
 
ANEXO  

 
DESCRICIÓN DO RECOÑECEMENTO MÉDICO 

 
 

CONTIDO MÍNIMO DOS EXAMES DE SAÚDE (Exame de Saúde Básico) 

 

1. HISTORIA CLÍNICO LABORAL que comprenda: 

• Antecedentes familiares de interese. 

• Antecedentes persoais: 

- Alteracións do sistema endócrino. 

- Enfermidades cardiovasculares e alteracións do sistema circulatorio. 

- Enfermidades respiratorias. 

- Alteracións neurolóxicas: perdas de coñecemento, vertixe,convulsións, etc. 

- Alteracións músculo-esqueléticas. 

- Alteracións sensoriais. 

- Alteracións hematolóxicas. 

- Hábitos tóxicos. 

- Alerxias. 

- Inmunizacións. 

- Outros. 

• Estado de saúde actual: 

- Medicación ou tratamento actual. 

- Hábitos tóxicos. 

- Valoración do estado mental. 

- Actividades en tempo de ocio. 

- Outros. 

• Historia Laboral: 

- Antecedentes laborais. Posto de traballo, período e riscos específicos. 

- Posto de traballo actual e riscos inherentes ao posto. 

 

2. EXPLORACIÓN XERAL: 

 Datos biométricos: peso, talla e IMC. 

 Exploración física: ollos, oídos, nariz, pel, colo, abdome, tórax, cavidade orofarinxe, 

aparello locomotor, sistema nervioso, sistema osteomuscular específica (columna, 

pulso/man, xeonllo). 

 Exploracións complementarias: Electrocardiograma, Espirometría, Audiometría, 

Control visión. 

 

 



3. OUTRAS EXPLORACIÓNS: 

 Cuestionarios e exploracións recollidas nos protocolos de vixilancia da saúde 

establecidos polo Ministerio de Sanidade, Política Social e Igualdade. 

 Revisión xinecolóxica para todas as traballadoras que o soliciten expresamente, que 

incluirá a realización de citoloxía, ecografías vaxinais, e mamografía para as traballadoras 

menores de 50 anos, agás que calquera destas probas se xulgue innecesaria a criterio do 

facultativo que interveña ou por desexo expreso da traballadora recoñecida. 

 Control do antíxeno prostático en traballadores varóns de máis de 50 anos ou de 45 con 

antecedentes familiares.  

 

4. CONTROL BIOLÓXICO: As analíticas, con independencia das especificacións concretas que 

haberán de engadirse para determinados postos de traballo en función dos protocolos 

médicos de aplicación en cada caso, deberán conter como mínimo en todos os postos de 

traballo: 

Sangue: 

- Hematoloxía: Hemograma completo (hematíes, hematocrito, hemoglobina, VCM, 

HCM,CHCM, leucocitos, fórmula leucocitaria e plaquetas) 

- Velocidade de Sedimentación Globular (VSG) 

- Bioquímica: Glucosa, Ácido Úrico, Colesterol Total- HDL y LDL, Triglicéridos, Creatinina, 

Urea, Transaminasas (GOT, GPT y GGT), Ferro, Ferritina, Fosfatasa alcalina y PSA (valores 

de antíxenos prostáticos) en varóns maiores de 50 anos ou de 45 con antecedentes 

familiares. 

 

Ouriños: 

- Análise xeral de ouriños. 

 

 

 

 

 

*Non obstante, esíxese obrigatoriedade en todas as probas analíticas para proceder ao resto das 

probas 

 
  


