ritmo de 

atendimento de 

utentes/doentes e nas 

relações interpessoais. 

Psicológicos: 

irritabilidade e 

pressão mental. 

2 2 2 

01. Criação de bolsa de 

trabalhadores que cubra as 

necessidades em assistentes 

técnicos. 

 UAG 

ACES PIN 

 USF Serra 

da Lousã 

  

E9 Síndrome de Burnout 

avaliado e evidenciado 

significativo (avaliação da 

USF Serra da Lousã). 

Psicossociais: 

humor instável, 

aumento da 

agressividade, 

diminuição da 

auto-estima, 

fadiga, alteração 

da memória; 

exaustão 

emocional. 

2 2 2 

01. Reorganização do trabalho; 

02. Vigilância da saúde dos 

trabalhadores; 

03. Ações de promoção da saúde. 

 SO ACES 

PIN 

 USF 

Serra da 

Lousã 
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Evidencia(E) 

Enfermeiros 
Risco P G IR 

Medidas corretivas 

Descrição Responsável Observações 
Data de 

Resolução 

E10 Fragilidade na lide com 

comportamentos 

indesejados e intimidação 

no trabalho, por parte dos 

utentes. 

Vários: 

agressões físicas 

e psicológicas. 

A B 2 

01. Formalizar mecanismos de 

atuação contra comportamentos 

indesejados e intimidação no 

trabalho; 

02. Criação de mecanismos de ajuda e 

de denúncia confidencial. 

   

E11 Acidentes de transporte, 

incluindo in itinere. 

Vários: 

decorrentes da 

gravidade do 

acidente de 

viação. 

B B 2 

01. Formação dos profissionais 

sobre regras de utilização, 

critérios de manutenção e 

seguros, de viaturas do estado 

e acidentes de trabalho. 

02. Dada a multiplicidade de 

factores envolvidos, incluindo 

externos, enaltece-se o bom 

senso para a condução segura 

e o cumprimento das tarefas 

não sob situações de stress. 

 Gabinete 

Jurídico da 

ARS 

Centro I.P. 
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iii) Assistentes Técnicos 

 

Evidencia(E) Risco P G IR 

Medidas corretivas 

Descrição Responsável Observações 
Data de 

Resolução 

E1 Contato interpessoal com 

doentes ou portadores de 

microrganismos, incluindo os 

geneticamente modificados. 

Biológico: 

susceptibilidade 

de contrair 

infeções, alergias 

ou intoxicações. 

B B 2 

01. Garantir o cumprimento do 

programa de vacinação; 

02. Implementar 

procedimentos/práticas de 

trabalho no que respeita às 

barreiras de protecção 

universal; 

03. Formação e informação 

dos profissionais. 

 DGS 

 ARS 

Centro I.P. 

 USP ACES 

PIN 

 SO ACES 

PIN 

 USF Serra 

da Lousã 

Em 

situações 

de risco de 

agentes 

dos grupos 

3 e 4, 

existem 

meios de 

atuação 

conforme 

as 

orientações 

da DGS. 
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Evidencia(E) 

Assistentes 
Técnicos 

Risco P G IR 

Medidas corretivas 

Descrição Responsável Observações 
Data de 

Resolução 

E2 Posturas de 

trabalho 

incorretas 

associadas à 

utilização de 

equipamentos 

dotados de visor.  

Físico: lesões músculo-

esqueléticas dos 

membros superiores, 

pescoço e ombros; 

lesões músculo-

esqueléticas específicas 

da mão, pulso, braço e 

cotovelo; 

lesões da coluna 

vertebral; 

problemas 

oftalmológicos tais como 

irritação, secura e fadiga 

ocular, perda da 

acuidade visual e dores 

de cabeça. 

Psicológicos: Pressão 

mental e emocional. 

C C 3 

01. Adaptação do posto de trabalho com 

computador à altura do trabalhador: 

 A mesa deve permitir a disposição 

flexível do visor e do teclado; 

 A cadeira deve ter boa estabilidade e 

altura ajustável, com apoio lombar 

ajustável em altura, inclinação e 

profundidade; 

 O monitor deve situar-se a 60 cm do 

trabalhador. 

02. Formação dos trabalhadores sobre como 

ajustar, à sua medida, os equipamentos e 

mobiliário do seu posto de trabalho. 

03. Em trabalhos prolongados: alternar o 

trabalho em pé, com sentado ou 

caminhando; e realizar pequenas pausas, 

de pelo menos 10 minutos, ou tarefas de 

curta duração. 

 USP ACES 

PIN 

 SO ACES 

PIN 

 USF Serra 

da Lousã 
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Evidencia(E) 

Assistentes Técnicos 
Risco P G IR 

Medidas corretivas 

Descrição Responsável Observações 
Data de 

Resolução 

E3 Utilização de 

fotocopiadoras e 

impressoras – unidade de 

médio volume. 

Físicos: 

radiação 

térmica, ruído, 

partículas finas. 

C A 2 

01. Criação e garantia de 

cumprimento de procedimentos de 

manutenção e assistência regular. 

02. Abertura regular das janelas da 

secretaria para renovação do ar. 

 USF 

Serra da 

Lousã 

 UAG 

ACES 

PIN 

  

E4 O espaço da secretaria 

não está protegido contra o 

impacto do ruído dos 

utentes nas salas de 

espera e alas comuns do 

edifício. 

Físicos: ruído; 

Psicológicos: 

irritabilidade, 

agravamento de 

estados de 

depressão e 

ansiedade. 

B B 2 

01. Criação de documentos 

informativos como fomento da 

cultura da tranquilidade no acesso 

aos cuidados de saúde, conforme 

é filosofia de “Ser USF”. 

 USF 

Serra da 

Lousã 

  

E5 Existem pressões de 

tempo com manifesta 

implicação no ritmo de 

atendimento de 

utentes/doentes e nas 

relações interpessoais 

Psicológicos: 

stress  
C B 3 

01. Criação de bolsa de trabalhadores 

que cubra as necessidades em 

assistentes técnicos; 

02. Distribuição equilibrada das tarefas; 

03. Garantia do cumprimento das regras 

de prestação de trabalho suplementar. 

 UAG 

ACES PIN 

 USF Serra 

da Lousã 
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Evidencia(E) 

Assistentes 
Técnicos 

Risco P G IR 

Medidas corretivas 

Descrição Responsável Observações 
Data de 

Resolução 

E6 Síndrome de 

Burnout avaliado e 

evidenciado 

significativo 

(avaliação da USF 

Serra da Lousã) 

Psicossociais: humor 

instável, aumento da 

agressividade, 

diminuição da auto-

estima, fadiga, alteração 

da memória; exaustão 

emocional 

B B 2 

01. Reorganização do trabalho; 

02. Vigilância da saúde dos 

trabalhadores; 

03. Ações de promoção da saúde 

 SO ACES 

PIN 

 USF 

Serra da 

Lousã 

  

E7 Acidentes de 

transporte, incluindo 

in itinere 

Vários: decorrentes da 

gravidade do acidente 

de viação. 

B B 2 

01. Formação dos profissionais sobre 

regras de utilização, critérios de 

manutenção e seguros, de viaturas do 

estado e acidentes de trabalho. 

02. Dada a multiplicidade de factores 

envolvidos, incluindo externos, 

enaltece-se o bom senso para a 

condução segura e o cumprimento 

das tarefas não sob situações de 

stress. 

 Gabinete 

Jurídico da 

ARS 

Centro I.P. 
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iv) Assistentes Operacionais 

 

Evidencia(E) Risco P G IR 

Medidas corretivas 

Descrição Responsável Observações 
Data de 

Resolução 

E1 Contato interpessoal 

com doentes ou 

portadores de 

microrganismos, 

incluindo os 

geneticamente 

modificados. 

Biológico: susceptibilidade de 

contrair infeções, alergias ou 

intoxicações. 

B B 2 

01. Garantir o cumprimento do 

programa de vacinação; 

02. Implementar 

procedimentos/práticas de 

trabalho no que respeita às 

barreiras de proteção 

universal; 

03. Formação e informação 

dos profissionais. 

 DGS 

 ARS 

Centro I.P. 

 USP ACES 

PIN 

 SO ACES 

PIN 

 USF Serra 

da Lousã 

Em 

situações de 

risco de 

agentes dos 

grupos 3 e 4, 

existem 

meios de 

atuação 

conforme as 

orientações 

da DGS 

 

E3 Exposição a 

nanomateriais. 

A exposição profissional a nanomateriais é uma área de investigação relativamente 

recente. No sector da saúde a aplicabilidade dos nanomateriais é vasta, desde o 

diagnóstico, a monitorização, ao tratamento e à prevenção de doenças.  

No caso concreto desta Unidade de Saúde Familiar impõe-se a realização um 

estudo específico para identificar a abrangência, mensurar o risco e propor 

medidas. 

 USP ACES 

PIN; 

 SO ACES 

PIN 

 USF Serra 

Lousã 
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Evidencia(E) 

Assistentes 
Operacionais 

Risco P G IR 

Medidas corretivas 

Descrição Responsável Observações 
Data de 

Resolução 

E3 Exposição a 

agentes químicos, 

com particular enfase 

nas tarefas de 

lavagem e 

desinfeção de 

dispositivos médicos. 

Físicos: 

queimaduras; 

Químicos: 

irritações 

oculares e 

alergias 

cutâneas, 

asma. 

B B 2 

01. A sala de lavagem e desinfeção de material (I20) 

deve ser dotada de sistema artificial que permita 

a renovação de ar, bem como a extração dos 

contaminantes químicos libertados na atmosfera 

de trabalho nas tarefas aí desenvolvidas. 

02. Elaboração e atualização de lista de produtos 

químicos em uso na unidade, incluindo os de 

operações de higienização e limpeza. 

03. Elaboração de dossier com as fichas de dados de 

segurança de todos os produtos químicos. 

04. Criação de procedimentos de trabalho 

associados a tarefas com agentes químicos. 

05. Formação dos trabalhadores sobre manipulação 

segura de substâncias/produtos químicos; 

06. Adequação de EPI’s aos riscos identificados em 

01.  

07. Participação dos profissionais e seus 

representantes nos processos de escolha de 

produtos químicos. 

 ACES PIN 

 USP ACES 

PIN; 

 SO ACES 

PIN 

 USF Serra 

Lousã 

 UAG 

ACES PIN 
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Evidencia(E) 

Assistentes 
Operacionais 

Risco P G IR 

Medidas corretivas 

Descrição Responsável Observações 
Data de 

Resolução 

E4 Manipulação de 

material corto-

perfurante. 

Físico: cortes e 

picadas 

Biológico: 

susceptibilidade 

de contrair 

infecções, 

alergias ou 

intoxicações  

C B 3 

01. Garantir o cumprimento do programa de 

vacinação; 

02. Garantir a implementação de 

procedimentos/práticas de trabalho no 

que respeita às barreiras de protecção 

universal; 

03. Formação e informação dos profissionais; 

04. Escolha participada de produtos. 

 USP ACES 

PIN 

 SO ACES 

PIN 

 USF Serra 

da Lousã 

  

E5 Movimentação de 

cargas. 

Físico: posturas 

incorretas – dores 

e lesões músculo-

esqueléticas, 

cansaço e fadiga 

B B 2 

01. Formação e informação aos 

trabalhadores sobre movimentação de 

cargas; 

02. Distribuição de informações sobre boas 

práticas de carregar e transportar. 

 SO ACES 

PIN 

 USF Serra 

da Lousã 
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Evidencia(E) 

Assistentes 
Operacionais 

Risco P G IR 

Medidas corretivas 

Descrição Responsável Observações 
Data de 

Resolução 

E6 O transporte de 

resíduos para o 

armazém central é feito 

por passagens 

exteriores não cobertas. 

Exposição a fatores 

ambientais 
B A 1 01. Fornecer EPI adequado. 

 SO ACES 

PIN 

 ACES PIN 

  

E7 Síndrome de Burnout 

avaliado e evidenciado 

significativo (avaliação 

da USF Serra da 

Lousã). 

Psicossociais: humor 

instável, aumento da 

agressividade, 

diminuição da auto-

estima, fadiga, 

alteração da memória; 

exaustão emocional 

B B 2 

01. Vigilância da saúde dos 

trabalhadores; 

02. Ações de promoção da saúde 

 SO ACES 

PIN 

 USF 

Serra da 

Lousã 

  

E8 Acidentes de 

transporte, incluindo in 

itinere. 

Vários: decorrentes 

da gravidade do 

acidente de viação. 

A B 2 

01. Dada a multiplicidade de fatores 

envolvidos, incluindo externos, 

enaltece-se o bom senso para a 

condução segura e o 

cumprimento das tarefas não 

sob situações de stress. 

 Gabinete 

Jurídico da 

ARS 

Centro I.P. 
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IV. Conclusões 

 

A avaliação de riscos é uma atividade dinâmica e que acompanha as rotinas, as 

alterações de processos e até as mudanças de produtos, por outras palavras, deve 

fazer parte da vivência das unidades e dos profissionais, pois é parceira no seu 

desenvolvimento. 

O II Mapa de Riscos da USF Serra da Lousã traduz uma clara evolução, promovida 

pela nova instalação, mas em muito devida à diferença nos procedimentos dos 

profissionais, por exemplo, no que respeita à triagem de resíduos hospitalares que se 

pode considerar eficiente. 

Parte dos riscos agora evidenciados, e que apresentam gravidade elevada como as 

questões do armazém comum de resíduos e as posturas incorretas associadas à 

utilização de equipamentos dotados de visor, cuja causa reside na deficiente 

programação do posto de trabalho, podiam ter sido corrigidos na origem. De referir 

que os erros de postura e o trabalho num posto que não apresenta conforto, agrava o 

risco psicossocial.  

As caraterísticas físicas dos locais de trabalho bem como a inadequada conceção 

ergonómica aumentam a pressão mental e emocional dos trabalhadores, e em 

consequência, a incidência de erros humanos e o risco de acidentes. 

Por outro lado, os aspetos psicossociais desfavoráveis acentuam os fatores de risco 

físico, contribuindo para a incidência acrescida de lesões músculo-esqueléticas. 

Estando em realce, devem ser considerados prioritários na atuação. 

No que respeita à organização e gestão da prevenção, o que concerne às atividades 

de Saúde Ocupacional e do envolvimento da Saúde Pública, está a ser desenvolvido o 

Plano Local de Saúde Ocupacional do ACES PIN, acreditamos que o pleno 

funcionamento se inicie em janeiro de 2017 com as atividades previstas na Lei, 

algumas descritas ao longo do presente Mapa. 

É de destacar o empenho de todos os colaboradores da USF Serra da Lousã cuja 

disponinilidade, contributos e decisão foram fundamentais nesta tarefa da construção 

do II Mapa de Riscos.    
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