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Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver:


Identificar o papel do Enfermeiro na Saúde Ocupacional



Identificar os princípios e conceitos fundamentais inerentes à metodologia de intervenção
ergonómica, no sentido de privilegiar a adaptação do trabalho às características dos profissionais
de saúde e do envolvimento aos doentes/utentes.



Identificar riscos e perigos associados à prática de enfermagem e adotar medidas preventivas.

As competências definidas pela Ordem dos Enfermeiros (OE) são adquiridas ao longo do curso de
licenciatura em enfermagem, sendo a sua plenitude alcançada com o estágio profissionalizante.
As competências devem ser desenvolvidas de acordo com a capacidade, potencialidade e
desenvolvimento esperado do estudante e tendo por base os objetivos da unidade curricular.
Objectives of the curricular unit and competences to be developed:


To identify the role of the Nurse within Occupational Health



To identify principles and fundamental concepts of ergonomic intervention, favoring the adaptation
of work to the health characteristics of the professionals and enhancing patients’ engagement.



To identify risks and hazards associated with nursing practices and adopt preventive measures.

The competencies defined by the Ordem dos Enfermeiros (OE) are acquired throughout the nursing
graduation, and reached its fullness with the last clinical practice (estágio profissionalizante).
The competencies must be developed according to the capacity, capability and expected development of
the student and based on the objectives of the graduation.
Conteúdo programático descritivo:
1. Higiene e Segurança no Trabalho:
o

O Trabalho e a Saúde

o

Saúde Ocupacional e Enfermagem do Trabalho

o

Noções básicas de Higiene, Segurança e Saúde no trabalho

o

Acidentes de trabalho, doenças profissionais e doenças relacionadas com o trabalho

o

Noções de Ergonomia: posturas e movimentação de cargas/mobilização de doentes

o

Lesões músculo-esqueléticas relacionadas com o trabalho: formas de prevenção e sinais de alerta
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2. Os riscos na prática da Enfermagem:
o

Os riscos psicológicos, químicos, físicos e biológicos

o

Principais fatores de risco profissional nos profissionais de Saúde: as infeções hospitalares,
medidas de proteção e irradicação; a exposição a radiações, etc.

o

Identificação dos principais locais e situações favoráveis a acidentes de trabalho

o

Principais acidentes de trabalho e principais doenças profissionais em contexto hospitalar

o

Medidas de proteção individual e coletivas

o

Responsabilidade decorrente de falhas de segurança

Descriptive syllabus:
1. Hygiene and safety at work:
o

Work and health

o

Occupational health and occupational health nursing

o

Basic concepts of hygiene, safety and health at work

o

Work accident, professional diseases and work related illnesses

o

Ergonomic notions: posture, manual handling of loads/patients

o

Work-related musculoskeletal disorders: prevention and warning signs

2. Nursing professional risks:
o

Psychological, chemical, physics and biological risks

o

Main risk factors in health professions: hospital infections, protection and eradication measures;
radiation exposure, etc.

o

Identification of places or situations propitious to work accidents

o

Main work accidents and professional diseases in hospital setting

o

Individual and collective protection measures

o

Responsibility in safety breaches
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