
24h por dia 365 dias por ano

destaques
Factores de Risco 

Psicossocial no 

Trabalho

artigo
Como prevenir a 

gripe?

breves 
Novos Protocolos

news 
Inverno

23 dezembro 2015



Os factores de risco psicossociais são determinantes no desempenho profissional, exercendo um impacto 
significativo na saúde dos trabalhadores 

Factores de Risco Psicossocial no Trabalho 
Daniel Frade (Médico do Trabalho)

Entendem-se por riscos psicossociais aspectos relacionados com com o respectivo contexto social e organizacional, 

que têm capacidade para causar danos físicos e/ou psicológicos (ex. stress, depressão, ansiedade). Leka et al, divide 

os fatores de risco psicossocial em dois grupos: factores relacionados com o conteúdo do trabalho - falta de 

diversidade, trabalho menor, tarefas repetitivas; carga horária excessiva e/ou por longos períodos; elevada demanda 

para o cumprimento de prazos e deadlines, horários de trabalho pouco flexíveis, trabalho por turnos; falta de 

equipamento adequado ou de manutenção, falta de condições ambientais, como falta de espaço, excesso de ruído, 

iluminação inapropriada; e factores relacionados com o contexto de trabalho - controlo laboral, nomeadamente, baixa 

participação na tomada de decisões; má comunicação, falta de definição e/ou consenso no que se refere aos 

objectivos organizacionais; relações interpessoais no trabalho, como isolamento físico ou social, mau relacionamento 

com os superiores hierárquicos, conflito entre colegas, falta de apoio social, bullying, assédio e violência; indefinição de 

papéis dentro da organização (ex. ambiguidades, conflitos)

Aos factores de risco mencionados são atribuídas implicações, quer para os trabalhadores, quer para as organizações.

Conforme referido, o stress laboral é comum no dia-a-dia das organizações. comporta um risco acrescido de 

perturbações físicas e mentais para os trabalhadores. Entre as primeiras, denotam-se: sintomas e alterações de 

natureza músculo-esquelética (ex. queixas álgicas cervicais, dorso-lombares).Quanto às perturbações mentais, estas 

apresentam um espectro de gravidade alargado, variando de quadros de perturbações do humor e da ansiedade a 

estados depressivos graves. 

No que se refere às organizações empregadoras, os efeitos negativos reflectem-se no (fraco) desempenho da empresa, 

motivam o absentismo e/ou a falta de capacidade e eficácia dos trabalhadores, e aumentam o número de acidentes e 

lesões relacionadas com o trabalho. 

A nível europeu, 50% 

dos trabalhadores 

identificam o stress 

como uma situação 

comum no local de 

trabalho. O mesmo 

relatório denota que, 

nos últimos 12 meses, 

6% dos trabalhadores 

haviam sido expostos a 

ameaças de violência 

física, 4% foram vítimas 

de actos de violência e 

5% de bullying e/ou 

assédio.



A transmissão faz-se essencialmente de forma sazonal de homem para homem, cobrindo cerca

de 3 a 8% da população, podendo também escolher como seus reservatórios antes de se alastrarem ao 

homem, animais como a galinha, o porco o cavalo e aves migratórias.

Pode-se limitar esta transmissão pela adoção de medidas de higiene simples como reduzir e mesmo evitar os 

contatos entre as pessoas engripadas, tapar a boca e nariz cada vez que se tosse ou espirra, assoar-se com 

lenços descartáveis, lavar as mãos com regularidade, etc.

A transmissão de homem para homem faz-se através de gotículas projetadas no ar por doentes

sempre que eles tossem ou espirram. 

O vírus encontra-se ainda nas mãos das pessoas infetadas bem como nas superfícies em que

elas tocam, como é o caso das maçanetas das portas, autocarros, metropolitanos, transportes

escolares, etc.

Os sinais da gripe são febre, tosse, dores de cabeça, dores musculares, articulares e mal estar geral, sendo 

que a maioria das pessoas se cura espontaneamente no intervalo duma semana. 

A vacinação está indicada a pessoas prestes a receber um órgão transplantado, pessoas com doenças 

autoimunes graves, diabetes, fumadores, dependentes, idosos e de um modo geral pessoas fragilizadas. 

Alternativas à vacinação contra a gripe, implicam bons hábitos alimentares, privilegiando os produtos orgânicos 

e biológicos que afastam os pesticidas da agricultura intensiva dos dias de hoje, bem como a adoção de 

atividade física regular que obrigue a suar para eliminar os poluentes ambientais e potenciando paralelamente a 

criação de morfinas endógenas. 

No fundo, se a pessoa estiver de boa saúde, independentemente da idade, adotando medidas que estimulam 

o seu sistema imunitário como a exposição razoável aos raios solares/ suplementação com "vitamina" D ( 

2.000 UI por cada 15kgs de peso, por dia ) e promover a formação duma boa flora intestinal, tem todas as 

probabilidades de conseguir prevenir com sucesso um surto de gripe. 

Como prevenir a gripe?

Breves

210 056 729

consultórios e clínicas

210 056 710

apoio familiar

210 056 727

medicina no trabalho

O Serviço Médico Permanente celebrou Protocolo com as seguintes entidades:

Visite o nosso site e consulte os novos Protocolos de especialidades com as seguintes entidades:

- Cliâncora, Serviços de enfermagem Médicos, situa-se em Vila Praia de âncora;

- Clinic4you, está localizada em Coimbra;

- Centro Médico Climeida, em Ílhavo;

- Farmácia Algarve, localizada em Quarteira;

- Centro Ortopédico do Sul, com lojas em Albufeira, faro, Olhão e Portimão;

- Dra. Isabel Lopes Cardoso, Oftalmologista, com consultório no Porto;

- Fisiorestelo, localizada em Lisboa;

210 056 700

médico em casa
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