
Prevenir os Riscos e as Doenças  
Profissionais nas empresas é fundamental! 

 

As empresas devem, de acordo com as normas da Lei e do Contrato 
Colectivo de Trabalho, organizar os postos e os tempos de trabalho 
de forma a prevenir os riscos e as doenças profissionais. Muitas 
empresas preocupadas apenas com os lucros, só incluem a avaliação 
e a prevenção dos riscos e das doenças profissionais nas actividades 
da gestão quotidiana. As consequências destes comportamentos ile-
gais recaem sobre os trabalhadores, reduzindo as suas capacidades 
e muitas vezes, levando à sua incapacidade permanente para o traba-
lho e até à morte. Só uma política de avaliação e prevenção dos ris-
cos e doenças profissionais nas empresas garante, qualidade de vida, 
trabalho saudável e mais produtividade. 
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O que são Doenças Profissionais? 

A doença profissional é aquela que resulta directamente das condi-
ções em que o trabalhador presta as suas actividades no trabalho. 
Exemplo uma tendinite: inflamação de um tendão ou vários ten-
dões: 

 

 

 

 

 
 
Quem tem competências para fazer o  

Diagnóstico de uma Doença Profissional? 
 

Perante uma suspeita fundamentada de um trabalhador estar afec-
tado por uma doença profissional, em resultado das condições em 
que presta no seu trabalho, compete a um médico (médico de famí-
lia, do trabalho ou outro) fazer um diagnóstico e notificar obrigatoria-
mente o Departamento de Protecção contra Riscos Profissio-
nais (DPRP), através do envio da participação obrigatória de Doen-
ças Profissionais. 

O DPRP avalia a participação médica, as informações enviadas 
pelo trabalhador e decide se se trata, de doença profissional. 

Quais os direitos dos Trabalhadores quando  
afectados por uma Doença Profissional? 

 
Quando o DPRP reconhece que o trabalhador está afectado por 
uma Doença Profissional ,por exemplo uma tendinite, tem direito à 
reparação do dano, tanto em prestações de natureza médica cirúr-
gica, hospitalar, como em dinheiro por incapacidade temporária, 
redução da capacidade ou incapacidade permanente. 

 

Como Agir perante o Sintoma de uma  
Doença Profissional? 

 
 

Perante a suspeita de doença profissional, os trabalhadores afec-
tados podem contactar os nossos Dirigentes e Delegados Sindi-
cais nas empresas, ou dirigem-se aos nossos Sindicatos Regio-
nais (consultar portal da FESETE:  http://fesete.pt/portal/ 

Temos disponível toda a informação legal, todos os impressos 
necessários ao diagnóstico médico, identificação do trabalhador e 
contactos com o DPRP. 

Tendinites e Tenossinovite 

As Tendinites e as Tenossinovites são hoje consideradas doen-
ças profissionais já incorporadas na Lista das doenças profissio-
nais Código 4502. e o respetivo índice codificado, aprovada pelo 
Decreto Regulamentar n.º 6/2001 de 5 de Maio (revisto pelo 
Decreto Regulamentar n.º 76/2007 de 17 de Julho) . 

São susceptíveis  de provocar tendinites por exemplo: trabalhos 
que exijam movimentos frequentes e rápidos dos membros; posi-
ções articulares extremas; movimentos que exijam repetitividade 
e aplicação de força nos braços; regime de cadência imposta; etc. 

 

 

 

 


