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Resumo 

 
A Saúde Ocupacional consiste na promoção de condições laborais que garantam a 

proteção da saúde e qualidade de vida no trabalho. Desta forma, tenta prevenir os acidentes 

e doenças diminuindo condições e fatores de risco. Os serviços de Saúde ocupacional não 

se focam apenas nas condições físicas, mas também no bem-estar mental e social.  

Este trabalho teve como objetivo a aplicação de um questionário sobre saúde 

ocupacional aos colaboradores de uma empresa de transformação de carnes, em que se 

abordam temas como doenças ocupacionais, acidentes de trabalho e conhecimentos sobre 

higiene e segurança no trabalho e higiene alimentar. 

Os resultados demonstraram que, apesar das medidas de segurança que hoje em dia 

têm de ser cumpridas pelas empresas, a maioria dos trabalhadores está exposta a riscos 

ocupacionais como os riscos físicos, em que 50,8% dos colaboradores trabalhavam com 

facas ou os riscos químicos, em que 50,8% está exposto a detergentes ou desinfetantes. 

Quanto a acidentes de trabalho, metade dos colaboradores já tinha sofrido algum, 

sendo que 46,2% sofreram pelo menos 1 acidente e 38,5%, 2 acidentes. 

Em relação aos conhecimentos apresentados, 36,2% dos colaboradores identificaram 

pelo menos 3 em 9 dos equipamentos de proteção individual que utilizam e 23,2% 

conseguem identificar 4 em 9. Quando às doenças profissionais, só 40,6% conheciam o 

tema e deste grupo, 64,3% sabiam como prevenir. 

Conclui-se que é necessário, persistir nas formações, sendo que estas devem ser 

adaptadas às características sociodemográficas dos colaboradores da indústria e 

cuidadosamente pensadas para os aspetos de cada tipo de função na área de trabalho da 

empresa. 

 

Palavras-chave: Saúde Ocupacional, Saúde Pública, Doenças ocupacionais, Riscos 

ocupacionais, Segurança Alimentar. 
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Abstract 
 

Occupational Health consists of promoting working conditions that guarantee health 

protection and quality of life at work. In this way, it tries to prevent accidents and illnesses by 

reducing risk factors. Occupational health services focus not only on physical conditions, but 

also on mental and social well-being. 

The aim of this work was applying a survey on occupational health to the employees of 

the meat processing company, in which topics such as occupational diseases, occupational 

accidents and knowledge about hygiene and safety at work and food hygiene are addressed. 

The results show that, despite the security measures, that today have to be fulfilled by 

the companies, the majority of the workers are exposed to occupational risks as the physical 

risks, in which 50.8% of the employees work with knives or the chemical risks, where 50.8% 

are exposed to detergents or disinfectants. 

As for accidents at work, half of the employees have suffered some, and 46.2% 

suffered at least 1 accident and 38.5%, 2 accidents. 

Regarding the presented knowledge, 36.2% of the employees can identify at least 3 in 

9 of the personal protective equipment they use and 23.2% can identify 4 out of 9. When 

analyzing the issues that refer to occupational diseases, only 40,6% know the theme and of 

this group, 64.3% know how to prevent. 

It was concluded that it is necessary to persist in training, which must be adapted to the 

socio-demographic characteristics of the employees of the industry and carefully thought out 

for the aspects of each type of function in the company's work plan. 

 

Keywords: Occupational Health, Public Health, Occupational Diseases, Occupational 

Hazards, Food Safety. 
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1 Introdução 

 

A população mundial chegou aos 7,6 mil milhões em outubro de 2017, sendo que as 

Nações Unidas estimam que seja 11,2 mil milhões em 2100. Com o aumento da população 

e com a evolução das expectativas dos clientes e dos avanços tecnológicos, as empresas 

são obrigadas a aperfeiçoar constantemente os seus serviços e produtos. Num mercado 

que introduz novos produtos e equipamentos de forma regular, é necessário vigiar a saúde 

dos trabalhadores e o meio ambiente, de forma a prevenir riscos que afetem o bem-estar e 

saúde dos colaboradores (Holland 2016). 

A indústria de produção e transformação de carnes é uma indústria caracterizada por 

vários riscos para a saúde: físicos como excesso de trabalho, operações repetitivas, 

exposição a ruído, temperaturas baixas e lesões de sobrecarga, mas também riscos 

psicológicos como a pressão para produzir em grandes quantidades e rápido (Holland 2016) 

e ainda riscos biológicos e químicos. 

Para que se possa evitar riscos e lesões nos colaboradores surge a Saúde 

Ocupacional, que segundo a Organização Mundial de Saúde, consiste “na promoção de 

condições laborais que garantam elevado grau de qualidade de vida no trabalho”. Esta é 

uma atividade multidisciplinar que tenta proteger e promover a saúde dos funcionários de 

cada empresa (Lohani 2016). Esta questão deve preocupar as empresas, mas também os 

governos que devem garantir o cumprimento das normas no trabalho e incentivar inspeções 

regulares. Deve-se sempre ter em mente, que caso sejam desenvolvidos programas de 

promoção da saúde, não só se melhora o bem-estar dos funcionários como é possível em 

consultas periódicas, identificar doenças graves em fase inicial e, melhorar assim o 

prognóstico do colaborador (Coldenhar e Schulte 1996). 

A Saúde Ocupacional consiste na promoção de condições laborais que garantam a 

proteção da saúde e qualidade de vida no trabalho. Desta forma, o principal objetivo 

consiste em prevenir os acidentes e doenças diminuindo condições e fatores de risco. Os 

serviços de Saúde Ocupacional não se focam apenas nas condições físicas, mas também 

no bem-estar mental e social (Stellman 1998). É uma área que surge para tentar prevenir as 

doenças ocupacionais, que surgem devido ao trabalho ou condições laborais e que, por 

norma, têm origem multifatorial. Estas doenças não são só físicas, psicológicas ou sociais, 

são doenças que afetam diferentes componentes e que tendem a piorar com o passar do 

tempo (Vodanovic 2017). 
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O stresse causado pelo trabalho influencia os indivíduos, famílias e empresas, nesta 

última devido à diminuição de produtividade e absentismo (Rossi 2010). Assegurar as 

melhores condições de trabalho e formação de cada colaborador, deve ser uma das 

grandes preocupações da indústria alimentar, uma vez que a motivação de cada pessoa 

influencia a sua produtividade e qualidade de trabalho. 

A responsabilidade pela segurança e qualidade do produto alimentar final é do 

operador económico, mas os trabalhadores têm um papel fundamental no processo. Um 

estudo anterior efetuado no Quénia, demonstrou que as várias falhas durante o processo de 

abate de animais contribuíram para a contaminação da carne e transmissão de agentes 

patogénicos, em diferentes fases, tais como: esfola, evisceração e inspeção ante e post-

mortem. A contaminação pode resultar de infraestruturas inadequadas, falta de higiene e 

formação inadequada. No caso estudado, havia vários trabalhadores sem equipamentos de 

proteção individual (EPI) como vestuário de proteção, que é um dos parâmetros de risco que 

pode levar ao desenvolvimento de doenças como a brucelose. Os trabalhadores são 

considerados “sentinelas” para doenças emergentes. A “One Health”, considera que se 

devem utilizar ferramentas como a vigilância de surtos de doença, a formação adequada 

dos trabalhadores, para as doenças zoonóticas e os riscos a que estão expostos, a análise 

das condições dos locais de abate e processamento de carne, como ajuda na 

implementação de medidas que reforcem a Segurança Alimentar e a Saúde Ocupacional 

(Cook, et al. 2017). 

Este trabalho teve como objetivo uma revisão atualizada sobre Saúde Ocupacional e 

Segurança Alimentar, e a aplicação de um questionário para obter o conhecimento dos 

trabalhadores, de uma empresa de transformação de carnes, sobre Saúde Ocupacional e 

com base no tema anteriormente referido. 
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2 Saúde Ocupacional 

 

A Saúde Ocupacional baseia a sua atividade na vigilância da saúde do trabalhador, 

que é um conjunto de ações que visam intervir nos problemas de saúde que surgem e são 

reportados pelos colaboradores. Para formular a existência de um problema é necessário 

conhecer e analisar as condições de trabalho e saúde, no sentido de conhecer quais são as 

prioridades e eliminar condicionantes e riscos: biológicos, físicos, químicos, entre outros. As 

prioridades e problemas de saúde são muitas vezes definidos pelos trabalhadores e as suas 

observações ao longo do trabalho, mas os colaboradores são influenciados pelas suas 

noções de cidadania e pelo contexto social em que vivem. Estes fatores podem levar a 

definir prioridades erradas (Sato 1996). 

Atualmente, a Saúde Ocupacional vai além das consultas de admissão e periódicas. 

É importante desenvolver políticas a longo prazo, de acordo com a rotina dos trabalhadores, 

uma vez que há benefícios para o empregado e para o empregador, quando se promove a 

saúde dentro da empresa. Se os colaboradores estiverem satisfeitos, saudáveis e 

motivados, os níveis de produção vão ser melhores, mas além disso quando uma empresa 

desenvolve programas de promoção da saúde demonstra aos seus colaboradores que está 

comprometida com o seu bem-estar. Ao aplicarmos regras e controlos sobre o ambiente em 

que os trabalhadores estão, estamos a aplicar uma política de Emprego Sustentável, sendo 

que esta se define como a oportunidade do trabalhador realizar as suas tarefas enquanto 

preserva o seu bem-estar e saúde, no presente e no futuro (Van Holland 2017). 

Considerando as características da indústria de transformação de carnes, é importante ter a 

definição de emprego sustentável em mente.  

Caso uma empresa decida aplicar um programa de vigilância e incentivo da melhoria 

da saúde dos seus colaboradores, pode não ver resultados nos primeiros anos ou 

benefícios em termos financeiros, mas estes programas têm como objetivo assegurar 

empregos sustentáveis, logo são atingidos os objetivos destes programas quando se 

detetam trabalhadores em risco e se previnem acidentes (Van Holland, et al. 2016). Estes 

programas trazem benefícios quando são avaliados ao fim de 5 ou 10 anos e quando se 

efetuam alterações não só na proteção do colaborador em si, mas também no meio 

ambiente (Van Holland 2017). 

Programas de promoção da saúde devem ter em consideração 3 aspetos: a 

prevenção de lesões, a promoção da saúde e o controlo do absentismo. A prevenção de 

lesões foca-se em evitar os riscos do trabalho que afetam diretamente a saúde de cada 
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funcionário, ou seja, avalia os riscos (físicos, químicos, entre outros) a que cada pessoa está 

exposta e cria linhas de prevenção. A promoção da saúde aborda programas que melhoram 

a qualidade de vida de cada trabalhador, como programas de alimentação saudável, 

estímulo ao exercício físico regular e prevenção de doenças. O controlo ao absentismo 

refere-se ao acompanhamento dos funcionários que estão afastados por motivos de doença, 

de forma a agilizar o diagnóstico e tratamento. Acompanhar as doenças de cada um dos 

funcionários permite também, fazer uma análise epidemiológica sobre as doenças mais 

frequentes na empresa (Van Holland, et al. 2016). 

Quando se analisa a demografia em Portugal, vê-se um país envelhecido e com a 

idade da reforma a aumentar, desta forma os programas de prevenção da saúde devem ser 

adequados a colaboradores mais velhos, para que eles possam trabalhar até à idade da 

reforma com saúde. Sabendo que pessoas mais velhas, são mais suscetíveis a desenvolver 

problemas de saúde crónicos, os programas de saúde devem ser proactivos, vigilantes dos 

fatores de risco e devem analisar a sua efetividade de aplicação, porque mais do que os 

aspetos positivos, o que ajuda um programa de prevenção de saúde a melhorar é analisar 

as razões pela qual ele não está a ser efetivo (Van Holland, et al. 2016). Para avaliar um 

programa de prevenção da saúde e emprego sustentável é possível recorrer a 

questionários, medidas biométricas, avaliação da capacidade funcional e avaliações 

periódicas. Pode-se começar por um questionário em que se aborde questões como estilo 

de vida e saúde, sendo que numa segunda fase recolhe-se dados de medidas biométricas 

como peso, pressão sanguínea, entre outros. Por norma, os colaboradores de empresas 

com estes programas sentem-se satisfeitos pela preocupação com a sua saúde e são mais 

preocupados em seguir as medidas de prevenção (Van Holland 2017). 

Hoje em dia, cada vez mais se luta para que homens e mulheres sejam tratados de 

forma igual, quando fazem o mesmo trabalho. Na Saúde Ocupacional isto não deve 

acontecer, deve-se estudar os riscos que afetam cada um dos géneros e pensar que 

homens e mulheres têm formas diferentes de expressar os problemas, e riscos para a saúde 

diferentes. Na maioria dos países, não há igualdade entre homens e mulheres nos setores 

em que trabalham e mesmo quando homens e mulheres estão em empregos com a mesma 

designação, as tarefas que lhes são atribuídas podem ser diferentes. Os riscos físicos a que 

ambos os sexos estão sujeitos também são diferentes, os homens estão mais sujeitos a 

vibrações, exercícios repetitivos de força e exposição a químicos, enquanto as mulheres 

ficam sujeitas a trabalhos repetitivos na linha de produção. Conclui-se que o género 

masculino está mais suscetível a riscos físicos, que advêm de tarefas que exijam 

capacidade física, enquanto o género feminino está mais suscetível a riscos psicológicos, 
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como situações de discriminação ou assédio sexual. Pode haver entraves à introdução de 

políticas de saúde apropriadas por cada sexo, seja por parte das ideologias de cada país ou 

por medo que desenvolvendo estas políticas se impeça um país de estabelecer a igualdade 

entre homens e mulheres, mas a missão da Saúde Ocupacional é prevenir acidentes e 

doenças nos colaboradores de cada empresa e isso deve ser uma prioridade (Messing, et 

al. 2003). 

Cada empregador, deve preocupar-se com a saúde e bem-estar dos seus 

colaboradores, mas por vezes, as medidas preventivas não chegam e, acontecem 

acidentes. De acordo com estudos feitos na Coreia, existe uma elevada percentagem de 

colaboradores que desistem do seu trabalho, depois de voltarem de um período de baixa 

(Jeong, et al. 2018). Colaboradores que ficam de baixa por períodos prolongados, de mais 

de 12 meses têm maior de risco de deixar o emprego após voltarem. O melhor seria 

desenvolver políticas que estimulassem o colaborador a voltar ao local de trabalho original, 

ajudassem a tempos de baixa mais curtos e que ajudassem e incentivassem os 

funcionários.  

Para se compreender o trabalho feito pelo setor da Saúde Ocupacional, é preciso 

definir o que é o risco ocupacional, que como o nome indica é o risco que uma pessoa sofre 

devido às condições ou natureza do seu trabalho. Os riscos podem ser influenciados pela 

idade, género, ou fatores geográficos (Vodanovic 2017). Apesar das características 

pessoais anteriormente referidas, ajudarem a identificar os grupos com maior risco de sofrer 

acidentes de trabalho, são as condições físicas da fábrica e as práticas de trabalho os 

principais fatores de risco para ocorrerem acidentes (Lander, et al., 2010). Existem vários 

tipos de riscos: biológico, físico, químico, mecânico, ergonómico, psicossocial ou novos tipos 

de riscos. Caso os trabalhadores sejam instruídos sobre os riscos que correm no decorrer 

do seu trabalho e de formas de prevenção, está-se a melhorar a saúde de cada um deles e 

da população com que os colaboradores contactam, uma vez que pode ocorrer a 

transmissão de agentes patogénicos no ambiente familiar (Ferreira e Anjos 2001). 

 

2.1 Riscos Ocupacionais 

O risco biológico é definido como, as ameaças causadas por substância biológicas, 

sejam estas bactérias, vírus, fungos ou parasitas. Estes podem entrar no corpo humano por 

inalação, ingestão, absorção por via dermatológica, mucosas, olhos ou feridas. A sua 

transmissão pode ser por via direta (por contacto com pessoa infetada, ou por inalação de 
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um aerossol, por exemplo quando alguém espirra) ou por via indireta (utensílios 

contaminados ou vetores que transmitem o agente) (Vodanovic 2017). 

Em países onde ainda se pratica o abate tradicional de animais para consumo, existe 

uma elevada transmissão de doenças zoonóticas. Isto deve-se muitas vezes à falta de 

equipamentos de proteção, falta de condições de higiene nos locais de abate e baixo nível 

de educação que não lhes permite compreender os perigos da sua atividade. É urgente 

desenvolver políticas de saúde, que previnam doenças como a brucelose, e que protejam 

médicos veterinários, médicos veterinários oficiais (MVO) e outros trabalhadores da área, 

que são os mais afetados (Qekwana 2017). 

Desde sempre, que os estudos sugerem que os magarefes e outros colaboradores 

que trabalham em matadouros e na indústria de transformação de carne, estão expostos a 

vírus oncogénicos, e substâncias carcinogénicas no seu trabalho, o que leva a um aumento 

da proporção de casos de cancro nesta indústria. Na Nova Zelândia, um estudo concluiu 

que havia uma elevada percentagem de casos de cancro nos pulmões, em magarefes, 

quando comparado à média nacional. Os casos de cancro, principalmente linfáticos ou 

hematopoiéticos, também afetam os médicos veterinários e MVO, sendo que nestes casos a 

hipótese que se levanta, é de vírus associados a doenças zoonóticas (Reif et al, 1989). 

Hoje em dia, a transmissão de doenças pode ocorrer em diferentes áreas, seja na 

indústria alimentar ou na indústria dos cuidados de saúde, mas o método de transmissão 

dos agentes patogénicos é muitas vezes semelhante. Na área dos cuidados de saúde, 

existem muitas doenças transmitidas através de picadas por agulhas e na indústria 

alimentar, um acidente que pode acontecer com alguma facilidade é um corte ou perfuração 

seja por facas ou outros equipamentos perfurantes, que contactam com matérias-primas 

(Akyol e Kargın 2016). A lesão primária em comum, a estas e outras áreas são lesões 

percutâneas, estas incluem lacerações e pequenas amputações, como da ponta do dedo 

(Cai, et al. 2005). 

Os riscos físicos são muito variados e podem ir desde vibrações, frio, calor, traumas, 

luz ultravioleta a radiação (ionizante ou não ionizante). Este tipo de riscos pode causar 

problemas de audição, problemas de visão ou lesões causadas por trauma, como fraturas 

(Córdova e Álvarez 2016). As vibrações causadas por certos equipamentos podem causar 

dormência dos membros superiores ou hipersensibilidade da mão que opera esse 

instrumento. As perfurações por agulhas também se podem incluir na categoria de riscos 

físicos, bem como cortes com facas ou outros equipamentos cortantes.  
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Os riscos químicos reconhecidos pela indústria de carne são os desinfetantes, 

detergentes e aditivos. Estes podem causar diversos problemas como alergias, reações de 

hipersensibilidade, queimaduras químicas, entre outros. Hoje em dia, existem muitas 

substâncias que se adicionam à matéria-prima, para que o produto final seja mais apetecível 

ou para que mantenha um certo aspeto. Por exemplo, os aditivos, são usados há muitos 

anos e os colaboradores estando expostos a estes produtos, podem sofrer de reações 

alérgicas, pelos alérgenos que estes contêm (Quirce, et al. 2018). As reações, que os 

produtos químicos causam no ser humano, dependem do tipo de químico, do tipo e duração 

da exposição ao mesmo. Para se saber o efeito de um químico, podemos recorrer à análise 

de biomarcadores, como os de exposição, efeitos biológicos e de suscetibilidade; e à 

monitorização da saúde dos trabalhadores mais expostos aos químicos, que ajuda a 

prevenir doenças ocupacionais mas também a analisar o risco da exposição aos químicos 

(Ataro, et al. 2018). 

Um risco químico e físico que já originou diversos estudos, são as luvas de látex e os 

componentes destas que podem causar irritação. Os sinais clínicos de alergia ao látex são 

variados e podem ir desde a simples irritação na pele, até prurido, rinite, broncoespasmo e 

choque anafilático (Turjanmaa 1987). As luvas utilizam-se em diversas situações, e todas 

estas devem ser estudadas. As luvas são equipamentos de proteção que se utilizam para 

diferentes tarefas e em diferentes áreas. As luvas são utilizadas pelos agricultores, quando 

aplicam pesticidas para evitar a absorção destes, sendo que no início as luvas escolhidas 

para esta função eram muito grossas e inibiam os movimentos normais (Bellingar e Sloccum 

1993).  

Na indústria alimentar, não se utilizam só luvas de malha metálica e de borracha 

grossa, que asseguram proteção quando utilizam químicos fortes nas desinfeções da 

fábrica; também se utilizam luvas descartáveis não esterilizadas e sem pó no interior. O 

material de eleição para as luvas descartáveis é o nitrilo, que é o material que causa menos 

reações de hipersensibilidade (Jungbauer, et al. 2004).  

O risco ergonómico ou biomecânico, pode ser definido como todas as situações a 

que se está exposto no trabalho e que podem levar ao desenvolvimento ou agravamento de 

doenças e lesões ao nível do sistema neuromuscular. O risco ergonómico é influenciado 

pelos fatores de risco ergonómico, que são todos os fatores que aumentam a probabilidade 

do desenvolvimento de lesões, como por exemplo os movimentos repetitivos ou força 

extrema (Leguizamón e Ortiz 2016). As lesões ocorrem quando as forças de stresse são 

maiores do que o tecido pode aguentar, sendo que toda a parte superior do corpo pode ser 

afetada (mãos, pulsos, braços, costas, pescoço e ombros). Os mecanismos que levam ao 
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aparecimento de problemas neuromusculares são multifatoriais e podem surgir 

repentinamente (exposição única) ou agravarem-se com o tempo (movimento repetitivo ou 

exposição longa). Alguns dos fatores que ajudam no desenvolvimento destas desordens 

musculares são: o esforço físico, posturas estáticas durante um período prolongado, 

movimentos repetitivos, mau posicionamento e má postura corporal, vibrações, idade, 

obesidade, condição física e alteração psicossocial, neste último caso pode incluir-se a 

ansiedade, problemas de sono, disfunção cognitiva, fadiga ou problemas emocionais (Moore 

e Garg 1996). 

Lesões na parte superior do corpo, durante o período de trabalho são frequentes e 

caracterizam-se pela transferência súbita de elevadas forças para os tecidos suscetíveis das 

mãos, pulsos ou braços durante o trabalho. Estas podem resultar em laceração, contusão, 

punção, deslocação, esmagamento, amputação ou queimadura. As lesões mais frequentes 

são as lacerações, que se devem a equipamentos afiados, falta de uso dos EPI’s, 

equipamento/máquinas defeituosas ou práticas desadequadas no local de trabalho (estas 

podem ser causadas por equipamento novos a que os trabalhadores não estão habituados, 

diferente rapidez da linha de produção, novo produto ou função nova para o trabalhador) 

(Lander, et al. 2012). 

Os problemas musculares e neurológicos causados por fatores ocupacionais, como 

movimentos repetitivos, posições inadequadas/desconfortáveis e tarefas que requerem 

extrema força e esforço, têm um elevado impacto na indústria e podem surgir em diferentes 

formas. Alguns dos exemplos de lesões são: síndrome do túnel cárpico, dor localizada 

(pescoço, membros, coluna) ou síndrome da dor miofascial (Harmse, et al. 2016). A 

Síndrome do Túnel Cárpico é causada por pressão exercida no nervo mediano e tendões da 

mão ao nível da face anterior do punho, na região do canal cárpico. Quando a pressão é 

muito elevada causa alterações na função nervosa, parestesias, dor e insensibilidade na 

mão e dedos. É uma das desordens musculares mais frequentes na indústria de 

transformação de carnes e peixe, que leva à saída prematura do emprego, e caso 

continuem a trabalhar têm de mudar de secção na empresa (Youn Kim e Il Kim 2004). 

A tendinite ao nível do ombro, também é uma lesão que surge com alguma 

frequência em indústrias de abate, transformação de carnes e peixes, linhas de produção e 

até em funcionários de supermercado. Está associada aos fatores anteriormente referidos e 

mais alguns como presença de outras lesões na mesma região e a secção da fábrica em 

que trabalham, como por exemplo, trabalhadores da secção de desmancha, que podem 

sofrer de tendinite uma vez que passam o dia a utilizar o mesmo braço, para as suas tarefas 

de corte da carne, utilizando muitas vezes facas pesadas e que tornam a sua função 
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desconfortável ao fim de várias horas de trabalho. Os fatores de risco podem ser diferentes 

consoante o género, as mulheres estão mais associadas a tarefas repetitivas e esforços 

físicos, em que os estudos não consideram a carga de trabalho que estas têm em casa, 

enquanto os homens têm fatores de riscos associados à vibração de máquinas, à condução 

de máquinas e a esforços físicos causados pelo transporte de caixas e mercadorias (Leclerc 

e Chastang 2004). 

Um problema, que foi estudado desde cedo é a epicondilite ou dor no cotovelo, 

causado por movimentos repetitivos na indústria de carne, particularmente trabalhos que 

exijam movimentos repetitivos, rápidos e com precisão de mãos e braços, como na zona de 

embalamento ou na zona de execução de encomendas (corte de diferentes espécies e 

colocação em cuvetes). A epicondilite afeta tanto homens como mulheres na mesma 

proporção, mas por vezes as mulheres apresentam maior proporção de casos, uma vez que 

à palpação estas mostram menor limiar de dor. Este tipo de problema, por norma, não causa 

reforma antecipada ou muitos dias de baixa, mas leva as pessoas a trocarem de função na 

empresa (Viikari-Juntura, et al. 1991). 

Um estudo, sugere que devem ser feitas alterações na planta de trabalho das 

fábricas de forma a diminuir o risco de acidentes e as patologias neuromusculares. A faca é 

o principal instrumento de trabalho para os magarefes, sendo que esta pode ser fonte de 

desordens musculares, logo o estudo propõe a limitação do seu uso a um máximo de 6 

horas por dia e rotação de tarefas na planta de trabalho a cada pausa (Vogel, et al. 2013). 

Em Portugal, as lesões músculo-esqueléticas ligadas ao trabalho, só podem ser 

evitadas através de programas de diagnóstico e gestão do risco de as desenvolver, que 

sejam eficazes e adequadas ao tipo de trabalho. Qualquer intervenção que uma indústria 

queira desenvolver no sentido de prevenir este tipo de lesões deve partir da avaliação de 

risco, que pode começar pela observação e seguir para a medição das variáveis fisiológicas 

e biomecânicas (Serranheira, et al. 2009). Segundo o estudo, anteriormente referido, a 

maior incidência de queixas é ao nível, das mãos, punho e cotovelo. A lesão mais frequente 

é a síndrome do canal cárpico e ocorre preferencialmente no sexo feminino. Concluiu-se 

que maior parte dos colaboradores estão expostos aos fatores de risco (postura extrema, 

repetibilidade e aplicação de força) e que é necessário desenvolver e aplicar medidas de 

gestão de risco (Youn Kim e Il Kim 2004). 

Para evitar as lesões músculo-esqueléticas, é necessário intervir em duas secções 

diferentes: a primeira relaciona-se com as posturas corretas, treino destas e adequação da 

carga horária de trabalho e do número de pausas; sendo que a segunda secção intervém no 

design da planta de trabalho, quando refere que se deve adequar as ferramentas e estações 
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de trabalho às dimensões antropométricas médias do país. Por fim, é aconselhado que cada 

chefe de secção treine os seus colaboradores para o uso correto das ferramentas na 

posição adequada e deve ser estimulada a prática de exercício físico, para aumentar o 

tónus muscular e prevenir lesões (Mukhopadhyay e Khan 2015). 

Um dos conceitos emergentes em Saúde Ocupacional, é o bem-estar mental de 

cada colaborador. Os trabalhadores da indústria de abate e transformação de carnes têm 

altos níveis de lesões ocupacionais e condições de trabalho exigentes e cansativas a nível 

físico e psicológico, sendo que apesar disto a saúde mental não é um tema muito estudado 

(Leibler, et al. 2017). Cada vez mais, é exigido aos trabalhadores diferentes habilidades no 

seu trabalho: liderança, capacidade de se concentrar em diferentes tarefas ao mesmo 

tempo, de lidar com situações de stresse e manter a calma ou ter boas relações com os 

colegas de trabalho. Todas as exigências que advêm do ambiente de trabalho, levam ao 

risco psicossocial, que inclui stresse, cansaço crónico ou síndrome de “burnout”, que pode 

ser causada por situações únicas ou por circunstâncias crónicas (Michaelsen, et al. 2018). 

Quando se está exposto a situações de stresse no trabalho, não só se podem desenvolver 

alterações psicológicas, como podem surgir doenças fisiológicas, como doenças 

cardiovasculares, hipertensão, insónias, desordens neurológicas e enxaquecas (Jacukowicz 

e Wezyk 2017). Na indústria de transformação de carnes, os riscos psicossociais são 

elevados, uma vez que as condições de trabalho (elevado esforço físico, ambiente com 

diversos ruídos e com variações de temperatura) não são satisfatórias e existem vários 

riscos físicos que ameaçam o bem-estar dos colaboradores (Cohidon, et al. 2009). 

Para se prevenir as situações de stresse, é preciso definir quais são essas situações 

em cada ambiente de trabalho, por exemplo, situações como o número de horas de 

trabalho, problemas em relações com colegas ou com superiores, insatisfação com os 

lucros ou insucesso do negócio. Cada situação destas, leva a ansiedade e stresse 

ocupacional, este é definido como: o stresse causado pelas diferenças entre as exigências 

profissionais em termos de qualidades no trabalho e os desejos profissionais do trabalhador 

(Nowrouzi, et al. 2017). As consequências do stresse ocupacional, não são só as alterações 

a nível psicossocial no colaborador, mas também há consequências para a empresa como o 

absentismo, a redução da produtividade, insatisfação no trabalho, baixa ou reforma 

antecipada (He, et al. 2017). 

Contrariamente às pessoas que sofrem de sintomas depressivos, devido ao seu 

trabalho, políticas que estimulam os seus colaboradores a serem proactivos e empenhados 

nas suas funções, levam os seus colaboradores a olharem para as dificuldades no trabalho 

como desafios. Estudos demonstram que, o empenho no trabalho é definido como positivo a 
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nível pessoal (crescimento e satisfação pessoal) e positivo para a empresa que fornece 

produtos e serviços com qualidade. O empenho no trabalho envolve colaboradores 

otimistas, resilientes, que se auto avaliam positivamente enquanto membros da empresa e 

que estão motivados para crescer e melhorar. Devemos referir que empenho no trabalho é 

diferente de ser “workaholic” ou obcecado com o trabalho, uma vez que este tipo de atitude 

reduz a felicidade, põe em perigo a saúde e provoca a deterioração das relações 

interpessoais do colaborador. Trabalhadores empenhados, trabalham com vigor, são 

interessados nas suas funções e sentem-se felizes com o trabalho, mas não têm uma 

necessidade compulsiva de trabalhar (Bakker, et al. 2014). 

Nos países industrializados, a nanotecnologia é uma ferramenta de trabalho que 

começa a surgir em diferentes áreas. Por exemplo, na agricultura, o uso de nano-

fertilizantes e nano-pesticidas, ou o uso de nano-sensores para detetar e remover 

contaminantes ambientais, está cada vez mais desenvolvido, mas são poucos os estudos e 

o conhecimento sobre segurança quando trabalhamos com nano-materiais e os seus efeitos 

adversos (Iavicoli, et al. 2017).  

A nanotecnologia, é uma das soluções para a poluição ambiental dos solos e dos 

lençóis de água, seja por poluentes naturais ou antropogénicos. Desta forma, é uma 

tecnologia que não se deve deixar de aplicar. Para a usar de forma segura é necessário 

analisar os riscos que esta tecnologia pode trazer para o ser humano, quantificando a 

exposição interna e alterações biológicas após exposição a nano-materiais. Devido à 

diversa forma de materiais e à elevada dificuldade em perceber o risco que os nano-

materiais podem causar, a melhor estratégia para as empresas é aplicarem desde cedo 

medidas de prevenção e proteção do trabalhador, com avaliações periódicas da saúde e 

formações antes de deixarem os colaboradores contactarem com os materiais (Iavicoli, et al. 

2017). Para que este tipo de materiais, possam ver as suas aplicações diversificadas, deve-

se estudar a sua composição química e biológica e a sua reatividade a materiais biológicos 

(Dimou e Emond 2017). 

Trabalhar na indústria da transformação de carnes, consiste em trabalho repetitivo, 

monótono e muito exigente em termos físicos. Sendo que os trabalhadores estão expostos a 

vários riscos simultaneamente. As lesões mais frequentes são alterações músculo-

esqueléticas, doenças dermatológicas, problemas auditivos e infeções. Se o trabalhador 

ficar com sequelas pode levar a reforma antecipada ou pensão de invalidez que traz 

consequências económicas (Van Holland 2017). 

Uma das principais formas de se prevenir lesões são os equipamentos de proteção 

indiviual. O equipamento de proteção individual é uma ferramenta fundamental para a 
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prevenção de acidentes, mas a resistência dos funcionários em o utilizar ou o uso incorreto 

levam a acidentes. Muitas vezes, os funcionários não utilizam os EPI, quando estes causam 

desconforto, incómodo, por falta de hábito, quando são inadequados à pessoa ou por não 

perceberem as razões para o seu uso. Se estes fatores forem agravados por stresse, 

sobrecarga de trabalho, cansaço ou falta de tempo podem ocorrer acidentes (Neves, et al. 

2011). Para se estimular, os colaboradores a utilizarem os EPI é preciso informá-los dos 

riscos da não utilização dos mesmos. 

Há vários tipos de equipamentos de proteção no mercado, consoante os riscos que o 

trabalho traz, sendo que quando se fala de proteção contra químicos, existem 6 tipos de 

equipamentos de proteção; o nível 1 é o que fornece melhor proteção e o nível 6 o que 

fornece proteção mais baixa. Os fatos de proteção do nível 1 deixam a pessoa totalmente 

isolada do meio ambiente, os de nível 2 protegem contra químicos exceto gases, os de nível 

3 são impermeáveis a líquidos, nível 4 impermeáveis a aerossóis, nível 5 para proteger 

contra partículas em suspensão e o nível 6 oferece alguma proteção contra produtos 

líquidos (Domat, et al. 2017). Para selecionar o tipo de equipamento deve-se fazer uma 

análise de riscos e ver qual o equipamento mais adequado, nunca esquecendo que este 

deve ser adequado a cada trabalhador em tamanho e o mais fácil de utilizar sem dificultar 

movimentos ou causando stresse físico ao colaborador. 

Na indústria de transformação de carnes os equipamentos de proteção individual 

são: farda de trabalho, que deve ser trocada quando suja ou todos os dias, touca, máscara, 

luvas descartáveis, sejam para manusear a carne como para manusear químicos como 

desinfetantes, luvas de borracha grossa, luvas de malha metálica, agasalhos para as 

secções refrigeradas, avental, abafadores de ruído e sapatos/botas de biqueira de aço (Cai, 

et al. 2005). Quando há a comparação de trabalhadores que utilizam equipamentos de 

segurança como a luva metálica, com aqueles que nas mesmas tarefas só recorrem a luvas 

descartáveis, vê-se que há maior incidência de acidentes como lacerações devido ao uso de 

equipamento afiados, como facas e serras (Leibler e Perry, 2017). 

Alguns dos equipamentos de proteção acima referidos, não servem só como EPI 

mas também como proteção da segurança alimentar das matérias-primas. 
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3 Segurança Alimentar 

A Segurança Alimentar é um conceito que se foca em prevenir infeções ou 

intoxicações provocadas pelo consumo de alimentos contaminados (Khatoon, et al. 2017). 

Qualidade Alimentar é definida como as propriedades dos produtos alimentares que lhe 

conferem aptidão pra satisfazer as necessidades expressa ou implícitas dos consumidores 

em relação ao produto; isto inclui características microbiológicas, organoléticas, nutricionais, 

entre outras. Ambos os conceitos são fundamentais para qualquer indústria que manipule e 

processe alimentos, de forma a evitar todo o tipo de intoxicações ou infeções que podem 

resultar de perigos físicos, químicos ou biológicos. Intoxicação alimentar resulta da ingestão 

de alimentos contendo substâncias tóxicas, que podem ter origem microbiana, química ou 

no próprio alimento. As infeções resultam da ingestão de um alimento contaminado com 

microrganismos, capazes de se multiplicarem no trato gastrointestinal (Batista e Venâncio 

2003).  

A melhor forma de garantir a segurança e qualidade alimentar é seguir três regras: 

proteger os consumidores de toxinfeções alimentares, garantir que os alimentos são 

seguros para consumo e criar programas de educação para a saúde na indústria alimentar e 

população em geral (Viveiros 2010). 

A formação de cada funcionário da indústria é extremamente importante, não só 

porque a maior parte dos funcionários pode não ter a formação adequada para conhecer os 

riscos de segurança alimentar, mas também porque os seus hábitos no dia-a-dia, 

influenciam diretamente a qualidade final do produto (Jevsnik, et al. 2008). Grande parte dos 

funcionários, são contratados e não conhecem a maioria dos agentes patogénicos ligados a 

toxinfeções ou as temperaturas de cocção/ armazenamento que evitam o desenvolvimento 

dos mesmos (Sani e Siow 2014). 

Estudos feitos em diferentes países, mostram que os conhecimentos sobre boas 

práticas em higiene e segurança dos funcionários na área da alimentação são pobres (Bas, 

et al. 2006); a maior parte das vezes o nível de educação, a experiência do trabalhador na 

área e a formação sobre segurança alimentar, que frequentaram anteriormente, não 

influencia os seus conhecimentos ou práticas no trabalho, sendo que a única forma de 

melhorar é planear, monitorar e avaliar os programas de formação em segurança e higiene 

alimentar, para confirmar se eles são úteis ou não (Webb e Morancie 2015). Para que um 

programa de educação em segurança e higiene alimentar seja bem-sucedido, deve ser 

baseado em conhecimentos teóricos, mas também ações práticas que os funcionários 

possam aplicar no dia-a-dia; mais do que ensinar as medidas que devem aplicar, para um 
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programa ter êxito, os funcionários devem ter aulas práticas no ambiente de trabalho que 

permitam corrigir os seus erros e lhes mostre ações novas que podem diminuir a carga 

microbiana, entre outros perigos (Soares, et al. 2013). 

A situação de Portugal, não é muito diferente da que foi referida anteriormente. 

Segundo um estudo com base num questionário aplicado em matadouros, Boas Práticas em 

Indústria Alimentar e Segurança e Higiene no Trabalho, são as formações a que os 

magarefes têm acesso; mas só 37,9% tiveram formação em ambas as áreas e 24,5% nunca 

tiveram formação (Gomes-Neves, et al. 2011). Podemos concluir, que é necessário melhorar 

a formação em ambas as áreas, referidas acima, uma vez que estas são fundamentais para 

a saúde pública. Não são só os magarefes que devem receber formação sobre os perigos 

do seu trabalho, mas todos os trabalhadores da indústria alimentar, sejam membros de 

empresas de catering, sejam os funcionários de cantinas (Veiros, et al. 2009). 

As práticas de higiene dos funcionários da área alimentar, têm um papel fundamental 

na contaminação bacteriana e possíveis infeções do consumidor, como tal, os 

colaboradores devem ser treinados para terem hábitos corretos de higiene. Quando se fala 

em higiene do trabalhador, refere-se à higiene da farda e equipamento utilizado no dia-a-dia, 

bem como a utilização de equipamentos de proteção como máscara em homens com barba 

ou luvas descartáveis (Wambuia, et al. 2017). Um dos hábitos, que é preciso analisar com 

alguma atenção, é a forma e frequência com que cada funcionário higieniza as suas mãos e 

quais os melhores tipos de produtos para eliminarem a contaminação bacteriana. Após um 

estudo, feito com 3 tipos de desinfetantes (clorhexidina, iodóforo, triclosan), conclui-se que o 

mais eficaz em 30 segundos, contra bactérias é a clorhexidina (Litz, et al. 2007). Hoje em 

dia, na indústria alimentar, utilizam-se sabonetes líquidos com antissépticos, o que diminui 

em muito a carga microbiana; sendo que por vezes, pode não ser eficaz, quando os 

colaboradores não higienizam as suas mãos com a devida frequência ou da forma correta. 

A indústria de Transformação de Carnes, é uma indústria que se dedica à 

transformação de carcaças de diferentes espécies em peças de carne para comercialização 

e na produção de produtos à base de carne, nomeadamente enchidos (Quintavalla e Vicini 

2002). É uma indústria com muitas marcas e alta competitividade, em que empresas que 

cumpram todos os requisitos de higiene, segurança e distribuam produtos com elevada 

qualidade conseguem vingar no mercado. 

Esta dissertação teve como objetivos o estudo e análise da Saúde Ocupacional 

numa empresa que se dedica à transformação de carnes, através da aplicação de um 

questionário, bem como a observação das suas práticas no dia-a-dia em componentes 

como a segurança e higiene no trabalho e segurança alimentar. 
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4 Material e Métodos 

4.1 População de Estudo 

A dissertação de mestrado, baseou-se na aplicação de um questionário e 

observação de práticas de trabalho, numa indústria de transformação de carnes, em 7 

secções: receção da matéria-prima, desmancha e desossa da carne, execução de 

encomendas, embalamento de encomendas, cozinha industrial, salsicharia e zona de 

expedição de encomendas. Esta empresa começou como um talho, e veio a desenvolver 

várias secções dentro da mesma. Atualmente têm a parte de desmancha, desossa e 

embalagem de carne, mas têm também uma marca de talhos e uma secção de alimentos 

pré-confecionados para restaurantes e grandes superfícies. 

O questionário foi aplicado, entre Janeiro e Fevereiro de 2018, na fábrica que se 

localiza na zona industrial de Ílhavo, Aveiro. Para além da aplicação de questionários, foram 

estudados os hábitos e práticas dos funcionários, em relação aos temas abordados na 

dissertação. Dos 80 trabalhadores da área de estudo, só 76 estavam presentes para 

participação devido a folgas ou semanas de férias, sendo que destes 76, só 69 (90,8%) 

responderam ao questionário. Houve 7 (9,2%) funcionários que recusaram participar no 

estudo. Os questionários, de autopreenchimento, foram entregues, ao longo dos dois 

meses, consoante a área que era observada, sendo que ao fim de uma semana eram 

recolhidos e no período de tempo de observação clarificavam-se dúvidas e havia a 

oportunidade de ajudar os colaboradores com dificuldades. 

Este questionário, foi desenvolvido, com base num questionário aplicado 

anteriormente, numa indústria de salsicharia da zona Norte de Portugal, previamente pré-

testado por Coelho (2001); sendo que foi adequado e adaptado às normas atuais sobre 

higiene e segurança no trabalho, desenvolvidas na bibliografia. No questionário, existiam 

questões para caracterização demográfica (sexo, idade e nível de educação) e questões 

relacionadas com os equipamentos de proteção, acidentes de trabalho e conhecimento dos 

funcionários em dois temas: doenças ocupacionais e toxinfeções alimentares. As 28 

questões eram de diferentes tipos: questões de escolha múltipla ou de escrita curta, sendo 

que o questionário se encontra em anexo (Anexo 1). 
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4.2 Análise de dados 

As análises estatísticas, foram realizadas utilizando o software SPSS® 22.0 para 

Windows. Efetuou-se a associação de variáveis pela análise do qui – quadrado ( 2 ). A 

regressão logística multivariada, foi utilizada para modelar as probabilidades (OR) e seu 

intervalo de confiança (95%), de sofrer um acidente relacionado com as variáveis. A variável 

desfecho, foi dicotomizada em acidente versus sem acidente, a fim de identificar quaisquer 

fatores de risco associados à ocorrência de acidentes. Fatores de risco potencialmente 

significativos com p <0,05 (bicaudal; alfa = 0,05), foram então avaliados por meio de 

regressão por etapas, para construir um modelo multivariado (teste de Wald, valor stepwise 

p-Wald para inserir p <0,05). O modelo logístico multivariado, foi desenvolvido usando uma 

abordagem gradual. A eliminação para trás, seguido por uma seleção para frente, foi feita 

para cada variável, de cada vez, recorrendo a um teste de razão de verossimilhança, em 

cada passo com 0,05 (bicaudal; alfa = 0,05), como um nível significativo para remoção ou 

entrada. O ajuste dos modelos, foi avaliado usando o teste de Hosmer e Lemeshow 

(Hosmer e Lemeshow 2000). O modelo foi executado, novamente até que todas as demais 

variáveis, apresentassem valores estatisticamente significativos (p <0,05). 

  



17 

5 Resultados 

5.1 Caracterização da População 

Neste estudo, aplicou-se o questionário aos trabalhadores de uma indústria de 

transformação de carnes. A população era constituída por 76 trabalhadores, sendo que 

houve 7 (9,2%) trabalhadores que recusaram participar no questionário. A taxa de resposta 

foi muito elevada (90,8%). A caracterização demográfica dos inquiridos encontra-se na 

Tabela 1. 

Relativamente à idade a média foi de 39,5 anos, a mediana 38 anos e a moda 33 

anos. O valor mínimo foi 18 anos e o valor máximo 65 anos. Para se proceder à análise 

estatística da variável, agrupou-se a idade por intervalos de classes. A faixa etária entre os 

35-45 anos era a que englobava a maioria dos trabalhadores (30,4%; n=21), logo seguida 

das faixas etárias situada entre os 25-35 anos (29,0%; n=20) e os maiores de 45 anos 

(29,0%; n=20). O sexo predominante nos trabalhadores era o feminino com 55,1%. A grande 

maioria dos trabalhadores era casada (43,5%; n=30). Relativamente às habilitações 

literárias, verificou-se que a maioria dos trabalhadores (30,4%) possuía o 9º ano. 

Seguidamente apareceram os indivíduos com o 12º ano, com 27,5% (n=17). Apresentavam 

o curso médio/bacharelato ou curso superior, 5,9% (n=4). Apenas um trabalhador tinha 

formação específica. 
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Tabela 1 - Caracterização demográfica dos 69 inquiridos 

Variáveis N. % 

Idade  

<25 8 11,6 

25-35 20 29,0 

35-45 21 30,4 

>45 20 29,0 

Sexo   

Feminino 38 55,1 

Masculino 31 44,9 

Estado civil   

Casado 30 43,5 

Divorciado 6 8,7 

Solteiro 19 27,5 

União Facto 13 18,8 

Viúvo 1 1,4 

Habilitações literárias   

Inferior ao 4º ano de 
escolaridade 

3 4,4 

4º ano de escolaridade 7 10,1 

6º ano de escolaridade 15 21,7 

9º ano de escolaridade 21 30,4 

12º ano de 
escolaridade 

19 27,5 

Curso Médio 1 1,5 

Curso Superior 3 4,4 

 

A Tabela 2 apresenta a distribuição dos trabalhadores pelas secções em que 

trabalhavam.  

Neste estudo observou-se que as secções onde trabalhava o maior número de 

indivíduos (31,9%; n=22) eram as salas de corte de carnes cruas /peixe, vegetais ou outros 
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ingredientes. Nas câmaras frigoríficas laboravam 26,1% (n=18), na cozinha trabalhavam 

18,8% (n=13), e na sala de enchimento apenas 7,2% (n=5). Na secção administrativa 

trabalhavam 5,8% (n=4) e na receção trabalhavam 5,8% (n=4). Na zona de expedição 

trabalhavam 2,9% (n=2). A zona de fumeiro era a secção onde trabalhavam o menor 

número de inquiridos (1,4%; n=1). Alguns trabalhadores exerciam a sua atividade em mais 

do que uma secção (sala de enchimento e de fumeiro). A maioria dos trabalhadores 94,2% 

(n=65) trabalhava exclusivamente na zona de processamento de alimentos. 

 

Tabela 2 - Distribuição dos inquiridos pelas secções em trabalhavam na indústria 

Secções N.º % 

Zona de administração 4 5,8 

Câmaras frigoríficas da zona de 
receção ou de expedição 

18 26,1 

Cozinha 13 18,8 

Sala de enchimento 5 7,2 

Zona de expedição 2 2,9 

Sala de fumeiro 1 1,4 

Receção da matéria-prima 4 5,8 

Salas de corte de carnes cruas 
/peixe, vegetais ou outros 

ingredientes 
22 31,9 

 

 

Exposição a Riscos Ocupacionais  

A seguir apresentam-se os resultados da distribuição dos 65 trabalhadores que 

diariamente se encontravam expostos a riscos ocupacionais. Para a análise destes 

resultados foram excluídos os 4 inquiridos que trabalham exclusivamente na zona 

administrativa. 

Riscos Físicos 

Na Tabela 3 encontram-se os equipamentos cortantes e ou perfurantes utilizados 

pelos trabalhadores. A maioria dos trabalhadores, 58,5% (n=38) manipulava objetos e 

equipamentos cortantes e/ou perfurantes. Da análise da Tabela 3 pode-se constatar que a 

grande maioria manipulava facas (50,8%; n=33), seguido de equipamentos cortantes ou 

perfurantes diversos (12,3%; n=8) e por manipulação de serras (10,8%; n=7). Cerca de 
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24,6% (n=16) trabalhadores operavam mais do que um objeto ou equipamento cortante ou 

perfurante. 
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Tabela 3 - Distribuição dos trabalhadores pelos equipamentos cortantes e/ou perfurantes 
manipulados. 

Equipamentos cortantes e/ou perfurantes Nº % 

Facas   

Sim 33 50,8 

Não 32 49,2 

Equipamentos cortantes ou perfurantes diversos   

Sim 8 12,3 

Não 57 87,7 

Serras   

Sim 7 10,8 

Não 58 89,2 

Picadora   

Sim 4 6,2 

Não 61 93,8 

Ferros   

Sim 1 1,5 

Não 64 98,5 

 

Riscos Químicos 

Neste estudo verificou-se que a maioria dos trabalhadores (56,9%; n=37) manipulava 

substâncias químicas. Na Tabela 4 encontram-se as substâncias químicas manipuladas. 

Pela análise da tabela é possível constatar que cerca de metade dos trabalhadores 

manipulava diariamente detergentes (50,8%; n=33) e desinfetantes (50,8%; n=33), seguidos 

de corantes (10,8%; n=7) e conservantes (9,2%; n=6). Dos 37 trabalhadores que 

manipulavam diariamente substâncias químicas, 59,5% (n=22) manipulava 2 substâncias 

químicas, 21,6% (n=8) manipulava 1 substância química, 16,2% (n=6) manipulava 4 

substâncias químicas e 2,7% (n=1) manipulava 3 substâncias químicas.  
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Tabela 4 - Distribuição dos trabalhadores pelas substâncias químicas manipuladas 

Substâncias químicas Nº % 

Corantes   

Sim 7 10,8 

Não 58 89,2 

Conservantes   

Sim 6 9,2 

Não 59 90,8 

Desinfetantes   

Sim 33 50,8 

Não 32 49,2 

Detergentes   

Sim 33 50,8 

Não 32 49,2 

 
 
 
 

5.2 Equipamento de Proteção Individual 

Vestuário e Acessórios de Proteção 

A grande maioria (78,3%; n=54) dos trabalhadores da indústria em estudo sabia da 

necessidade de utilizar vestuário adequado. Contudo, 21,7% (n=15) não sabia.  

Neste estudo 58% dos trabalhadores usavam avental. Na tabela 5 encontra-se a 

distribuição dos trabalhadores pelo uso de vestuário e de acessórios de proteção. 

Neste estudo, a maioria dos inquiridos usava roupa clara (59,4%; n=41) e touca 

(78,3%; n=54). A grande maioria (97,1%; n=67) não usava máscara. Relativamente às 

luvas, a maioria não usava luvas de borracha grossa (81,2%; n=56), nem luvas de malha 

metálica (76,8%; n=53) ou luvas descartáveis (62,3%; n=43). Mais de metade dos 

trabalhadores referiram usar avental (58,0%; n=40). Cerca de dois terços dos trabalhadores 

não usavam agasalhos (66,7%; n=46). A grande maioria não usava abafadores para o ruído 

(71,0%; n=49). 
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Tabela 5 - Distribuição dos trabalhadores pelo uso de vestuário e acessórios de proteção. 

Vestuário e Acessórios de Proteção N.º % 

Roupa Clara   

Sim 41 59,4 

Não 28 40,6 

Touca   

Sim 54 78,3 

Não 15 21,7 

Máscara   

Sim 2 2,9 

Não 67 97,1 

Luva de Borracha Grossa   

Sim 13 18,8 

Não 56 81,2 

Luva de Malha Metálica   

Sim 16 23,2 

Não 53 76,8 

Luvas Descartáveis   

Sim 26 37,7 

Não 43 62,3 

Avental   

Sim 40 58,0 

Não 29 42,0 

Agasalho   

Sim 23 33,3 

Não 46 66,7 

Abafadores para o Ruído   

Sim 20 29,0 

Não 49 71,0 

 

Relativamente aos nove tipos de vestuário ou acessórios referidos anteriormente, a 

grande maioria usava 3 (36,2%; n=25), seguido de 4 (23,2%; n=16) (Figura 1). De referir que 

5.8% dos inquiridos usavam apenas 1 tipo vestuário ou acessório. 
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Figura 1 - Distribuição do número de vestuário ou acessórios usados pelos inquiridos 

 

Uso de Calçado 

Apenas um trabalhador não utilizava calçado adequado, uma vez que utilizava 

calçado doméstico. A bota com biqueira de aço era usada por 55,1% (n=38) trabalhadores e 

o sapato com biqueira de aço era usado por 43,5% (n=30) trabalhadores. 

 

5.3 Caracterização dos Acidentes de Trabalho 

A percentagem de ocorrência de acidentes neste estudo foi de 50,7% (n=35), isto é 

cerca de metade dos trabalhadores sofreram um ou mais acidentes de trabalho. 

A Tabela 6 apresenta a distribuição dos trabalhadores acidentados pelo número de 

acidentes sofridos. A esta questão responderam apenas 26 inquiridos. Destes, cerca de 

46,2% (n=12) sofreu um acidente. A maioria dos trabalhadores sofreu dois ou mais 

acidentes no trabalho (53,8%; n=14). De salientar que um trabalhador sofreu 5 acidentes 

(3,8%). 
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Tabela 6 - Distribuição dos trabalhadores acidentados pelo número de acidentes sofridos 

Número de acidentes sofridos N.º % 

1 12 46,2 

2 10 38,5 

3 2 7,7 

4 1 3,8 

5 1 3,8 

2 ou mais acidentes 14 53,8 

 

Analisando a Tabela 7, relativa à ocorrência de acidentes de acordo com as 

características demográficas, a percentagem mais elevada de ocorrência, 65,0% foi 

observada na faixa etária dos maiores de 45 anos. A segunda maior percentagem de 

ocorrência, 61,9% foi observada na faixa etária entre os 35-45 anos, seguindo-se da faixa 

etária entre 25-35 anos (45,0%). As diferenças observadas foram estatisticamente 

significativas (χ2=11,178; p=0,011). 

Relativamente ao sexo, constatou-se que a ocorrência de acidentes de trabalho mais 

elevada correspondia ao sexo masculino (64,5%). As diferenças observadas foram 

estatisticamente significativas (χ2=4,284; p=0,038). 

A percentagem mais elevada de ocorrência de acidentes 61,5% pertencia aos 

inquiridos em união de facto, seguidos dos casados (60,0%). As diferenças observadas não 

foram estatisticamente significativas (χ2=7,717; p=0,102). 

Quanto ao nível de escolaridade, a ocorrência mais elevada de acidentes observou-

se nos trabalhadores com até o 4º ano de escolaridade (71,4%), seguido dos trabalhadores 

que possuíam um nível até ao 6º ano (53,3%) e até ao 9º ano (52,4%). As diferenças 

observadas não foram estatisticamente significativas (χ2=12,464; p=0,052). 
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Tabela 7 - Ocorrência de acidentes de acordo com as características demográficas 

Variáveis 
Acidentes 

(N.º; %) n=69 
Ocorrência p 

Idade   0,011
1
 

<25 0 (0,0) 0,0%  

25-35 9 (13,0) 45,0%  

35-45 13 (18,8) 61,9%  

>45 13 (18,8) 65,0%  

Sexo   0,038
1
 

Feminino 15 (21,7%) 39,5%  

Masculino 20 (28,9%) 64,5%  

Estado Civil   0,102 

Casado 18 (26,1%) 60,0%  

Divorciado 3 (4,3%) 50,0%  

Solteiro 5 (7,2%) 26,3%  

União de Facto 8 (11,6%) 61,5%  

Viúvo 1 (1,4%) 100%  

Habilitações Literárias   0,052 

Inferior ao 4º ano de escolaridade 3 (4,3%) 100%  

4º ano de escolaridade 5 (7,2%) 71,4%  

6º ano de escolaridade 8 (11,6%) 53,3%  

9º ano de escolaridade 11 (15,9%) 52,4%  

12º ano de escolaridade 7 (10,1%) 36,8%  

Curso Médio/ Bacharelato 1 (1,4%) 100%  

Curso Superior 0 (0,0%) 0,0%  
 

1 Estatisticamente significativo 

Apenas uma variável foi significativa após a análise multivariada de regressão 

logística (Tabela 8). Neste estudo os trabalhadores do sexo masculino apresentaram uma 
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probabilidade de 4,4 vezes superior de ter um acidente do que os trabalhadores do sexo 

feminino (OR=4,435; IC 95%: 1,39-14,09%). 

 

Tabela 8 - Fatores de risco associados à ocorrência de acidentes de trabalho 

Fatores de risco p OR 95% 95% IC (OR) 

Sexo masculino 0.012 4,435 1,39-14,09 

 

Tipo de Acidente mais Grave 

Pela análise da Figura 2 verificou-se que o tipo de acidente/lesão mais frequente foi 

o “Corte e/ou perfuração” que ocorreu numa percentagem de 37,1% (n=13), havendo ainda 

um trabalhador que sofreu simultaneamente um corte, e lesão lombar.  

 

 

Figura 2 - Tipo de acidente mais grave nos 35 indivíduos que sofreram acidentes. 

 

Identificação da Parte do Corpo Envolvida no Acidente mais Grave 

17,1 

37,1 

14,3 

20 

2,9 
2,9 

5,7 
2,9 

Distribuição de tipo de acidentes 

Contusão Corte/perfuração

Entorse Fratura (um ou mais ossos)

Lombalgia Lesão lombar

Queda Outro (amputação de dedo)
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Pela análise da Figura 3 constata-se que o maior número de acidentes ocorreu na 

mão (34,2%; n=12) seguido do tronco (28,6%; n=10) (Figura 3). Um inquirido sofreu ainda o 

acidente mais grave simultaneamente no tronco, perna, braço. Outro na perna e braço e, 

ainda outro no tronco e cabeça. 

 

 

Figura 3 - Identificação da parte do corpo envolvida no acidente mais grave nos 35 indivíduos. 

 

Sequelas Permanentes dos Acidentes Sofridos 

Cerca de 37,1% (n=13) inquiridos ficaram com sequelas permanentes dos acidentes. 

 

Tempo de Baixa 

Relativamente aos tempos de baixa dos trabalhadores acidentados foram calculadas 

as medidas de tendência central como média, mediana e a moda dos 35 inquiridos que 

responderam a esta questão. A média dos trabalhadores acidentados foi de 42,6 dias, a 

mediana de 15 dias, a moda 0 dias. O valor mínimo foi de 0 dias e o valor máximo de 400 

dias. 

 

 

8,6 

17,1 

5,7 

28,6 

34,2 

17,1 

Distribuição de partes do corpo envolvidas no 
acidente 

Braço Perna Cabeça Tronco Mão Pé
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Avaliação do Conhecimento sobre Doenças Profissionais 

Neste estudo, 40,6% (n=28) trabalhadores responderam conhecer uma ou mais 

doenças profissionais. Relativamente às doenças profissionais, a maioria (21,4%; n=6) 

respondeu problemas dermatológicos (Figura 4). A grande maioria dos trabalhadores referiu 

saber como se previnem as doenças profissionais (64,3%). A maioria dos trabalhadores que 

referiu saber era do sexo feminino (66,7%) e tinham a idade compreendida entre 35-45 anos 

(32,1%). A esta questão responderam os 28 inquiridos que afirmaram conhecer as doenças 

profissionais. 

 

Figura 4 - Doenças profissionais referidas pelos 28 inquiridos. 

 

A maior parte dos inquiridos respondeu que a melhor forma de prevenir doenças 

profissionais era através da correção da postura (Figura 5). A esta questão responderam os 

28 inquiridos que afirmaram conhecer as doenças profissionais. 

7,1 

17,9 

10,7 

17,9 

21,4 

14,3 

Distribuição de doenças profissionais 

Problemas Oculares Problemas Auditivos

Quedas Problemas Musculares

Problemas Dermatológicos Problemas Psicológicos
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Figura 5 - Formas de prevenção dos acidentes referidas pelos 28 inquiridos. 

 

 

Neste estudo, 25% (n=7) dos trabalhadores que referiram conhecer doenças 

profissionais afirmaram ter tido uma doença profissional. Dos 7 que responderam conhecer 

doenças profissionais 2 responderam que sofreram hérnia, 2 tendinite e 3 não responderam 

qual a doença. Dois trabalhadores referiram ainda que ficaram com sequelas permanentes 

como dores constantes. 

Neste estudo, do total de inquiridos, a grande maioria 65,2% (n=45) sabia o que era 

uma intoxicação alimentar, embora 34,8% (n=24) trabalhadores desconhecessem. 

Dos trabalhadores que referiram saber o que era uma intoxicação alimentar, 46,7% 

(n=21) definiram de forma correta o conceito de intoxicação alimentar, 51,1% (n=23) de 

forma incompleta e 2,2% (n=1) de forma incorreta. 

Relativamente às atitudes auto-referidas face a uma intoxicação alimentar, 

constatou-se que 31,9% (n=22) procurariam um local onde pudessem obter mais 

informação, 27,5% (n=19) propunham ao patrão uma formação específica, e 24,6% (n=17) 

não faziam nada.  

 

17,9 

28,6 

35,7 

Distribuição de formas de 
prevenção 

Atitude

Uso de Equipamentos de Proteção Individual

Correção da Postura
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5.4 Formação Específica 

Neste estudo, 27,5% (n=19) dos trabalhadores responde que sentia necessidade de 

efetuar uma formação específica, 46,4% (n=32) respondeu negativamente e 26,1% (n=18) 

responde que talvez não necessitasse de formação específica. As respostas escolhidas 

para formação específica estão apresentadas na Figura 6. Verifica-se que a maioria 

considerou como temas para a formação específica higiene alimentar (54,9%) e segurança 

no trabalho (54,9%). A esta questão responderam 51 inquiridos. 

 

Figura 6 - Temas para a formação específica. 

  

54,9 

37,3 

54,9 

31,3 

Distribuição de temas em percentagem 

Segurança no Trabalho Higiene no Trabalho

Higiene Alimentar Outra (Inglês, informática, etc.)
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6 Discussão 

O presente estudo sobre saúde ocupacional focou pontos como o cumprimento das 

regras de biossegurança e os conhecimentos dos colaboradores em termos a saúde, 

doenças ocupacionais e higiene alimentar, que podem influenciar a qualidade do produto 

final da empresa. 

Os resultados do questionário permitem identificar áreas problemáticas, que têm 

necessidade de intervenção e também permite identificar os maiores entraves ao 

crescimento e desenvolvimento desta indústria. 

A maioria dos colaboradores, que responderam ao questionário eram do sexo 

feminino, e a média de idades foi de 39,5, sendo que quando se agrupou a idade por 

intervalos, a faixa etária com a maioria dos trabalhadores era a de 35-45 anos. Quando se 

analisa as habilitações literárias verificou-se que a maioria dos trabalhadores (30,4%) 

possuía o 9º ano, seguindo-se os indivíduos com o 12º ano, com 27,5%, sendo que este 

facto se pode justificar com os incentivos por parte do Governo para que a escolaridade 

obrigatória seja até ao 12º ano. Os resultados anteriormente citados estão em concordância 

com o estudo apresentado por Viveiros ( 2010), em que a maioria dos trabalhadores eram 

do sexo feminino e a grande parte dos respondentes era da faixa etária 36-49 anos. Apesar 

deste estudo, ter sido realizado há 8 anos, os resultados na questão do nível de 

escolaridade são semelhantes, uma vez que no estudo anterior, metade dos inquiridos 

tinham um nível de escolaridade igual ou inferior ao 2º Ciclo, e no estudo atual também se 

confirmam estes resultados. Ainda que os colaboradores não tenham um nível de 

escolaridade elevado, só 27,5% revelam sentir necessidade de haver mais formação, para 

melhorarem as suas funções, e 26,1% assume que “Talvez” precise, sendo os temas mais 

escolhidos, Segurança no Trabalho e Higiene Alimentar, ambos com 54,9%. Apesar da 

empresa, providenciar diversas formações por ano, sendo que cada uma delas dura várias 

horas, os trabalhadores não são obrigados a assistir às formações na sua totalidade, o que 

tem como consequência a perda do objetivo das formações: transmitir conhecimentos novos 

e melhorar a formação dos colaboradores; sendo que grande parte se foca apenas em obter 

o certificado de presença. Alguns dos colaboradores revelam interesse em aprender mais, 

mas expõem que ao participar nas formações deixam o seu posto de trabalho e não 

cumprem as encomendas pedidas, que pode levar a protestos por parte dos superiores; 

uma vez que muitas vezes o número de pessoas de cada secção que deve participar na 

formação não é equilibrado com as encomendas que são necessárias preparar no dia. Para 

além de considerarem as matérias desinteressantes, muitos colaboradores afirmam que a 
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maior parte dos temas, como o tratamento de resíduos e meio ambiente, não melhoram o 

seu trabalho.  

Nas questões, relativas a conhecimentos sobre Intoxicação Alimentar, que motiva as 

questões sobre as formações específicas para este tipo de indústria, 65,2% afirmaram saber 

a sua definição, mas apenas 46,7% definiu corretamente. Uma percentagem de 51,1% tem 

uma definição incompleta, sendo que apenas indicam os sintomas gerais de uma 

intoxicação alimentar, como vómitos e diarreia ou referem que é provocado por alimentos 

mal confecionados ou que ultrapassaram a data limite de validade. Este tipo de respostas 

mostra a falta de conhecimentos e a necessidade de formação específica em áreas como a 

Higiene e Segurança alimentar, uma vez que os colaboradores não compreendem o quanto 

as suas práticas de higiene no trabalho podem influenciar a qualidade do produto final. Na 

questão que interroga que atitude tomariam em caso de um produto produzido causar 

intoxicação, 31,9% respondeu que procurava obter mais informação e 27,5% propunham 

formação específica ao chefe, sendo que os restantes colaboradores responderam “Nada”, 

o que revela, mais uma vez, a necessidade de esclarecer a responsabilidade que cada um 

tem em cumprir corretamente as suas funções. Estes resultados são semelhantes ao estudo 

apresentado por Sani e Siow (2014), em que demonstram que apenas metade da sua 

população de estudo sabia responder às perguntas do questionário sobre contaminação 

cruzada e sobre a definição de intoxicação alimentar, com base num questionário aplicado a 

funcionários de uma cantina da Universidade da Malásia; mas apesar de haver 

semelhanças em relação aos conhecimentos, quando se analisa o interesse dos inquiridos 

do estudo, vemos que 83% afirmaram estar interessado em aprofundar os conhecimentos 

sobre Segurança Alimentar e outros temas que afetam a qualidade do seu trabalho, o que 

não foi demonstrado no questionário em que se baseia esta dissertação, uma vez que há 

funcionários que afirmam não sentir necessidade de ter formação (46,4%) e quando 

questionados sobre um eventual acidente com um produto por eles fabricado, 24,6% não 

faria nada. 

Os resultados serão analisados em três vertentes: as questões sobre Equipamentos 

de proteção individual, acidentes de trabalho e Saúde Ocupacional. 

Nas questões sobre os EPI’s, houve resultados diversos, que podem ter sido 

influenciados pela secção de cada trabalhador, mas existem pontos que são comuns a 

quase todas as secções da fábrica que deveriam ter sido identificados no início, tais como a 

farda de cor clara, apenas identificada por 59,4% dos colaboradores e a touca por 78,8% 

dos mesmos, apesar de ambos serem de uso obrigatório quando estão na linha de 

produção. Um estudo que quantificou a utilização de equipamentos de proteção individual 
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como boas práticas de higiene no trabalho, foi o estudo apresentado por Wambuia, et al. 

(2017), aplicado em matadouros do Quénia, que não incluiu perguntas sobre a farda de cor 

clara, mas que refere o avental, utilizado por 94% dos funcionários e a touca por 78%. Estes 

resultados são semelhantes, em relação à touca, mas não em relação ao avental (58% no 

estudo atual). 

A máscara do tipo cirúrgico foi identificada por 2,9% dos colaboradores, que está 

associada à obrigação de homens com barba ou bigode a usarem para prevenir 

contaminação. Estes resultados não podem ser comparados, uma vez que, os estudos que 

existem sobre equipamentos de proteção individual, não referem as máscaras do tipo 

cirúrgico como garantia da segurança alimentar, mas como proteção do colaborador quando 

manuseia químicos em aerossol, o que não é o caso. 

As luvas descartáveis são utilizadas por funcionários que lidam com as matérias-

primas, como carnes, condimentos e outros alimentos, por considerarem que as luvas 

permitem que haja mais higiene quando manuseiam carne de várias espécies e porque, tal 

como os estudos referidos na revisão bibliográfica referiam, ao higienizarem as mãos várias 

vezes, começam a sentir irritação e a pele seca; um dos estudos realizado, foi por 

Jungbauer, et al. (2004), em que se analisam duas situações distintas: a primeira refere a 

utilização de alcool para desinfectar as mãos em vez de água e sabão, quando não há 

sujidade vísivel e a segunda é a utilização de luvas aquando de funções que impliquem 

humidade, para prevenir as mãos de ficarem húmidas e sujas. Os resultados demonstraram 

que, existem mais casos de irritação em funcionários que higienizam frequentemente as 

mãos com água e sabão inicialmente, comparativamente aos que usam luvas, mas que 

passado algum tempo mesmo os que utilizam luvas em tarefas com humidade também 

demonstram irritação, seja pelos excedentes de sabão na pele mas também pela oclusão 

das luvas. Assim pode-se concluir que devem ser feitos mais estudos, que analisem os 

problemas dermatológicos que afetam os colaboradores da indústria, uma vez que os 

estudos realizados se focam nos funcionários da área da saúde, como médicos e 

enfermeiros. 

Quando se contabiliza a quantidade de peças identificadas, pelos inquiridos, conclui-

se que a maioria identifica 3 em 9 peças, com uma percentagem de 36,2%, sendo as mais 

identificadas a farda de cor clara, a touca e as luvas descartáveis, as que podem ser 

comuns à maioria das secções. 

O calçado maioritariamente identificado foram botas de biqueira de aço com 

percentagem de 55,1% e sapato de biqueira de aço por 43,5% dos inquiridos, sendo as 

botas atribuídas a locais de trabalho que envolvem funções mais sujas ou locais com 
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humidade e as socas, são vistas como calçado mais confortável, menos pesado e mais 

prático pelos colaboradores. Ambos são de biqueira de aço, uma vez que em toda a fábrica 

é obrigatório calçado com este tipo de proteção, por imperativos legais. Um estudo realizado 

no Quénia por Wambuia, et al., (2017), demonstrou que 99% dos trabalhadores de 

matadouros, utilizam botas de borracha durante o horário de trabalho, mas não refere se 

este calçado tem proteção na biqueira; apesar deste facto, podemos concluir que os 

resultados são semelhantes uma vez que a maioria dos colaboradores do estudo atual 

utilizavam calçado de proteção, mas em relação ao tipo de calçado, os resultados do nosso 

estudo demonstram uma melhoria, uma vez que os trabalhadores podem adequar o tipo de 

calçado (bota ou soca) à sua função. 

As questões sobre acidentes de trabalho, serviram para quantificar e caracterizar 

quanto às regiões do corpo mais acidentadas e o tipo de acidente mais frequente. Dos 69 

colaboradores, 50,7% já tiveram acidentes de trabalho, sendo que 46,2% tiveram 1 acidente 

e 38,5% tiveram 2 acidentes, existem várias possibilidades para estes resultados, mas 

existe a possibilidade de que nos primeiros anos de trabalho os colaboradores seguissem as 

regras de segurança na totalidade por falta de confiança no seu trabalho, mas com o passar 

do tempo ganhassem confiança na sua função e começassem a descurar as regras, o que 

pode levar a acidentes. Muitas vezes pode não ser desleixo, mas simplesmente distração 

quando se manuseiam equipamentos cortantes e perigosos. De facto, quando se analisa a 

percentagem de acidentes por idade vemos uma percentagem de 61,9% na faixa etária dos 

25-35 anos, que não têm muitos anos de trabalho neste tipo de indústria. Quando se 

observa a percentagem de acidentes de trabalho, consoante o género, vê-se que a maioria 

dos acidentes são no sexo masculino, com 64,5%, o que pode ser suportado pela suposição 

de que são os homens que têm funções que necessitam de maior esforço físico, que lidam 

com maquinaria e empilhadoras e que estão mais expostos a riscos físicos ocupacionais. 

Segundo um estudo feito por Lander, et al. (2010), sobre lacerações na indústria de 

transformação de carne de porco, 362 colaboradores sofreram acidentes de trabalho 

envolvendo equipamentos perfurantes durante o perído de estudo, sendo que a média de 

idades foi de 37 anos, 74% dos acidentados eram do sexo masculino e em relação à 

experiência de trabalho, a maioria dos inquiridos tinha uma média de 24 meses de trabalho 

antes de sofrer o acidente; estes resultados são semelhantes aos obtidos pelo estudo 

actual, mas devem ser realizados estudos mais abrangentes, em termos dos acidentes que 

podem acontecer na planta de trabalho da fábrica para além das lacerações e lesões nos 

membros superiores. 
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O tipo de acidente com maior percentagem de ocorrência, é o corte/perfuração por 

escolha de 37,1% dos inquiridos, sendo que o local do corpo com mais perfurações é a mão 

com 34,2% e o tronco, com 28,6%. Uma vez que este género de indústria necessita do uso 

de facas e outros equipamentos perfurantes para trabalhar os seus produtos alimentícios, 

não é inabitual que a maior parte de acidentes sejam cortes/perfurações nas mãos, mas 

segundo a legislação em vigor para evitar este tipo de acidentes todos os funcionários que 

estejam em funções de risco devem utilizar luvas de malha metálica, utilizada por 23,2% dos 

colaboradores; uma vez que caso haja acidentes e o funcionário não esteja com a luva, a 

empresa de seguros não se responsabiliza. Um estudo realizado por Lander, et. al (2012), 

demonstrou que numa população de 295 colaboradores de duas empresas de 

transformação de carnes, em que os 295 inquiridos foram selecionados por já terem sofrido 

lacerações, apenas 60% usavam luva de malha metálica durante o acidente, os restantes 

usavam outros equipamentos de proteção individual;  sendo que este estudo não considera 

o uso de luva de malha metálica, como um factor decisivo, para que ocorram acidentes com 

equipamentos perfurantes. No estudo referido anteriormente, as razões para terem 

ocorridos acidentes são: equipamentos defeituosos, facas demasiado afiadas, realizar 

tarefas novas, recorrer a novos métodos para funções que já realizavam e apressarem-se 

para realizar uma tarefa, por não serem capazes de se adaptar ao ritmo de trabalho. O 

estudo atual não esclareceu quais as causas para o acidentes, mas o uso ou não de luva de 

malha metálica é considerado como um factor decisivo em certas áreas da fábrica, como a 

desmancha e sala de preparação de encomendas. Aquando na empresa, observou-se que 

alguns dos funcionários mais velhos não utilizavam a luva de malha metálica, sendo que 

foram apresentadas várias razões que os levam a tomar este tipo de decisão. As razões são 

variadas e começam pela falta de sensibilidade que a luva causa e que afeta funções como 

escrita, manejo de maquinaria de metal (onde falta aderência nas pegas e acessórios de 

manejo) ou corte de peças de carne delicadas; a restrição de movimentos, que é a maior 

queixa por parte de funcionários com mais idade e experiência, que trabalhavam na área 

antes deste equipamento de proteção individual surgir e a última razão apresentada foi o 

fato de cada funcionário só ter uma luva e trabalhar com várias espécies (porco, vaca, 

frango, entre outros), sendo que durante o dia os funcionários só higienizam as luvas com 

água para retirar restos de carne, o que pode levar a contaminações cruzadas, e apenas ao 

fim do dia de trabalho esta é desinfetada corretamente. Cada razão tem o seu ponto válido, 

sendo que no futuro estas luvas deveriam ser redesenhadas para diminuir a restrição de 

movimentos das mãos e talvez, devessem ser instituídas regras, sobre a sua desinfeção 

durante o dia de trabalho, sempre que fosse necessário mudar a espécie em que os 

funcionários trabalham.  
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Para prevenção dos acidentes com equipamentos cortantes, como serras ou 

laminadoras,  existe ao lado de cada equipamento, uma folha com as instruções/medidas 

para prevenir acidentes e quais os equipamentos de proteção individual que os 

trabalhadores devem utilizar quando lidam com o equipamento, tais como viseira de 

proteção, protetores auditivos e luvas de manipulação; sendo que após observação do dia-

a-dia de trabalho, a grande maioria dos funcionários não segue estas medidas por crerem 

que se tiverem atenção ao trabalho não vai acontecer nenhum acidente e por considerarem 

que é um atraso ao ritmo de trabalho. 

Para além dos acidentes com equipamentos cortantes, o segundo acidente mais 

grave são as contusões, que podem resultar de quedas, uma vez que ao trabalhar numa 

empresa com espaços refrigerados e com carnes cruas, há sempre humidade no chão, que 

leva à perda de aderência do calçado. São várias as rampas, que se tornam escorregadias, 

principalmente quando se carregam cargas pesadas. Não existem estudos, que analisem 

acidentes de trabalho semelhantes aos descritos neste parágrafo, mas no futuro devem ser 

estudadas as condições da planta de trabalho das fábricas de transformação de carne, uma 

vez que também ocorrem acidentes que não estão relacionados com perfurações ou lesões 

nos membros superiores. 

As questões sobre doenças profissionais servem para testar os conhecimentos dos 

funcionários, mas também para perceber o estado da Saúde Ocupacional da empresa. 

De forma a verificar a saúde dos colaboradores da empresa, uma carrinha da 

Medicina do Trabalho, vem de forma regular submeter os colaboradores a uma bateria de 

testes (análises sanguíneas, teste de função auditiva, teste à visão, teste da função 

pulmonar (sopro) e teste da função cardíaca). São posteriormente entregues e analisados 

pela médica da empresa, que está disponível uma vez por semana para tirar dúvidas e 

aconselhar os funcionários. Para melhorar a saúde dos colaboradores, mais do que o check-

up, estes deveriam ser incentivados à prática de exercício físico, aconselhados a ter um 

estilo de vida saudável, acompanhados por um nutricionista, entre outras alternativas que 

melhorem a saúde, mas também demonstrem a preocupação e o interesse da empresa nos 

seus funcionários. Em concordância com o que foi dito anteriormente, está o trabalho 

realizado por Leguizamón e Ortiz (2016), sobre o desenvolvimento de um plano de 

prevenção de lesões musculo-esqueléticas nos membros superiores de trabalhadores da 

indústria de transformação de carnes, em que refere que os trabalhadores devem ser 

incentivados a melhorar a sua saúde física, bem como reforçar a sua massa muscular e 

fazer um aquecimentos e alongamento dos músculos antes das suas funções, para prevenir 



39 

problemas musculares, e refere que deve haver um profissional da área da saúde a 

acompanhar e aconselhar os trabalhadores. 

Dos funcionários que participaram no questionário, apenas 40,6% afirmaram 

conhecer a definição de Doenças Profissionais, sendo que a doença mais referida pelos que 

responderam, com 21,4%, foram as lesões dermatológicas, que podem estar associadas a 

lavar, várias vezes, as mãos com detergentes ou o contacto com químicos. 64,3% dos 

inquiridos, dizem saber prevenir as doenças através da correção de posturas no trabalho e 

utilização de equipamentos de proteção individual; deste grupo, 66,7% são mulheres e 

32,1% são da faixa etária 35-45 anos, sendo que por norma são as mulheres, já com filhos e 

com alguns anos de trabalho, as mais preocupadas com os problemas de saúde do futuro e 

também as mais sensíveis a trabalhar durante várias horas na mesma posição, sendo que 

há funcionários que se queixam de dores constantes e dormência nos membros superiores 

no fim do dia de trabalho; esta hipótese é corroborada por Messing, et.al (2003), que 

sugerem que os planos de prevenção e melhoria da Saúde Ocupacional devem ser 

adequados ao género. Apesar de existirem estudos que analisem os conhecimentos de 

Higiene e Segurança Alimentar dos trabalhadores da área alimentar, não existem estudos 

que avaliem os seus conhecimentos sobre doenças ocupacionais, apesar destes terem 

formações sobre o tema. 

Além dos problemas dermatológicos, outra doença profissional apontada pelos 

inquiridos são os problemas auditivos, que podem ser observados em salas com muito ruído 

de máquinas, em que os colaboradores gritam para ser ouvidos, mas não se observa 

nenhum dos funcionários a utilizar protetores auditivos, sendo que na pergunta de 

identificação do vestuário e acessórios, apenas 2,9% dos colaboradores confirmaram 

utilizar. A indústria de transformação de carnes, não é a única onde pode ocorrer perda 

auditiva por exposição a elevados níveis de ruído, sendo que na indústria de extração de 

mármore também há sinais de perda auditiva, em pelo menos 50% dos colaboradores e 

estas alterações são bilaterais em 57,1% dos inquiridos do estudo feito por Harger e 

Barbosa-Branco (2004), apesar de todos os que estão envolvidos em funções de corte, 

extração e polimento utilizarem proteção auditiva. Não foram encontrados estudos 

realizados na indústria de Transformação de Carnes, mas deveria ser estudado no futuro, 

uma vez que já há evidências de alterações aquando a observação dos trabalhadores. 

Por fim, foram quantificados os funcionários, que tiveram doenças profissionais e que 

sabiam definir Doença profissional, sendo 25% dos 40,6%. As doenças profissionais que 

foram indicadas foram: hérnia e tendinite. Ambas as lesões estão associadas a tarefas que 

exigem esforço físico exagerado, movimentar cargas pesadas e movimentos repetitivos 
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(muitas vezes associados às facas, que são consideradas pesadas e desconfortáveis pelos 

colaboradores). Para prevenir este tipo de lesões, deve-se apostar numa rotação de 

funções, bem como mais intervalos onde os funcionários possam descansar, mas também 

sejam incentivados, a fazer exercícios de alongamento para inibirem o desenvolvimento de 

patologias músculo-esqueléticas. Um estudo realizado nos Estados Unidos, por Leibler, et. 

al (2017) demonstrou que a percentagem de acidentes graves de trabalho por ano é 57,8, 

sendo os homens os mais afectados (71,3%), e os acidentes mais frequentes são 

lacerações (48,5%), problemas no tronco (12,1%) e lesões músculo-esqueléticas nos 

membros superiores (27,3%).  

Quanto à metodologia, a aplicação do questionário demonstrou algumas limitações, 

observadas como:  

 As doenças profissionais referidas, não foram as mais frequentes ou atuais 

na indústria e a maior parte dos colaboradores desconheciam-nas; 

 Apesar da empresa fornecer o equipamento de proteção individual obrigatório 

pela lei, como as luvas de malha metálica, deveria haver uma questão que 

confirmasse a sua utilização pelos trabalhadores; 

 Na questão que referia as secções de trabalho da fábrica, faltou a “sala de 

embalamento”; 

 A linguagem do questionário, deveria ter sido mais simples e clara, uma vez 

que houve vários colaboradores que demonstraram dificuldades em 

responder às perguntas ou em alternativa o questionário deveria ter sido de 

hetero-preenchimento em vez do auto-preenchimento 
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7 Conclusão 

Com o presente estudo, pode-se concluir, que hoje em dia há espaço para melhorias 

no sector de atividade estudado. Não são só melhorias ao nível dos 

equipamentos/máquinas ou da planta de trabalho da fábrica, mas também melhorias nas 

práticas de cada trabalhador no dia-a-dia e na mentalidade dos empresários.  

A maior resistência, às regras de segurança vem da parte dos trabalhadores, em não 

quererem mudar os seus hábitos e não mostrarem interesse pelas formações, mas também 

há erros por parte da gestão das empresas, uma vez que mais do que palestras sobre 

regras de segurança, hoje em dia a melhor forma de se mudar hábitos é com treino e 

exemplificando, logo deve ser dedicado mais tempo prático às formações e menos tempo de 

teoria. Deve-se apostar em formação contínua e motivação, para permitir aos colaboradores 

desenvolverem uma atitude positiva e gosto pelo seu trabalho. Esta conclusão retira-se após 

observação de que a maioria dos colaboradores está exposta a riscos físicos e químicos, 

sendo 50,8% em ambas as categorias, e que apesar das regras e equipamentos de 

proteção individual, ainda ocorrem acidentes de trabalho, pelo menos 1 acidente em 46,2%. 

Além da mudança que os formadores têm de ponderar, também os colaboradores 

devem tentar colmatar as suas falhas de formação, uma vez que em relação a 

conhecimentos sobre doenças profissionais apenas 40,6% afirmavam conhecer e deste 

grupo 64,3% sabiam prevenir, sendo que é algo muito importante, esclarecer os 

trabalhadores sobre os riscos da sua profissão. 

Cada vez mais, é exigido um elevado nível de segurança e higiene alimentar ao 

sector de transformação de alimentos, sendo que para ser atingido este nível são precisas 

mudanças profundas na mentalidade dos colaboradores e dos responsáveis das empresas. 

Conclui-se que são necessários mais estudos, para podermos avaliar, efetivamente, 

o estado da Saúde Ocupacional dos colaboradores da indústria de transformação de carnes.  
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9 Anexos 

9.1 Anexo 1 

“Questionário 
 Este questionário é totalmente anónimo e confidencial, agradeço a máxima sinceridade nas 
respostas efetuadas. 
 

1. Idade ___ anos 
 

2. Sexo: 
Masculino ................................  Feminino.................................  

 
3. Estado Civil: 

a) Solteiro ....................................  
b) Casado .....................................  
c) Viúvo .......................................  
d) Divorciado ...............................  
e) União de facto .........................  
 

4. Que habilitações literárias possui? 
a) Inferior ao 4º ano de escolaridade ........  e) 12º ano de escolaridade ............  
b) 4º ano de escolaridade ..........................  f) Curso Médio/ Bacharelato ..........  
c) 6º ano de escolaridade ..........................  g) Curso Superior ...........................  
d) 9º ano de escolaridade ..........................  h) Formação Específica ..................  

 
5. Em que seções trabalha na indústria? 

a) Receção da matéria-prima ....................................  
b) Câmaras frigoríficas da zona de receção ...............  
c) Sala de corte de carnes cruas /peixe .....................  
d) Sala de corte de vegetais .......................................  
e) Sala de corte de outros ingredientes ....................  
f) Cozinha ..................................................................  
g) Sala de enchimento ...............................................  
h) Sala de fumeiro .....................................................  
i) Câmaras frigoríficas de expedição ........................  
j) Zona de expedição ................................................  
k) Zona de tratamento de subprodutos/lixo .............  
l) Zona de administração ..........................................  
 Se só trabalha na Zona de Administração passe para a pergunta nº11. 

 
6. Trabalha com equipamentos cortantes e/ou perfurantes? 

a) Sim ................................................................  Quais?____________________  
b) Não ...............................................................  

 
7. Manipula alguma substância química? 

a) Sim ...........................................  
b) Não  .........................................  (Se respondeu Não passe para a pergunta nº9) 
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8. Manipula: 
Conservantes ..................................  Corantes .........................................  
Detergentes ....................................  Desinfetantes .................................  

 
 

9. Assinale o vestuário e acessórios que utiliza quando está a preparar os produtos. 
Indumentária de cor clara ..............  Avental ...........................................  
Touca ..............................................  Agasalhos .......................................  
Máscara tipo cirúrgica ....................  Semi máscara em silicone ..............  
Luvas de borracha grossa ...............  Luvas descartáveis .........................  
Luvas de malha metálica ................  Abafadores de ruído ......................  
Outro ..............................................  Qual? _______________________  

 
10. Assinale o calçado que utiliza durante o fabrico dos produtos. 

Botas de borracha ..........................  
Socas ...............................................  
Calçado especial .............................  
Calçado doméstico .........................  
Outro ..............................................  Qual?  ______________________  

 
11. Já sofreu algum acidente de trabalho? 

Sim  ..............................................  Quantos?  ______________________  
Não  ..............................................  (Se respondeu Não passe para a pergunta nº16) 
 

12. Que tipo de lesão sofreu no acidente mais grave? 
Corte e/ou perfuração ....................  Contusão .............................................  
Entorse ...........................................  Queimadura ........................................  
Fratura de um osso .........................  Fratura de vários ossos .......................  
Outro  ..............................................  Qual?  _________________________  

 
13. Onde se localizou a lesão no acidente mais grave que sofreu? 

Na cabeça .......................................  Num braço ...........................................  
No tronco ........................................  Nos dois braços ...................................  
Numa mão ......................................  Numa perna ........................................  
Nas duas mãos ................................  Nas duas pernas ..................................  
Num pé ...........................................  Nos dois pés ........................................  
 

14. Em algum dos acidentes que sofreu ficou com sequelas permanentes? 
Sim  ..............................................  
Não  ..............................................  

 
15. Quanto tempo esteve de baixa devido ao acidente que sofreu? 

 
  ________ dias 
 

16. Conhece alguma doença profissional? 
Sim  ..............................................  
Não  ..............................................  (Se respondeu Não passe para a pergunta nº24) 
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17. Que doenças profissionais conhece? 
 

  ________________________________________________________________  
 

  ________________________________________________________________  
 
 

18. Sabe como se previnem as doenças profissionais? 
Sim  ..............................................  
Não  ..............................................  (Se respondeu Não passe para a pergunta nº20) 

 
19. Como se previnem as doenças profissionais 

 
  ___________________________________________________________________  
 
  ___________________________________________________________________  
 

20. Já teve alguma doença profissional? 
Sim  ..............................................  Quantas?  ______________________  
Não  ..............................................  (Se respondeu Não passe para a pergunta nº24) 

 
21. Já teve algumas das doenças que a seguir se mencionam? 

Brucelose ......................  Tuberculose ............. 
Leptospirose .................  Clamidiose ............... 
Surdez ...........................  Outra ........................ Qual? ______________  

 
22. Em alguma dessas doenças ficou com sequelas permanentes? 

Sim  ............................  
Não  ............................  
Se respondeu Sim, digas qual ou quais as sequelas e a sua localização:  
 

23. Quanto tempo esteve de baixa devido à(s) doença(s) profissional/profissionais que sofreu?  
1ª doença profissional: _________________________  dias 
Duas ou mais doenças profissionais:  ______________  dias 

 
24. Sabe o que é uma intoxicação alimentar? 

Sim  ............................  
Não  ............................  (Se respondeu Não passe para a pergunta nº26) 

 
25. O que entende por intoxicação alimentar. 

 
  ___________________________________________________________________  
 
  ___________________________________________________________________  
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26. O que faz se souber que os produtos por si fabricados provocaram uma intoxicação 
alimentar? 

Nada  .........................................................................................   
Procura um local onde possa ser obtida mais informação .......  
Propõe ao patrão uma formação específica .............................  
Outra opção ..................  Qual?  _________________  

    
27. Sente necessidade de alguma Formação Específica? 

Sim  .........................................................................................  
Não  .........................................................................................  
Talvez  .........................................................................................  
 

28. Que temas gostaria de ver abordados na Formação? 
Assinale várias opções se desejar 
a) Segurança no trabalho .................................  
b) Higiene no trabalho .....................................  
c) Higiene alimentar .........................................  
d) Outra ............................................................  

 
 

Muito obrigada pela sua colaboração!” 

 


