Diagnósticos
que dão vida.

A CENTRAB - Centro de Medicina de Trabalho – É Prestadora de Serviços de Medicina do
trabalho, Saúde Ocupacional e Diagnósticos Médicos, tendo como foco a conscientização
do empregador de seus deveres de promover a segurança e saúde do trabalhador de modo
a melhorar o desempenho da empresa e garantir diagnósticos de alta fiabilidade, bem como
garantir diagnosticos de qualidade as familias.
Com base na lei geral de trabalho e no decreto-lei nº 31/94 de 5 de Agosto (In: D.R. Nº31/94, Iª
Série) é obrigatório o exame médico, por conta do empregador, nas condições estabelecidas
no presente diploma, e na regulamentação complementar a estabelecer pelo organismo
reitor da segurança, higiene e saúde no trabalho, sendo: Exames Admissionais, Periódicos e
Demissionais.
Tendo em conta a vossa necessidade de controlo da saúde do trabalhador, a CENTRAB se
propõe fornecer o acompanhamento dos vossos funcionários através da realização de
consultas e exames com especialistas certificados. Este serviço irá atestar o estado da saúde de
cada funcionário e a emissão do respetivo relatório medico e/ou certificado. Estes podem ser
Admissionais, Periódicos, Demissionais, entre outros.
info@centrab.co.ao

www.centrab.co.ao

Rua Condominio BPC
Casa nº122 RV1 B
Bairro do Camama
Município do Kilamba, Kiaxi
Telf. +244 993 243 902
Telf. +244 993 457 319

Os vários módulos de perfis são adicionados mediante os riscos por perfil de função ou
ocupação. Ou seja, aqueles que por sua natureza, apresentam condições ou métodos de
trabalhos que envolvam elevados riscos e exponham os trabalhadores a agentes nocivos
a saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do
agente e tempo de exposição permissível.
Temos todas condições para atender os vossos funcionários nas nossas instalações, situada
no Distrito de Belas, Bairro Camama, Rua Condomínio BPC casa nº 122 RV1 B - Luanda
(ANGOLA). Estamos disponíveis de segunda a sexta-feira. Para atendimento aos sábados as
marcações devem ser realizadas com antecedência de 72 horas.
Dispomos ainda de um serviço de Clinica Móvel. Este serviço agrega valor ao cliente visto evitar
as longas ausências dos funcionários para as consultas com médicos especializados, recolha
de amostras para os examos.
Por outro lado, dispomos de serviços de diagnósticos as famílias e a particulares, nas horas
normais de expediente, seja diagnósticos de rotina ou de urgência.
Convidamos vossa excelência a visitar as nossas instalações logo que desejar.

SABIA QUE...

Todas as empresas que operam em Angola, Publicas ou
Privadas e mantêm seus funcionários sobre a Lei Geral do
Trabalho são obrigadas legalmente a cultivar o Programa
de Medicina Ocupacional/Trabalho e seus respetivos
exames e obrigações.
O intuito dessas medidas é agir como um agente
preventivo que, através de exames e consultas periódicas
e acompanhamento profissional constante, zele pela
saúde física e mental dos seus colaboradores. O decretolei nº 31/94 de 5 de Agosto (In: D.R. Nº31/94, Iª Série) exige
que o profissional seja submetido a exames no momento
da contratação, antes de iniciar suas atividades dentro da
companhia, no momento da demissão e, se suas funções
oferecerem risco constante, exames complementares de
acordo com suas atividades.

Confira abaixo as particularidades de cada um.

NA ADMISSÃO (Contratação)
A primeira abordagem médica ao profissional começa no
exame de Admissão, que deve ser realizado antes mesmo que
o funcionário inicie suas atividades dentro da companhia e é
obrigatório para todo e qualquer. Neste primeiro contato o médico
irá questionar o funcionário sobre o seu histórico de saúde, como
doenças preexistentes, e sobre as condições a que era submetido
no trabalho anterior. Posteriormente um exame clínico básico é
feito, monitora-se pressão arterial, batimentos cardíacos, peso,
altura, condições da coluna e a saúde psíquica. Ao final, o médico
irá emitir um Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), que é o
documento que comprova as condições de saúde adequadas
do funcionário para que ele possa iniciar suas atividades junto à
empresa.

COMPLEMENTARES
Se a função que será exercida apresentar riscos para a saúde do
trabalhador ou se o mesmo apresentar condições preexistentes
que precisam ser amplamente averiguadas, alguns exames
complementares são exigidos, de acordo com o que manda as
diretrizes do Decreto-lei nº 31/94 e com as dúvidas do médico
responsável.

DE RETORNO
Será exigida uma ida ao médico sempre que o trabalhador se
ausentar de suas funções por 30 ou mais dias, por motivo de
doença, acidente ou parto. Este exame deverá ser realizado no
mesmo dia, ou poucos dias antes, de seu retorno à empresa. O
funcionário não deve, de maneira alguma, dar continuidade às
suas funções antes de ser avaliado pelo médico responsável e seu
ASO ser atualizado.

PERIÓDICOS
É obrigatório que a cada ano sejam realizados exames periódicos,
de acordo com as exigências do Decreto-lei nº 31/94 para cada
função, renovando os exames que foram realizados no momento
da contratação do empregado e levando em consideração o
tipo de trabalho que ele está exercendo dentro da companhia e a
quais riscos ocupacionais ele está sendo exposto.
Para os trabalhadores expostos a condições nocivas os exames
periódicos devem ser refeitos a cada 6 meses, invariavelmente. Os
empregados que sofrerem com doenças crônicas, forem menores
que 18 e maiores que 45 anos de idade, e aqueles que sejam
expostos a situações de trabalho que desencadeiem ou agravem
doenças ocupacionais, como exposição constante à ruídos,
devem ter suas condições de saúde reavaliadas anualmente. Já
os trabalhadores maiores de 18 e menores de 45 anos de idade e
que não apresentarem nenhuma deficiência de saúde devem ser
submetidos a novos exames a cada 2 anos.

PARA A TROCA DE FUNÇÃO
Se o funcionário sofrer alteração nas suas atividades de trabalho,
seja mudança de função, posto de trabalho ou de setor, e que
implique na exposição a novos riscos, a empresa será obrigada a
submetê-lo a novos exames médicos que atestem as condições
de trabalho do profissional para estas novas atividades.

NA DEMISSÃO
A Quando da demissão de um colaborador, novos exames
devem ser realizados de formas a atestar a condição de saúde do
funcionário no ato da demissão.
Mas, mais importante do que a lei, a força de trabalho é centro da
empresa. Funcionários motivados, seguros e protegidos contribuem
mais para o crescimento da empresa.

Chame-nos para desenharmos, em conjunto, os perfis para medicina do Trabalho/ocupacional. Estamos prontos para o servir.

