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Resumo 

 Este trabalho é resultado de uma investigação realizada na empresa CABNAVE 

(Estaleiro de Reparação Naval), intitulado Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho, 

constitui um grande desafio visto que trata-se de um tema ainda pouco explorado na área 

de enfermagem e sobretudo em Cabo Verde. 

A saúde, higiene e segurança no trabalho surgem como tema imprescindível quando 

se objetiva a promoção da saúde no trabalho e a prevenção dos riscos e acidentes, pois 

visam identificar e avaliar um vasto gama de potenciais riscos no local de trabalho, 

exigindo intervenções de uma equipa multidisciplinar.  

 Neste estudo delineou-se o presente estudo com o objetivo de conhecer a perceção 

dos trabalhadores da empresa CABANVE sobre Saúde, Higiene e Segurança no trabalho. 

Para o estudo da temática optou-se por um estudo qualitativo, descritivo e exploratório de 

carácter fenomenológica, sendo que o método de recolha de dados foi a entrevista 

semidirigida recorrendo a um guião de entrevista estruturado e uma observação não 

participante, trata-se ainda de um estudo de caso. O público- alvo deste estudo é 

constituído por doze trabalhadores que trabalham na área produção da empresa 

CABNAVE. 

Os resultados evidenciaram que os trabalhadores da empresa CABNAVE, embora 

possam até conhecer os riscos ocupacionais, doenças relacionadas com o trabalho, as quais 

estão expostos, possuem um conhecimento bastante fragmentado sobre o assunto. O 

comportamento, postura, e atitude apresentados por esses não vão de encontro a adoção de 

medidas que permitem prevenir os acidentes de trabalho, e doenças ocupacionais. Desta 

pesquisa pode-se constar-se que a enfermagem, tem uma função muito importante no 

desenvolvimento de medidas preventivas, como promoção, educação para a saúde, 

prevenção de doenças e de acidentes de trabalho que deve ser o objetivo de programas de 

saúde, higiene e segurança no trabalho, o que não constatou na empresa em estudo 

Palavras-chaves: Saúde no trabalho, Acidente de trabalho, Segurança no trabalho, Higiene 

no trabalho. 
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Resume  

In this report, “Heath, Hygiene and safety at Work”, we based on the enterprise 

CABNAVE (Estaleiro de Reparação Naval); where it is a great opportunity and challenge 

because this topic has been underestimated in the medical sciences field in Cape Verde.  

The health, hygiene and safety at work come up with vital issue when it aims at 

promoting health at work and the prevention of risks and accidents, since they aim to 

identify and assess a wide range of potential hazards in the workplace, requiring 

intervention of a multidisciplinary team.  

In this work, we delineated the goal to know the perception of workers on 

CABNAVE Company about heath, hygiene and safety on work.  In the general work 

methodology we opted for a qualitative and descriptive study of phenomenological nature. 

It is a case study was the data collection method was the semi directed, using an interview 

structured guide and a non-participant observation. The work focus on twelve workers 

(audience) working in the field of production at CABNAVE company.  

In this study we also noted that workers have some knowledge about occupational 

hazards and diseases, which are exposed to, however, we showed that the information in 

this issue are very poor. The behavior, posture and attitude displayed by the works do not 

help to prevent accidents at work and occupational diseases, and should not come as such a 

surprise that have a real risk for the workers in the field.     

The results clear showed that the nurses can have a very important role in the 

development of preventive measures, based on promotion of health education. On the other 

hand, the results suggested that a global prevention program in the company can help the 

workers in terms of heath, hygiene and safety. 

Keywords: Health at work, Accidents at work, Occupational safety, Safety at work. 
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Introdução  

 O presente trabalho surge no âmbito do plano curricular do 4º ano do Curso de 

Licenciatura em Enfermagem da Universidade do Mindelo como parte dos requisitos para 

obtenção do grau de licenciatura em Enfermagem. Trata-se de uma monografia que tem 

como intuito dar início ao processo de aprendizagem no âmbito da investigação científica. 

 O tema eleito para esta pesquisa é Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho em 

que o interesse pelo estudo da temática resulta, em aprofundar conhecimento sobre essa 

temática. Para a realização do trabalho selecionou-se e a empresa CABNAVE, pela sua 

posição privilegiada na prestação de serviços na área portuária, para além de empregar um 

número significativo de trabalhadores, desempenhando as mais diversas funções, e por 

albergar no corpo de profissionais dois (2) enfermeiros e um (1) médico. 

 Tendo em conta o tipo de função desempenhada pelos trabalhadores na empresa, 

esses acabam por estarem expostos a um conjunto de riscos, quer acidentes de trabalho, 

quer do desenvolvimento de doenças profissionais. 

  Constatou-se que por vezes nestas situações os trabalhadores, embora possam 

conhecer os riscos aos quais estão expostos com o relacionamento em função das suas 

tarefas desempenhadas na empresa, nem sempre adoptam os melhores comportamentos 

para as suas prevenções. 

 Tendo em conta ainda que, o tema é pouco explorado na nossa realidade e de 

pouco ou nenhuma importância ser dada a problemática da saúde do trabalhador, o estudo 

reveste de grande pertinência. 

 A função do enfermeiro tem sido cada vez mais reconhecido, e se pensarmos que 

o enfermeiro pode dar um grande contributo no que abrange a promoção da saúde e 

prevenção de doenças dos trabalhadores, seja em que área for, vamos conseguir reduzir os 

números de acidentes de trabalho, bem como números de doenças ocupacionais que mais 

afetam os trabalhadores nas mais diversas empresas. 

 Para o estudo da temática aptou-se por um estudo qualitativo, descritivo e 

exploratório de carácter fenomenológica, sendo que o método de recolha de dados foi a 

entrevista semidirigida recorrendo a um guião de entrevista estruturado e uma observação 
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não participante. Tendo em que a pesquisa foi realizada numa empresa é pertinente referir 

que o presente estudo trata-se de estudo de caso. O público- alvo desde estudo é 

constituído por doze trabalhadores que trabalham na área produção da empresa 

CABNAVE. 

 No que tange a estrutura é de referir que o trabalho encontra-se estruturado em 

três capítulos, para o melhor entendimento do tema em estudo. Antes de entrar no primeiro 

capítulo fez-se uma nota introdutória, que corresponde a uma breve apresentação do tema, 

a justificação e a motivação para o seu desenvolvimento, a formulação da pergunta de 

partida, e a definição dos objetivos.  

 O primeiro capítulo corresponde ao enquadramento teórico onde faz-se a 

apresentação dos principais conceitos. No segundo capítulo encontrar-se-á a fase 

metodológica que serviu de base para a elaboração da parte empírica da pesquisa, 

debruçando-se sobre o tipo de estudo, o método de recolha de dados, a população alvo e os 

procedimentos éticos adotados.     

O terceiro e último capítulo compreende-se na fase empírica dando enfâse aos 

principais resultado do estudo. O percurso efetuado nesta investigação termina com a 

apresentação das referências bibliografias consultadas, dos apêndices e anexos 

considerados importantes para melhor compreensão da investigação. 

É de frisar ainda que o presente trabalho foi redigido e formatado segundo as 

normas da redação e formatação do trabalho científico proposta pelo Doutor Albertino 

Graça, no livro Introdução À Investigação Cientifica: Guia para investigar e redigir 

lançada no ano 2004. 
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Justificativa  

  

 Após apresentação do tema em trabalho, será importante perceber quais as 

motivações para a escolha do mesmo e a pertinência do seu estudo. A motivação pessoal 

em estudar esta temática vai de encontro com o interesse em aprofundar mais os 

conhecimentos sobre os mesmo, visto ser um tema que suscitou-me o interesse desde do 

início do curso de enfermagem e também por ser um tema ainda pouco explorando na 

nossa realidade.        

 Como referido anteriormente a curiosidade para o estudo da temática nasceu no 2º 

ano do curso, aquando da realização de um trabalho de grupo solicitada pela nossa 

professora Acélia Mireya Cáceres, na Unidade Curricular Enfermagem na Saúde do 

Adulto, Idoso, e do Trabalhador, sobre a temática. Com o trabalho constatou-se que os 

trabalhadores estão expostos a diversos riscos, lesões e doenças profissionais e muitos não 

tem o conhecimento adequado em relação a esses riscos e sobre as medidas de segurança 

necessárias para a sua prevenção.  

 Constatou-se ainda que o enfermeiro tem uma função primordial na prevenção das 

doenças e promoção da saúde dos trabalhadores nas empresas, e desde então aumentou-se 

o entusiasmo para o estudo da temática. 

 Apesar das constatações o que tem notado na nossa realidade é que a função do 

enfermeiro é pouco ou nada trabalhado, e que muitas vezes a saúde do trabalhador fica 

mais a cargo do médico responsável máximo pela saúde do trabalhador. 

 No entanto o que tem constatado na literatura e na prática clínica é que o 

enfermeiro por ser o profissional de saúde que está em melhor condição de apoiar os 

trabalhadores, desenvolvendo e propondo estratégias que permitam prevenir acidentes de 

trabalho. Mas também permitem capacitar os trabalhadores de modo a estarem mais 

atentos aos riscos, e adaptam uma postura crítica no desenvolvimento das tarefas. 

 Fica demostrado que a pertinência do estudo está relacionado não só do interesse 

académico, mas também profissionais, pois como futura enfermeira é imprescindível estar 
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dotada de um conhecimento alargado sobre a temática, que no futuro permitam atuar 

adequadamente fase a problemática. 
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Problemática 

  

  A saúde, higiene e segurança no trabalho é um tema pouco explorado na nossa 

realidade, mas que tem ganho cada vez mais espaços nos debates a nível mundial dada a 

sua importância. Pois a compreensão adequada da temática é imprescindível quando se 

pensa que dentro do próprio ambiente de trabalho vários são os fatores que poderão afetar 

a saúde dos trabalhadores e que numa maioria dos casos os mesmos não estão cientes 

desses riscos.  

 Da análise da literatura efetuada constatou-se que, entre tantos fatores que 

contribuíram para o comprometimento da saúde do trabalhador, destacam-se as condições 

de trabalho, diversidade de doenças relacionadas à natureza do próprio trabalho, condições 

de higiene e o uso de equipamentos de proteção não adequada na função desempenhada. 

  Sendo assim a Higiene e a segurança no trabalho, surgem como atividades que 

estão intimamente relacionados com o objectivo de garantir condições de trabalho, assim 

sendo capaz de manter um nível de saúde dos trabalhadores de uma empresa.    

     Na prática profissional, os trabalhadores estão sujeitos a riscos que podem 

deteriorar o seu estado de saúde, constituído a sua prevenção uma prioridade. Está atitude 

preventiva irá conduzir a uma diminuição dos riscos e acidentes de trabalho. 

 Silva (2002, p. 211), considera que, 

“promover a saúde no local de trabalho implica o desenvolvimento de uma 

cultura organizacional dentro das empresas que considere o investimento na 

melhoria da suade e bem-estar dos trabalhadores como fonte de ganhos sociais, 

de produtividade, de desenvolvimento económico e de satisfação pessoal e 

profissional”. 

 

  Os enfermeiros têm uma função preponderante na prevenção das doenças e 

promoção da saúde dos trabalhadores das empresas. Assim os autores Querenghi, 

Giuseppe (2009, p. 1), frisaram que “as questões da Saúde, Higiene e da Segurança devem 

ser identificadas em todos os locais de trabalho”.  

  Na perspetiva de Antunes (2009, p. 20) “as más condições dos locais de trabalho, 

fraca iluminação, má higiene, maquinaria sem proteção, excesso de horas de trabalho, 

estão entre os fatores que contribuíram para o aumento exponencial de acidentes de 

trabalho e doenças profissionais.” 
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  Segundo o Boletim Oficial de Cabo Verde, no Decreto-lei n° 55/99 de 6 de 

Setembro (p.941), “as atividades de segurança, higiene e saúde no trabalho constituem 

elementos determinantes da prevenção de riscos profissionais e da promoção e vigilância 

da saúde dos trabalhadores”.   

Na visão dos autores Carmo, Lima e Martinst (2006, p. 24):  

 
“as condições de trabalho representam o conjunto de fatores capaz de 

determinar a conduta do trabalhador. A isso, o indivíduo responde com a 

execução de uma actividade ou conduta passível de ser analisada sob 

diferentes aspectos: perceptivos, motores e cognitivos. Satisfação, conforto, 

carga de trabalho, fadiga, estresse, doenças e acidentes são as consequências 

dessa resposta individual sobre o estado físico, mental e psicológico do 

trabalhador”. 

 

  É de realçar que os trabalhadores da empresa estão expostos a vários riscos, que 

de certa forma acarreta danos para a saúde. Tendo em conta as diversas funções que os 

trabalhadores desempenham sobretudo na área de produção, acabam por estar expostos a 

um conjunto de riscos e muitas vezes não estão ciente dos mesmos. Sendo que estes 

trabalhadores conhecem os riscos que estão expostos, muitas vezes não têm o hábito de 

usar os equipamentos de proteção. 

 Assim sendo, os riscos de trabalho devem ser identificados de forma a melhorar o 

meio ambiente e ajudar na prevenção dos acidentes de trabalho. Este raciocínio vai ao 

encontro da linha pensamento de Ferreira (2010, p. 06), que os “riscos ambientais estão 

associados à origem de doenças profissionais, ou seja, a fenómenos cumulativos 

resultantes da exposição prolongada a um risco que provoca uma degradação progressiva 

do estado de saúde do individuo”. 

 Segundo os enfermeiros da empresa CABNVE, o que mais afeta a saúde dos 

trabalhadores é a dor lombar “ dor na costa”, referem ainda, que existem alguns 

trabalhadores que têm outras patologias como, Hipertensão Arterial (HTA), Diabéticos. 

Embora que não são doenças ocupacionais, mas a situação de saúde dos trabalhadores pode 

ser agravado devido ao trabalho. 

     A empresa eleita para o desenvolvimento deste estudo alberga atualmente um 

quadro efetivo constituído por cento e quarenta e oito (148) trabalhadores, sendo que cento 

e trinta e sete (137) são homens e onze (11) mulheres. A pesquisa insere os trabalhadores 

da área de produção, no total de cento e seis (106) trabalhadores. 
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  Na empresa trabalha dois enfermeiros, sendo que um fica no turno de segunda à 

sexta (8:00 às 12:30 horas) e outro no turno da tarde (14:30 às 16:00 horas), e têm um 

médico que faz as consultas duas vezes por semanas, (Terça - Feira e Quinta- Feira). 

 De acordo com os dados estatísticos recolhido na respetiva empresa, 

relativamente aos anos (2010 a 2014), (tabela 1) acorrem sessenta e nove (69) acidentes de 

trabalho assinalados e três mil e quinhentos (3500) acidentes de trabalhos não assinalados. 

Tabela 1: Números de acidentes assinalados 

 

Ano 

 

Números de acidentes 

2010 14 

2011 15 

2012 16 

2013 15 

2014 9 

Total 69 

Fonte: “Elaboração própria” Dados colhidos na empresa por parte dos enfermeiros 

 De acordo com os dados, no ano 2012 foram registados desaseis (16) acidentes de 

trabalho, sendo o ano com maior número de acidentes, desde então houve uma diminuição 

até o ano 2014. Embora o número de acidentes não é muito elevado, não deixa de ser 

preocupante, visto que o número de trabalhadores que trabalham na empresa é um número 

que não deixa de ser inquietante, visto que, o próprio sistema de notificação ainda não é 

100% credível. 

 É pertinente ainda referir que a empresa apresenta registos de acidentes de 

trabalho não assinalados que vão desde ferimentos, queimaduras ligeiras, traumatismos 

ligeiros, corpo estranhos nos olhos, e escoriações.  

Tabela 2: Números de Acidentes de Trabalho não assinalados: 

Ano Números de acidentes não 

assinalados  

2010 935 
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2011 796 

2012 595 

2013 633 

2014 541 

Total 3500 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados colhidos na empresa por parte dos enfermeiros 

 

 Conforme mostra a tabela, os números de acidentes de trabalho não assinalados 

apresenta um valor muito elevado, isto é preocupante, e mostra claramente que a empresa 

deve tomar medidas de segurança e devem ser mais reforçadas. Mesmo sabendo que são 

ferimentos ligeiros, não se pode deixar de preocupar, visto que qualquer acidente de 

trabalho vem de uma origem, desde do ambiente, da forma como o trabalhador trabalha. 

acidentes. 

 Assim sendo, considera-se pertinente o estudo do tema para que possam dar mais 

atenção a saúde dos trabalhadores e consequentemente criar estratégias mais eficazes para 

a diminuição dos acidentes de trabalho. 

 Somando ao que já foi citado, o enfermeiro enquanto agente de promoção e 

prevenção tem uma função preponderante na educação em saúde, de modo a estimular os 

trabalhadores na empresa a seguirem um modelo mais adequado, no sentido de diminuir os 

acidentes de trabalho, e doenças ocupacionais. 

 Tendo em conta os dados apresentados desenhou-se a presente investigação cujo 

objetivo geral é Conhecer a percepção dos trabalhadores da Empresa CABNAVE sobre 

Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho.  

Para responder a pergunta de partida e atingir o objetivo geral foram determinados como 

objetivos específicos: 

 Identificar as condições de segurança de trabalho na empresa CABNAVE;  

 Verificar a incidência de acidentes de trabalho ocorrido na empresa CABNAVE 

referente aos anos 2010 à 2014; 

  Estabelecer a relação entre segurança no trabalho e doenças ocupacionais na 

empresa CABNAVE;  
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 Identificar as intervenções de enfermagem na promoção de saúde e segurança no 

trabalho desenvolvida na empresa CABNAVE.  

Sendo assim o presente estudo será orientado pela seguinte pergunta de partida, 

Qual é a percepção dos trabalhadores da Empresa CABNAVE sobre Saúde, Higiene e 

Segurança no trabalho? 
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Pressupostos do Trabalho 

Toda a investigação empírica deve contornar-se à volta de pressupostos, sendo assim 

delineou-se os seguintes pressupostos:          

 Os trabalhadores da empresa estão informados sobre os riscos ocupacionais que 

enfrentam no seu local de trabalho; 

 Os trabalhadores da empresa possuem equipamento de proteção, mas nem sempre 

as utilizam;  

 A empresa fornece condições adequadas de promoção de saúde ocupacional e 

prevenção de doenças ocupacionais; 

 Os trabalhadores têm uma percepção adequada sobre saúde, higiene e segurança 

trabalho. 
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CAPITULO I- ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
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  A fundamentação teórica tem como função mostrar as informações disponíveis e 

definir conceitos sobre o problema de investigação. Neste contexto Kauark, Manhães e 

Medeiros (2010, p. 45) referem-se a esse capítulo como sendo “ uma revisão sobre as 

variáveis do estudo, incluindo as ideias, experiências e pensamentos de autores 

reconhecidos no campo de pesquisa”. Percebe-se assim que o enquadramento teórico 

representa uma etapa fundamental de um projeto, uma vez que é uma fase em que se 

recolhem e compilam conceitos e teorias que fundamentam a importância do 

desenvolvimento da temática. 

  Sendo assim, após uma pesquisa e uma seleção da informação, procede-se à 

construção de uma matriz teórica, no qual irão ser definidos os conceitos chaves, que por 

sua vez, constituem as bases para o desenvolvimento deste trabalho. Os principais 

conceitos são: Saúde no Trabalho, Segurança no Trabalho, Higiene no Trabalho, Acidente 

de Trabalho e Doenças ocupacionais.  

1.1. Saúde no trabalho 

Se entendermos a saúde “ como sendo um estado de completo bem-estar físico, 

mental e social e não somente ausência de afeções e enfermidade” definida pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), fica fácil perceber que a saúde no trabalho estará 

relacionada com todas as condições que o meio de trabalho oferece a saúde do trabalhador 

e o modo como esses poderão influenciar ou ser influenciados pela condição da saúde do 

trabalhador. 

É nesta perspetiva que Chiavenato (2005, p. 431) afirma que “uma maneira de 

definir saúde é a ausência de doenças. Contudo, os riscos de saúde como riscos físicos, 

biológicos, tóxicos e químicos, bem como condições estressantes de trabalho podem 

provocar riscos no trabalho”. 

Segundo o Boletim Oficial de Cabo Verde no, artigo n°3, que a “ saúde em 

relação com o trabalho, não é apenas ausência de doença ou enfermidade: inclui também, 

os elementos físicos e mentais que afetam a saúde diretamente relacionados com a 

segurança e a higiene no trabalho.” 
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Idealmente, a saúde do trabalhador de certa forma encontra-se comprometido, isto 

porque o ambiente de trabalho de muitos trabalhadores não possui condições essenciais e 

pode estar também relacionado com muitos fatores de riscos. 

Para Fonseca (2002, p. 7), o termo Saúde do Trabalhador refere-se a: 

“um campo do saber que visa compreender as relações entre o trabalho e o 

processo saúde/doença. Nesta aceção, considera a saúde e a doença como 

processos dinâmicos, estreitamente articulados com os modos de 

desenvolvimento produtivo da humanidade em determinado momento histórico.” 

Assim sendo a saúde do trabalhador depende de um conjunto de fatores que 

determinam a qualidade de vida, realçando ainda que a empresa deve ser o responsável 

para garantir condições de trabalho saudáveis e que não provoquem adoecimento dos 

trabalhadores. 

Mauro, Muzi, Guimarães, e Mauro (2004, p. 338) afirma que “o trabalho constitui 

uma das práticas mais importantes da vida do ser humano, porque é dessa atividade que o 

homem tira os elementos para sua própria subsistência familiar.” Pelo que Querenghi, 

Giuseppe (2009, p. 1), alerta-nos para o fato que: 

“as questões relacionadas com a saúde no trabalho têm sido objeto de menor 

atenção do que as questões relacionadas com a segurança no trabalho, porque as 

primeiras geralmente mais difíceis quer na sua identificação, na dificuldade da 

elaboração do seu diagnóstico, e no estabelecimento da relação de causa e 

efeito”.  

Portanto, a saúde do trabalhador é uma questão importante, e nesta perspetiva que 

a empresa deve oferecer aos trabalhadores uma equipa de saúde multidisciplinar no sentido 

de dar mais ênfase a saúde dos trabalhadores. É nesta perspetiva que o enfermeiro é um 

profissional essencial no que toca a promoção, prevenção de doenças e ajudando assim os 

trabalhadores a manter um nível de saúde adequado do trabalhador. Um aspeto muito 

importante para garantir um adequado nível de saúde, são as condições de higiene 

oferecidas pelas empresas, pelo que passa-a a explanar o conceito.  
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1.2. Higiene no Trabalho 

A Higiene no Trabalho (HT) atua no meio ambiente de trabalho, com a finalidade 

de encontrar o tipo de agente prejudicial, quantificar sua intensidade e tomar as medidas de 

controlo necessárias para promover a saúde e o bem-estar dos trabalhadores durante a 

execução das suas tarefas. 

Na perspetiva de Chiavenato (2005, p. 430): 

“a higiene do trabalho está relacionada com as condições ambientais de trabalho 

que asseguram a saúde física e mental e com as condições de bem-estar das 

pessoas. Do ponto de vista de saúde física, o local de trabalho constitui a área de 

ação da higiene do trabalho, envolvendo aspetos ligados à exposição do 

organismo humano a agentes externos como ruído, ar, temperatura, humidade, 

luminosidade e equipamentos de trabalho. Assim, um ambiente saudável de 

trabalho deve envolver condições ambientais físicas que atuem positivamente 

sobre todos os órgãos dos sentidos humanos, como visão, audição, tacto, o facto 

e paladar. Do ponto de vista de saúde mental, o ambiente de trabalho deve 

envolver condições psicológicas saudáveis e que atuem positivamente sobre o 

comportamento das pessoas, evitando impactos emocionais como o stress”. 

É de frisar que a higiene no trabalho deve ser bem identificada nos locais de 

trabalho, de forma a salvaguardar a saúde e eliminar alguns fatores de riscos que lhe são 

inerentes. Para Barros (s/data p. 39), a higiene do trabalho refere-se “a um conjunto de 

normas e procedimentos que visa a proteção da integridade física e mental do trabalhador, 

preservando-o dos riscos de saúde inerentes às tarefas do cargo e do ambiente físico onde 

são executadas” 

Para além, de proteger e promover a saúde e o bem-estar dos trabalhadores, a HT 

tem outro objectivo não menos importante, que é aplicação de medidas apropriadas para 

prevenir e controlar os riscos em ambiente de trabalho.  

   Sendo assim, de acordo com Chiavenato (2005, p. 430 p. 431) os principais itens 

do programa de Higiene do Trabalho estão relacionados com os seguintes aspetos: 

Tabela 3: Programa de Higiene do Trabalho 

 

 

 

1. Ambiente físico do trabalho 

 Iluminação: luminosidade adequada 

a cada tipo de atividade; 

 Ventilação: remoção dos gases, 

fumaças e odres desagradáveis (…); 



 

 

28 

 

 Temperatura: manutenção de níveis 

adequados de temperatura; 

Ruídos: remoção de ruídos ou 

utilização de protetores auriculares 

2. Ambiente psicológico de 

trabalho. 

 Relacionamentos humanos 

agradáveis  

3. Aplicação de princípios de 

ergonomia. 

 Máquinas e equipamentos 

adequados às características 

humanas;  

4. Saúde ocupacional.  

 Fonte: Elaboração própria ( Chiavento 2005, p. 430:431) 

 

  Nesta perspetiva é importante frisar que todo e qualquer empresa deve ter um 

programa de higiene no trabalho de modo a garantir boas condições no ambiente de 

trabalho. Sendo que, o local de trabalho deve dispôr de iluminação adequada e ventilação. 

Isto porque, se o ambiente de trabalho não possuir uma boa iluminação pode originar 

muitos riscos como: fadiga ocular que afeta o organismo, a temperatura e humidade são 

também condições ambientais relevantes, pois elas devem ser adequadas ao organismo, 

caso contrário podem constituir-se em potenciais ameaças ao equilibro fisiológico. 

  A questão de higiene e segurança no trabalho estão intimamente relacionado com 

a promoção de saúde e prevenção de doenças. Pelo que Rodrigues (1997, p. 67) afirma que 

um serviço de higiene e segurança terá, em síntese, as seguintes tarefas:  

a) Identificação e controlo periódico dos riscos ocupacionais; 

b) Informação técnica de trabalhadores, quadros e empregadores, quer na fase do 

projeto das instalações, quer durante a elaboração da empresa; 

c) Verificação e ensaios de matérias e sistemas de proteção existentes ou a adquirir, 

designadamente equipamentos de proteção individual; 

d) Promoção da adaptação dos trabalhadores às diferentes tarefas e do trabalho às suas 

características anatómicas e fisiológicas; 

e) Estabelecimento de programas de prevenção e elaboração de propostas de 

regulamentação interna. 
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  É de referir que a higiene no trabalho abrange um conjunto de medidas 

necessárias à prevenção de doenças profissionais, tendo como principal campo de ação o 

controlo dos agentes físicos, químicos e biológicos presentes no local de trabalho.  

  Assim nesse sentido convém frisar que várias medidas já estão sendo tomadas 

para garantir que as empresas cumpram com as condições de higiene no trabalho seguras e 

adequadas estando mesmo contemplada no Boletim Oficial da República de Cabo Verde-6 

de Setembro (1999, p. 951) da I Série- n° 32, sobre higiene no trabalho as seguintes 

aspectos:  

 No que tange ao abastecimento de água o Artigo 72º (abastecimento de água) 

aponta o seguinte: “deve ser posta `a disposição dos trabalhadores, em locais facilmente 

acessíveis, água potável em quantidade suficiente. A água destinada a ser bebida deve ser 

utilizada em condições higiénicas sendo proibido o uso de copos coletivos”. 

No que se refere as condições de limpeza dos locais de trabalho Artigo 73 (limpeza dos 

locais de trabalho) lê-se o seguinte: 

“as oficinas, os posto de trabalho, os locais de passagem e todos os outros locais 

de serviço devem ser mantidos em boas condições de higiene. As paredes, os 

tetos, as janelas e as superfícies envidraçadas devem ser mantidos limpos e em 

bom estado de conservação. Os pavimentos dos locais de trabalho devem ser 

conservados limpos e, tanto quanto possível, secos não escorregadios”. 

 

 Percebe-se assim que a higiene no local de trabalho refere-se a todos os aspectos 

que visam garantir boas condições de higiene, quer do espaço físico em si, quer da água 

que se consome, sem descuidar ainda do arejamento e iluminação do ambiente no local de 

trabalho. É de salientar que a higiene do trabalho é um conjunto de medidas preventivas 

para proteger os trabalhadores, prevenindo ainda dos riscos para a saúde físico e psíquicas. 

Assim uma eliminação dos agentes nocivos em relação ao trabalhador constitui o objeto 

principal da higiene do trabalho.       

Colaborado desse raciocínio Rodrigues (1998, p. 15), acrescenta que:  

“a segurança e higiene do trabalho, bem com a ergonomia e a saúde ocupacional, 

são matérias de caráter pluridisciplinar. É nesta perspetiva que devem ser 

tratados, não só no ensino e na formação profissional a todos os níveis, como nos 

diferentes setores de atividades nas empresas e instituições”. 
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  Em suma pode-se dizer que as medidas preventivas de acidentes de trabalho e 

riscos são voltadas para o reconhecimento, a avaliação e o controle dos fatores ambientais 

e tensões originados no local de trabalho e que são capazes de comprometeram a saúde e 

bem- estar dos trabalhadores. 

 Outro conceito ainda importante a ser explanado neste trabalho e que está 

intimamente relacionado com a saúde do trabalhador, é a segurança no trabalho, pelo que 

passo então a explanar o conceito do mesmo. 

1.3. Segurança no Trabalho 

 Quando se define o conceito de segurança é essencial ter em atenção que o mesmo 

tem uma relação estreita com o bem-estar do trabalhador, constituindo uma constante 

preocupação de todos os trabalhadores e dos próprios empregadores. Nessa perspetiva 

Chiavenato (2005, p. 437) enfatiza que “a segurança no trabalho (ST) envolve três áreas 

principais de atividades: prevenção de acidentes, prevenção de incêndios e prevenção de 

roubos.” 

É de realçar que a segurança no trabalho está relacionada com a prevenção de 

acidentes de trabalho, sendo que a sua finalidade é antecipar os riscos de acidentes. Assim 

Chiavenato (2005, p. 437), recomenda um programa de segurança no trabalho em qualquer 

empresa e requer as seguintes etapas: 

1. Estabelecimento de um sistema de indicadores e estatísticas de acidentes; 

2. Desenvolvimento de sistemas de relatórios de providências; 

3. Desenvolvimento de regras e procedimentos de segurança; 

4. Recompensas aos gerentes e supervisores pela administração eficaz da função de 

segurança. 

  A segurança do trabalhador no local do trabalho depende das condições oferecidas 

pela empresa, mas também está intimamente relacionado com o grau de conhecimentos 

que o trabalhador tem sobre o assunto e também a motivação em desempenhar as suas 

funções atendendo sempre pelas condições de segurança. E nessa perspetiva Petersen, 

(S/data), apud Rodrigues (1998, p. 46), acrescenta que “o desenvolvimento do trabalhador, 
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em termos de segurança depende do seu nível de motivação e da capacidade. Esta é função 

da seleção e do grau de formação”. 

 Entendeu-se assim que, para que o trabalhador tenha uma boa segurança no seu no 

local de trabalho, é sem dúvida que ele deve ser motivado, como também motivar a si 

mesmo no sentido de orientar mais sobre a forma de ter mais segurança. E de acordo com 

Barros (s/data, p. 43), “a segurança do trabalho é o conjunto de medidas técnicas, 

educacionais, médicas e psicológicas utilizadas para prevenir acidentes, quer eliminando as 

condições inseguras do ambiente, quer instruindo ou convencendo as pessoas sobre a 

implantação de práticas preventivas”. 

 Ainda Carvalho (2012, p. 1), afirma que a “ segurança no trabalho é um conjunto 

de metodologias adequadas à prevenção de acidentes. O objectivo é a identificação e 

controlo (eliminar/minimizar) dos riscos associados ao local de trabalho e ao processo 

produtivo.” 

 As medidas de prevenção devem ser utilizadas para prevenção dos acidentes de 

trabalho, tendo como principais requisitos identificar e eliminar os riscos que poderão estar 

associado ao desenvolvimento de uma empresa.   

   Segundo Brandelize (2001, p. 107), “há objetivos específicos para uma empresa 

assegurar a segurança no trabalho: Conscientizar o empregador e o empregado; Manter 

todas as pessoas envolvidas sempre alertas contra riscos; Estudar e observar novos 

processos e formas de trabalho.” 

  Percebeu-se que as condições de segurança no trabalho são muito importantes e 

estão diretamente relacionado com a produtividade da empresa visto tratar-se de um aspeto 

que depende da motivação dos trabalhadores e consequentemente das condições de 

segurança disponíveis.  

 Em suma, pode-se dizer que as medidas de segurança são fundamentais para o 

funcionamento da empresa visto que, visam a prevenção dos riscos e de acidentes de 

trabalho tendo como principal requisitos identificar e eliminar os riscos que poderão estar 

associados ao desenvolvimento de acidentes de trabalho e de doenças ocupacionais.  
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1.4. Riscos e o ambiente de trabalho. 

Para uma optiminização e o melhormente do ambiente do trabalho devem ser 

definidas estratégias preventivas dentro da empresa sob forma de minimizar os possíveis 

risco que de certa forma afeta a saúde dos trabalhadores. 

Devendo assim impor normas de segurança, com o uso de Equipamentos Proteção 

Individual contra os potenciais riscos entre os quais, ventilação do local de trabalho, bem 

com apostar mais na formação dos trabalhadores, visando dota-los de uma consciência 

crítica na defesa da sua saúde. 

A análise de riscos no trabalho segundo Rodrigues (1997, p. 43), “constitui a 

primeira abordagem de um problema de segurança do trabalho sendo assim é importante 

identificar os riscos existentes e depois fazer uma respetiva análise”.   

Pois é importante rastear e conhecer os riscos presentes nos locais de trabalho, que 

tipos de produtos estão a trabalhar, e conhecer que tipos de problemas de saúde poderão 

originar. Segundo Gradinai (s/d, p. 14), acrescenta que: 

“os locais de trabalho pela própria natureza da atividade desenvolvida e pelas 

características de organização, relações interpessoais, manipulação ou exposição 

a agentes físicos, químicos, biológicos, situações de deficiência ergonômica ou 

riscos de acidentes, podem comprometer a saúde e segurança do trabalhador em 

curto, médio e longo prazo, provocando lesões imediatas, doenças ou a morte, 

além de prejuízos de ordem legal e patrimonial para a empresa”.  

               

 Sendo assim, é de frisar que as condições inadequadas afetam o ambiente dos 

trabalhadores, e ainda geram certos riscos que podem ter consequências graves para a 

saúde dos trabalhadores. Nessa perspetiva de Fonseca (2002, p. 09), defende que “amplia-

se a assistência já ofertada aos trabalhadores, na medida em que passa a olhá-los como 

sujeitos a um adoecimento específico que exige estratégias também específicas de 

promoção, proteção e recuperação da saúde”. 
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Chiavenato (2005, p. 431), acrescenta que o “ ambiente de trabalho em si também 

pode provocar doenças. Assim um ambiente de trabalho agradável pode melhorar o 

relacionamento interpessoal e a produtividade, bem com reduzir acidentes, doenças, e 

rotatividade do pessoal.” 

É de referir ainda que os riscos no local de trabalho devem ser devidamente 

identificados no sentido de identificar o causador de acidentes ou danos à saúde dos 

trabalhadores. E nesta perspetiva que Ossler, Stanhope e Lancaster (1999, p. 1002) apud 

Stanhope e Lancastre (1999) dividem os riscos em cinco categorias: biológicas, químicos, 

ergonómicos, físicos e psicossociais.  

Para Ferreira (2012 p.7), os riscos estão classificados em “riscos Ambientais 

(químicos, físicos, biológicos); Riscos Ergonómicos; Riscos de Operação”, informações 

mais detalhadas sobre a referida classificação encontra- se no Apêndice II. 

Tendo em conta os riscos que os trabalhadores estão expostos no seu local de 

trabalho, isto pode gerar problemas graves, e consequentemente causar acidentes de 

trabalho. Sendo assim, passo a expandir o conceito de acidente de trabalho. 

1.5. Acidentes de Trabalho   

 Os acidentes de trabalho estão relacionados com um conjunto de fatores, que pode 

causar sofrimentos, e problemas para os trabalhadores e consequentemente a empresa. 

Assim deve haver uma avaliação adequada das condições do meio ambiente proporcionado 

assim conhecimentos dos riscos associados ao local de trabalho. 

A Direção- Geral do Trabalho, de Cabo Verde (2010, p. 391) no decreto-lei 

nº84/78, de 22 de Setembro, do Artigo 6º, afirma que “é acidente de trabalho todo aquele 

que no decorrer no exercício da atividade profissional do trabalhador e produzir direta ou 

indiretamente lesão corporal, perturbação funcional ou doença”. São ainda considerados 

acidentes de trabalho, para os fins do presente diploma, os acidentes que ocorrem nas 

circunstâncias seguintes: 

a) Durante os intervalos para o descanso; 

b) No local de trabalho e enquanto o trabalhador ali permanecer; 
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c) No trajeto entre a residência e o local de trabalho, desde que o percurso não 

seja interrompido ou desviado por razoes ditadas pelo interesse pessoal do 

trabalhador ou independentes do emprego. 

Oliveira (2003, p. 51), apud, Salim, Carvalho, Freitas, Freitas (2003) sublinha que: 

 “quando se estudam os acidentes de trabalho e as doenças do trabalho nas 

empresas, verifica-se que os mesmos estão relacionados a um conjunto de fatores 

causais, que vão, às vezes, de um simples comportamento inadequado do 

trabalhador até a fatores complexos ligados à organização do trabalho, que, por 

sua vez, influencia ou determinam as condições ambientais onde o trabalho se 

realiza.” 

Nessa perspetiva Chiavenato (2005, p. 438), classifica os acidentes de trabalho em:  

1. Acidente sem afastamento – após o acidente, o empregado continua trabalho e sem 

qualquer sequela ou prejuízo considerável. 

2.  Acidente com afastamento - é o acidente que provoca o afastamento de empregado 

do trabalho. Pode se classificado em: 

a) Incapacidade temporária- provoca a perda temporária da capacidade para o 

trabalho e as sequelas se prologam por um período menor que um ano. 

b) Incapacidade temporária- prova a redução parcial e permanente para o trabalho 

e as sequelas se prologam por período maior do que um ano. É geralmente 

provocado por: 

 Perda de qualquer membro ou parte do mesmo; 

 Redução da função de qualquer membro ou parte do mesmo 

 Perda da visão ou redução funcional de um olho, ouvido; 

 Quaisquer outras lesões orgânicas. 

c)  Incapacidade total e parcial - provoca a perda total, em carater permanente, da 

capacidade de trabalho- é geralmente motivado por: 

 Perda da visão de ambos os olhos; 

 Perda da visão de um olho com redução em mais da metade da visão do 

outro; 
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 Quaisquer outras lesões orgânicas, perturbações funcionais ou psíquicas 

permanentes que ocasionam, sob opinião medica, a perda de três ou 

quatros ou mais da capacidade param o trabalho. 

d) Morte: acidente provoca a morte de um empregado. 

Os acidentes de trabalho e as doenças relacionadas com o trabalho muitas vezes 

acarretam consequências tanto para os trabalhadores como também para a empresa, por 

isso deve-se ter a preocupação de proporcionar aos trabalhadores, um ambiente mais 

seguro, de modo a evitar danos, ou perdas no local de trabalho. 

Figura 1. Os Acidentes de Trabalho e a sua Classificação:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Chiavenato (2005, p. 439) 

No que tange aos acidentes de trabalho ocorridos na empresa e de acordo com o 

autor, é de realçar que os trabalhadores da empresa em estudo os acidentes de trabalho vai 

mais de encontro com os acidentes de trabalho sem afastamento.  

Acidente No trabalho 

 

Acidente com 

afastamento 

Acidente sem 

afastamento 

Incapacidade 

temporária 

 

 

Morte Inc. Total 

permanente 

Inc.parcial 

permanente 

O acidente deve 

ser registrado 

O acidente não 

deve ser 

registrado 
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Pelo que constatei e de acordo com o autor acima referindo a empresa 

compreende acidente de trabalho sem afastamento como sendo aqueles acidentes de certa 

forma não acarretam graves danos, contudo não deixa de ser uma preocupação. No que 

tange aos acidentes de trabalho assinalando incluem desde da baixa médica, alta médica, 

dias de baixa. 

Tendo em conta os acidentes no trabalho e a sua referida classificação é 

indispensável que as empresas adaptam um conjunto de medidas que previne a ocorrência 

de acidentes. É neste sentido que Chiavenato (2005, p. 445), inclui as seguintes medidas: 

 Educação: criar uma consciência de segurança através de sinalização com slogons 

em locais de passagem, artigos sobre segurança na correspondência ou a 

comunicação de dia sem acidentes ou sem dias perdidos com acidentes 

 Treinamento em habilidade: incorporando as medidas de prevenção em processos 

de aprendizagem.  

 Engenharia: prevenindo acidentes através do desenho de equipamentos ou de 

tarefas, incluindo os fatores que promovem fadiga, sono, ou monotonia. 

 Mapeamento de riscos: localização de áreas de riscos, providencias para eliminação 

de riscos de acidente, inspeções periódicas, relatórios frequentes e atenção da alta 

administração são imprescindíveis. 

 Proteção: proporcionando equipamentos com proteção. Isso inclui todos os 

equipamentos de proteção individual como: sapatos ou botas de segurança, luvas, 

capacetes, óculos, mascáreis, eventuais, protetores de ouvido etc, também inclui a 

proteção externa e manutenção preventiva do equipamento. 

 Regras de reforço: os melhores regulamentos e regras são ineficientes na redução 

de acidentes se não forem continuamente reforçados e aplicados. 

Realça-se assim que o enfermeiro acaba de assumir uma função muito importante, 

principalmente no que tange a educação, proteção, e neste raciocino Carvalho (2012, p. 8), 

afirma que para a “prevenção de acidentes de trabalho é necessária a eliminação das 

condições inseguras do ambiente e educar os trabalhadores a utilizarem medidas 

preventivas”.  
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É de salientar ainda que para uma diminuição de acidentes de trabalho, os 

equipamentos de proteção tem uma grande importância, no sentido de prevenir possíveis 

danos, lesões que pode ocorrer no local de trabalho. 

1.6. Equipamentos de Proteção  

Os equipamentos de proteção de acordo com Gardinalli (s/d, p. 26), dividem-se 

em: Equipamentos de Proteção Individual (E.P.I) e Equipamentos de Proteção Coletiva 

(E.P.C). O mesmo autor Gardinalli (s/d, p. 26), defina -os: 

 E.P.I- “é todo dispositivo de uso pessoal, portanto, destinado à proteção direta 

apenas do individuo”. 

 EPC-“ é toda medida ou dispositivo, sinal, imagem, som, instrumento ou 

equipamento destinado à proteção de uma ou mais pessoas”. 

De acordo com Rodrigues (1998, p.76) a seleção dos equipamentos de proteção individual 

(E.P.I) deverá ter em conta: 

 Os riscos a que está exposto o trabalhador; 

 As condições em que trabalha; 

 A parte do corpo a proteger; 

 As características do próprio trabalhador. 

Na perspetiva do mesmo autor Rodrigues (1998, p.76), os E.P.I devem obedecer 

aos seguintes requisitos: serem cómodos, robustos, leves, e adaptáveis. Nesta problemática, 

proteger significa: “tão pouco quanto possível, mas tanto quanto necessário” 

Assim os autores Carmo e Velloso (2003, p. 37), acrescentam que “o material de 

proteção individual, tal como óculos, viseiras, luvas, mascaras, capacetes, cintos e calçados 

de segurança, podem não ser muito cómodo (…) mas defendem a sua vida”. Convém frisar 

nesse sentido que as medidas referidas pelo autor estão bem fundamentadas no Boletim 

Oficial, no Decreto-lei nº55/99 de 6 de Setembro artigo nº 62 (p.950) onde lê-se o seguinte:  
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1. Deve existir à disposição dos trabalhadores equipamentos de proteção individual 

eficaz, relativamente à riscos resultantes no seu posto de trabalho, e sempre que não 

esteja possível efetuar uma proteção coletiva. 

2. Os equipamentos de proteção individual, com exceção de cintos e arneses de 

segurança, devem na medida do possível, ser de uso pessoal e adaptados às 

características físicas de quem o utilizar. 

3. O equipamento de proteção individual deve ser mantido em bom estado de 

conservação e ser objeto de revisões e higienização periódicas. 

Assim de acordo com Direção – Geral de Trabalho, (2010,p.381),os 

Equipamentos de Proteção Individual são: Vestuário do Trabalho; Proteção da cabeça; 

Proteção do ouvido; Proteção das mãos e dos braços; Proteção dos pés e das pernas; 

Proteção das vias respiratórias; proteção dos olhos; cintos e arneses de segurança; e outras 

proteções. 

De forma a ter uma melhor compreensão e perceber a importância de cada um dos 

E.P.I, mais informações encontra-se em (Anexo VI). E tendo em conta esses requisitos, é o 

dever da empresa cumpri-las, de modo a garantir que o trabalhador exerce a sua tarefa com 

mais segurança, de modo também a prevenir danos a saúde. 

É necessário também que a empresa dispõe de equipamentos de proteção 

individual de qualidade e quantidade adequado, para que o trabalhador sente satisfeito, e 

ter mais produtividade para a empresa. 

 Em suma pode-se dizer que os equipamentos são importantes para a prevenção de 

riscos, doenças relacionadas com o trabalho e se os trabalhadores não utilizaram 

corretamente e sempre que for necessário, isto poderá trazer danos, lesões, ou doenças 

relacionadas com o trabalho.  
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1.7. Doenças Relacionadas ao Trabalho 

 

No que refere a população trabalhadora de uma empresa, é preciso ter em mente 

os diversos problemas de saúde relacionado com o trabalho que poderão influenciar o 

estado da saúde dos trabalhadores.  

  

 

Segundo Oliveira (2003, p. 51),  

“as doenças relacionadas com o trabalho, verifica-se que os mesmos estão 

relacionados a um conjunto de fatores causais, que vão, às vezes, de um simples 

comportamento inadequado do trabalho até fatores complexos ligados à 

organização do trabalho, que, por sua vez, influenciam ou determinam as 

condições ambientais onde o trabalho se realiza”. 

 

 É de frisar que as doenças relacionadas com o trabalho, também estão associadas 

com o meio ambiente, riscos entre outros fatores. Contudo os riscos podem ser a principal 

causas doenças de trabalho. 

Fonseca (2002, p. 21), complementa que as “doenças do trabalho refere-se a um 

conjunto de danos ou agravos que incidem sobre a saúde dos trabalhadores, causados, 

desencadeados ou agravados por fatores de risco presentes nos locais de trabalho”.  

Das leituras realizadas e de acordo com Fonseca (2002, p. 21), percebe-se que as 

principais doenças profissionais que afetam os trabalhadores de diferentes formas, 

dependendo da natureza do seu trabalho incluem: Doenças das vias aéreas; 

Pneumoconioses; Silicose; Asbestose: Asma ocupacional; Perda auditiva induzida por 

ruído; Lesão por esforço repetitivo /;Distúrbio oste muscular relacionado ao trabalho – 

(LER/DORT).  

De forma geral essas doenças, devem ser avaliadas, precoce de forma a prevenir 

uma maior complicação. É neste sentido também que o enfermeiro deve tem uma função 

preponderante atuando nos três níveis de prevenção, com o objectivo de atuar na prevenção 

dessas doenças e a promoção da saúde dos trabalhadores mormente a sua capacitação para 

a adoção de medidas preventivas adequadas.  

 



 

 

40 

 

1.8. Modelo epidemiológico 

Tendo em conta a temática em estudo entendeu-se ser pertinente o referencial do 

modelo epidemiológico de Osseler,  Stanhope e Lancaster (1999, p. 100), Stanhope e 

Lancaster (1999), pelo que passo agora a presentar o referindo modelo para melhor 

compreendermos a relação saúde e trabalho. 

A tríade epidemiológica de acordo Osseler Stanhope e Lancaster (1999, p. 1000), 

apud Stanhope e Lancaster (1999) pode ser utilizada para entender a relação entre trabalho 

e saúde (Fig.2), com enfoque na saúde e segurança da população trabalhadora. Este modelo 

é estruturado em três componentes essenciais sendo o primeiro o hospedeiro descrito como 

qualquer ser humano susceptível:  

 Devido à natureza omnipresente dos riscos profissionais, os enfermeiros devem 

assumir que todos os indivíduos e grupos que trabalham, estão em risco de ficarem 

expostos a riscos profissionais.  

 O segundo são os agentes fatores associados com doença e acidente, são riscos 

profissionais classificados como biológicas, químicos, ergonómicos, físicos ou 

psicossociais.  

 O terceiro elemento, o meio ambiente, incluem todas as condições externas que 

influenciam a interação do hospedeiro e dos agentes. Podem ser condições de 

trabalho, tais como temperaturas extremas, grande número de pessoas, alterações 

no trabalho e estilo de gestão inflexíveis. 

 

Fig.2 – Elementos da tríade epidemiológica aplicados à saúde no trabalho. Ossler, 

Stanhope e Lancaster (1999, p. 1002) apud Stanhope e Lancaster (1999). 

Hospedeiro

Meio AmbienteAgente



 

 

41 

 

Passo a descrever os elementos da figura: 

Hospedeiro:  

Cada trabalhador representa um hospedeiro dentro da população trabalhadora. 

Alguns fatores do hospedeiro estão relacionadas com o aumento do risco de resposta 

adversa aos riscos do local de trabalho. Isto inclui, idade, sexo, doenças cronicas, práticas 

de trabalho, estilos de vida. 

Agentes: 

  Os riscos profissionais ou agentes, apresentam riscos atuais e potenciais para a 

saúde e segurança dos trabalhadores das empresas. Estes agentes são classificados segundo 

as autoras, Ossler, Stanhope e Lancaster (1999, p. 1002) apud Stanhope e Lancaster (1999) 

em cinco categorias: biológicas, químicos, ergonómicos, físicos e psicossociais.  

Meio Ambiente: 

De acordo com Ossler, Stanhope e Lancaster (1999, p. 1005),apud Stanhope e 

Lancaster (1999), os fatores ambientais influenciam a ocorrência de interações agente 

hospedeiro e podem medir o custo e as consequências dessas interações. Se bem que 

possam existir aspetos do meio ambiente físico (Ex: calor, cheiro, ou ventilação) que 

influenciam a interação hospedeiro- agente, o meio ambiente psicossocial também pode ter 

igual importância. 

 Assim Ossler,  Stanhope e Lancaster (1999,  p. 1005),apud  Stanhope e Lancaster (1999) 

considerem que: 

“um trabalhador que trabalha com líquidos potencialmente tóxico. Se fizer 

formação sobre práticas de trabalho seguras e se dermos ao trabalhador vestuário 

de proteção, isto pode não ser adequadas se o trabalho ocorrer num ambiente 

quente e húmido. Como o trabalhador se começa a sentir desconfortável nas 

roupas quentes, a sua proteção pode ficar comprometida por arregaçar uma 

manga, tirar uma luva, ou limpar a cara com um pano contaminado”. 

 

 De certa forma, um trabalhador expostos a uma temperatura elevada e começar a 

sentir desconforto não vai resistir ao calor e acaba por tirar todo o seu E.P.I, isto pode si 

interferir e comprometer a sua segurança e consequentemente ter graves riscos pelo que 

reforça-se a ideia a importância do uso adequado de E.P.I em qualidade e quantidade 

adequada. 

 Completando assim a ideia a mesma autora quando ela afirma que se as normas 

psicossociais do local de trabalho perdoarem este tipo de práticas (ex.: “ toda a gente faz 
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isso quando está muito calor”) as intervenções que só sejam dirigidas ao hospedeiro serão 

ineficazes. 

 

1.9. Assistência de Enfermagem no Trabalho  

1.9.1. Assistência /Intervenções de Enfermagem 

Tendo em conta que as intervenções de enfermagem dentro de uma empresa são 

de grande importância sobretudo no que tange a definição de estratégias que visam 

identificar e prevenir os riscos bem com capacitar os trabalhadores não podia-se deixar de 

fazer alguma anotações sobre a assistência de enfermagem no trabalho. 

De acordo com Ossler,Stanhope, Lancaster (1999, p. 996) apud Stanhope e 

Lancaster (1999), “nas últimas duas décadas, tem havido mudanças revolucionares na 

natureza do trabalho e locais de trabalho, na economia geral, e nos sistemas de prestação 

de cuidados. Estas complexas mudanças estão a dar forma as futuras prioridades em 

saúde”.  

E é neste sentido que Antumes (2009,p. 21) sublinha que: 

“a enfermagem do trabalho é o resultado de um processo evolutivo que começou 

em finais do séc. XIX e acompanhou o desenvolvimento da indústria no início 

do séc. XX, em que as empresas contratavam enfermeiros para combater a 

propagação de doenças contagiosas, como a tuberculose. Os primeiros 

enfermeiros na indústria prestavam serviços de saúde à família e à comunidade, 

centrados na prevenção e tratamentos de doenças e lesões relacionadas com o 

trabalho”. 

 

Fazendo assim este breve introdução do exposto, é de realçar que desde dos 

princípios dos tempos as intervenções de enfermagem é valorizada, visto que o enfermeiro, 

desempenhado um papel decisivo no planeamento e na prestação de saúde e segurança nos 

locais de trabalho. 

 Sendo ainda o enfermeiro o técnico de saúde que pela sua preparação, tem um 

curriculum polivalente, e tem uma enfâse importante a disciplinas tais como 

epidemiologia, psicologia, enfermagem dos cuidados primários, entre outros, para intervir 

na promoção da saúde. E no exercício profissional autónomo o enfermeiro identifica as 
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necessidades de cuidados de enfermagem de modo a diminuir os riscos e os problemas 

detetados. 

As intervenções de enfermagem são um conjunto de ações que o enfermeiro deve 

levar a cabo tendo em conta o diagnóstico que estabeleceu, que são necessárias à 

promoção, manutenção e restauração da saúde. E na visão de Moraes (2008), apud 

Antunes (2009,p. 39) define-se que: 

“a intervenção de enfermagem é determinada por ações resultantes da análise do 

diagnóstico de enfermagem efetuado em relação ao trabalhador e ambiente de 

trabalho. Consiste num conjunto de medidas decididas pelo enfermeiro que 

direciona e coordena a assistência de enfermagem ao trabalhador de forma 

individualizada ou coletiva.” 

 

Assim sendo as intervenções de enfermagem podem se autónomas, 

interdependentes ou dependentes de acordo com as competências necessárias à sua 

prescrição/execução. O enfermeiro que trabalha nas empresas ou em qualquer instituição 

os seus principais focos de atenção inclui na vigilância constante do local de trabalho, 

cuidados primários de saúde, orientação, promoção e proteção de saúde, prevenção de 

doença, administração de medicação. 

Contudo ainda é importante que o enfermeiro que trabalha nas empresas conheça 

os riscos existentes nos diferentes locais e estar atento a esses e ao modo como poderão ou 

não afetar a satisfação das necessidades básicas fundamentais os trabalhadores e realizar os 

diagnósticos de enfermagem de modo adequado e eficiente. 

Nessa etapa é importante então referir os possíveis diagnósticos de enfermagem 

que o enfermeiro poderá levantar de uma empresa bem como o conjunto de intervenções 

que deverão ser levados a cabo para ajudar a resolver os problemas diagnosticados. É de 

salientar que os diagnósticos serão elaborados tendo em conta a taxonomia da NANDA 

(North American Nursing Diagnosis Association). 
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Tabela 4-Diagnostico NANDA: 

Potencial para temperatura corporal alterada (M) (1986), relacionada com vide de 

fatores de risco. Manifestado por: Exposição a ambiente frio ou muito frio, e 

quente ou muito quente; Roupas inapropriadas param a temperatura Ambiental; 

Troca de gases prejudicada (1980), relacionada por desequilíbrio na relação 

ventilação - perfusão. Manifestado por: Aumento de queixas físicas; Irritabilidade 

ou labilidade emocional; Habilidade prejudicada para concentração; 

Potencial para trauma (1980) relacionado com vide presença de fatores de risco. 

Manifestado por: Falta de educação em assuntos de segurança ambiental; Falta de 

cuidados de segurança; Recurso insuficiente para adquirir equipamentos de 

segurança ou uma manutenção eficaz; 

Fadiga (1988), relacionado com Alterações sensoriais internas (doenças, estresse 

psicológico); e/ou externas (mudanças ambientais, situações sociais). 

Manifestado por Verbalização de uma contínua e esmagadora falta de energia; 

Inabilidade para manter as rotinas usuais. 

Manutenção da saúde alterada (1982) relacionado com: Intolerância à atividade 

física; (M) Força e resistência diminuídas; Dor ou desconforto. Manifestado por: 

Falta demonstrada de conhecimentos obre as práticas básicas de saúde; 

Déficit de conhecimento (1980), relacionado com: Falta de experiência prévia; 

(M) Dificuldade de memorização; (M) Interpretação errada de informação. 

Manifestado por: Verbalização de problema; Dificuldade de seguir instruções; 

 

Fonte: Diagnósticos NANDA, “Elaboração própria”. 

 

Em suma pode-se dizer que os enfermeiros que trabalham nas empresas devem 

estar capacitados para desenvolver estratégias que visam a prevenção das doenças e a 

promoção da saúde. Assim eles devem identificar as necessidades, planear intervenções 

por exemplo: modificar o ambiente de modo a reduzir exposição de riscos. 
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Tendo em conta que as intervenções de enfermagem têm uma função importante 

no controle do ambiente e na segurança do trabalhador, Bulechek, (2004, p.143) no seu livro 

NIC (Classificação das Intervenções de Enfermagem) propõe as seguintes intervenções: 

 Manter os registros de saúde confidenciais dos trabalhadores; 

 Identificar perigos e entressorres no ambiente de trabalho; 

 Informar os trabalhadores sobre substâncias perigosas a que possam estar expostos; 

 Realizar um diário das lesões e doenças ocupacionais para os trabalhadores; 

 Iniciar mudanças no ambiente para eliminar ou minimizar os riscos (p. ex:, 

programas de treinamento para prevenir lesões nas costas); 

 Iniciar programas de sondagem no local de trabalho para a deteção precoce de 

doenças e lesões associadas ou não ao trabalho (p. ex: pressão sanguínea, testes de 

funcionamento auditiva, visual e pulmonar); 

 Iniciar programas de promoção da saúde no local de trabalho com base em 

levantamento de riscos à saúde. 

Tendo em conta os diagnósticos elaborados e as intervenções proposta percebe-se 

que muitas das atividades desenvolvidas pelo enfermeiro deverão ser no sentido de 

prevenir os riscos e promover a saúde dos trabalhadores, pelo que não poder-se-ia concluir 

a presente enquadramento teórico sem fazer referência a esses dois aspectos: promoção de 

saúde e prevenção de doenças.  

1.9.2. Promoção da saúde / Prevenção de doença no Local de Trabalho: 

Os enfermeiros têm uma função importante no apoio à promoção da saúde e na 

criação de condições para a mesma, e deverão trabalhar no sentido de aperfeiçoarem a sua 

contribuição na defesa da sua educação para a saúde. 

E é neste sentido que a Declaração do Luxemburgo (1997), apud Silva (2002, p. 

214) a “promoção da saúde no local de trabalho consiste no esforço conjunto de 

empregadores, trabalhadores e sociedade em geral, visando melhorar a saúde e bem-estar 

dos trabalhadores nos locais de trabalho”. 
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  Andrew Tannahill, (s/d.) apud Silva (2002, p. 212) propôs um modelo de 

sistematização das medidas da promoção da saúde, segundo três grandes estratégias da 

ação interligadas e complementares entre si, sendo prevenção da doença, proteção da saúde 

e educação para a saúde, postulando que: 

 

 Prevenção da doença – medidas que visam o aparecimento de doenças específicas, 

promover a sua identificação e tratamento precoces ou evitar o aparecimento de 

sequelas e promover a reabilitação. 

 Proteção da Saúde – medidas legislativa, normativas ou reguladoras que visam 

condicionar ou limitar quer condições ambientais, quer determinados 

comportamentos individuais, com o objetivo de eliminar ou diminuir riscos para a 

saúde e medidas de vigilância, de controlo ou de modificação das condições do 

meio por forma a torna-lo mais seguro e saudável. 

 Educação para a saúde – processo que utiliza a comunicação pedagógica no 

sentido de facilitar a aprendizagem da saúde, ou seja de capacitar as pessoas para 

a realização de escolhas saudáveis, de modo informado, consciente, responsável e 

autónomo. 

A partir disso, e com base no modelo acima referindo Fonseca (2002, p. 17), propõem as 

seguintes atribuições do enfermeiro: 

 Programar e realizar ações de assistência básica e de vigilância à Saúde do 

Trabalhador; 

 Realizar investigações em ambientes de trabalho e junto ao trabalhador em seu 

domicílio; 

 Realizar entrevista com ênfase em Saúde do Trabalhador; 

 Notificar acidentes e doenças do trabalho, por meio de instrumentos de 

notificação utilizados pelo setor saúde; 

 Planejar e participar de atividades educativas no campo da Saúde do Trabalhador. 

Conclui-se assim que a promoção a saúde, é uma prática fundamental para a 

prevenção das doenças e dos acidentes de trabalho, constituindo assim um foco importante 

á saúde dos trabalhadores. Contudo e como apurou-se a saúde, higiene e segurança no 
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trabalho resulta de um esforço conjunto dos responsáveis da empresa, dos trabalhadores e 

dos profissionais de saúde. Salienta-se ainda que o enfermeiro tem uma posição 

privilegiado no que tange a saúde do trabalhador, intervindo assim na prevenção das 

doenças e na promoção da saúde e educação para a saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II- FASE METODOLÓGIA 
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2.1. Fundamentação Metodológica  

 Este capítulo objetiva apresentar o desenho metodológico utilizado no presente 

trabalho, pelo que debruça sobre as questões metodológicas, e o processo metodológico 

que é utilizado no decorrer do trabalho, fazendo referência ao tipo de estudo, método de 

recolha de dados. Apresenta ainda a análise dos resultados obtidos através da entrevista. 

  Esse raciocínio está na linha de pensamento de Fortin (2009 p. 53), onde este 

refere que a fase metodológica “consiste em definir os meios de realizar a investigação. É 

no decurso da fase metodológica que o investigador determina a sua maneira de proceder 

para obter as respostas às questões de investigação ou verificar os pressupostos” 

 Assim a metodologia tem uma enorme importância para a investigação científica, 

sendo que é através dela que se define quais os métodos que serão utilizados de forma 

sistemática no trabalho a fim de garantir resultados mais credíveis possíveis.  

2.2. O Tipo de Pesquisa 

 Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo, exploratório, da abordagem 

fenomenológica. Entendeu-se que o estudo qualitativo é o estudo que mais se adapta ao 

presente trabalho, visto que o objetivo da mesma é conhecer a percepção dos trabalhadores 

da empresa CABNAVE sobre saúde, higiene e segurança no trabalho. 

É descritiva na medida em que far-se-á uma descrição das condições de trabalho, 

segurança no trabalho, higiene, e os cuidados prestados pelos enfermeiros, através da 

análise das entrevistas feito aos trabalhadores. 

Ainda é do tipo exploratório, visto que é um tema pouco trabalhando e de pouco 

conhecimento na nossa realidade, pois constitui um grande desafio para mim. E também é 

um tema de suma importância na área de enfermagem.  

 Trata-se de uma abordagem fenomenológica, porque visa recolher e analisar o 

conhecimento subjetivo do grupo de trabalhadores, ou seja pretende recolher dados sobre 

conhecimentos que os entrevistados possuem sobre o assunto em estudo bem como 
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conhecer a forma como esses vivenciam e experienciam este fenómeno. Está abordagem 

fornece uma base segura, tal como foi apresentado por Prodanov e Freitas (2013, p.35), “a 

fenomenologia não se preocupa, pois com algo desconhecido que se encontra atrás do 

fenómeno; só visa o dado, sem querer decidir se esse dado é uma realidade ou uma 

aparência”.  

 Tendo em conta que a pesquisa realiza-se dentro de uma empresa, considera-se 

pertinente referir que o presente estudo é um estudo de caso. Que segundo Fortin (2009, p. 

241), “o estudo de caso consiste no exame detalhado e completo de um fenómeno lidado a 

uma entidade social, (família, individuo, grupo, comunidade, cultura) ”. 

2.3. O Métodos/Instrumento de Colheita de Dados 

 Tendo em conta o tipo de estudo acima apresentado, entendeu-se que o método de 

recolha de dados que mais se adapta a este estudo e que permite alcançar os objetivos 

previamente delineados e responder a pergunta de partida é a entrevista semidirigida. 

Para Fortin (2009 p. 376-377), “a entrevista semidirigida é principalmente 

utlizada nos estudos qualitativos, quando o investigador quer compreender a significação 

de um acontecimento ou de um fenómeno vividos pelos participantes”. 

 É uma entrevista semidirigida porque tive a necessidade de criar um roteiro de 

entrevista estruturada para orientar a entrevista com o grupo de trabalhadores. A entrevista 

é o método que permite de facto alcançar de forma plena as informações subjetivas de cada 

trabalhador. Por isso, foi o método mais adequado para este tipo de estudo. 

 Para garantir o devido rigor elaboramos um guião de entrevista (Apêndice IV) que 

foi dirigida aos doze trabalhadores da empresa que trabalham na área de produção. Antes 

da sua aplicação foi necessário proceder a um pré-teste do roteiro de modo a garantir que 

as perguntas estivessem bem elaboradas e que a interpretação das mesmas fosse unânime.  

É de referir ainda que para desenvolver o estudo na empresa, foram realizadas 

algumas visitas por forma a conhecer e estabelecer contactos com os colaboradores nos 

diferentes departamentos. Apos vários contactos informais a empresa forneceu autorização 
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formal (Anexo I), para a realização do estudo e dele participaram os entrevistados que 

concordaram em fazer parte do mesmo. A participação dos entrevistados foi procedido de 

uma explicação sobre a pesquisa e seus objetivos, seguido da assinatura de um termo de 

consentimento livre e esclarecido (Apêndice III). 

As entrevistas foram realizadas de acordo com agenda do responsável de 

segurança e higiene no trabalho e os trabalhadores, considerando suas disponibilidades de 

tempo e horário, respeitando a rotina do secção e dinâmica de trabalho do entrevistado. 

Foram realizadas no ambiente de trabalho dos entrevistados, onde resguardou a 

tranquilidade, comodidade, privacidade dos mesmos.  

As entrevistas foram registrados através de um gravador, de modo garantir a sua 

transcrição fiel, tiveram uma duração média de quinze minutos (15), procurando-se 

assegurar a fiabilidade do estudo através dos instrumentos de colheita de dados. As 

mesmas foram realizadas no período compreendido entre 31 de Março de 2015 á 07 de 

Maio de 2015.  

É de frisar ainda que as entrevistas foram feitas em crioulo, tento em conta ser a 

língua materna de todos os participantes e dai sentirem- se mais a vontade para se 

expressarem. A transcrição foi feita na língua Português, respeitando a fidelidade das 

palavras utilizadas pelos participantes. 

Sentindo-se a necessidade de utilizar um método de recolha de informações 

complementar, foi utilizada a observação não participante, que de certa forma é um método 

que permitiu clarificar por vezes algumas informações recolhidas através das entrevistas, 

ou mesmo observar dados que não foi possível obter através das entrevistas.  

Para Quivy e Campenhoudt (2003. P. 198) a “observação não participante, por seu 

lado, perfis muito diferentes, sendo o único ponto comum o facto de o investigador não 

participar na vida do grupo, que, portanto, observa de exterior”. É neste sentido que estes 

dois métodos serviram para alcançar os meus objetivos e responder a pergunta de partida. 
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2.4. Seleção dos Participantes 

A empresa em estudo trabalha com um efetivo de cento e quarenta e oito (148) 

trabalhadores, sendo onze (11) mulheres e cento e tinta e sete (137) homens. E de realçar 

que a maioria dos trabalhadores encontra-se no departamento da produção no total de cento 

e seis (106) trabalhadores efetivos.   

Aquando da escolha dos elementos selecionados foi decidido escolher apenas os 

trabalhadores do departamento da produção sendo doze (12) trabalhadores que se 

encontram estruturada em serviço Caldeiraria; Mecânica e Tubos: Manutenção e 

Auxiliares.  

Na área de produção destaca-se, por apresentar uma grande diversidade de riscos, 

que tem maior repercussão em virtude das condições de trabalho e dos aspetos específicos 

que apresenta, e que após as várias visitas a empresa entendeu-se ser o sector em que os 

trabalhadores preenchiam os requisitos de interesses para o trabalho, que são:  

 Trabalhar na empresa há mais de 6 meses;  

 Trabalhar nas secções ligadas a produção, entendendo-se ser o sector onde os 

trabalhadores estão expostos a maiores riscos ocupacionais;  

 Aceitar participar do estudo por livre vontade. 

Tendo em conta os critérios supracitados e de modo a garantir uma amostra 

homogénea selecionou-se doze trabalhadores das diferentes áreas de produção, como 

encontra-se descrito na tabela 5. 

Serviços Categorias, Profissionais Nº 

Caldeiraria 

 

Montador e Soldador 2 

Decapagem e Pintura 
2 

Mecânica e Tubos 

 

Oficina de Reparação e Manufaturado 1 

Oficina e Tubos 1 
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Manutenção e 

Auxiliares 

Oficina de Eletricidade 2 

Oficina de carpintaria 1 

Oficina de mecânica 1 

Oficina de auxiliares 1 

 
Ferramentarias 1 

Total 12 

Fonte: “Elaboração Própria”. Tabela 5: Distribuição dos entrevistados pelos diferentes 

departamentos na área de produção.  

2.5. Aspetos Éticos e Legais   

Todo o trabalho de investigação acarreta questões de ordem ética, e este trabalho 

não é exceção, pois no desenvolvimento do mesmo procurou-se cumprir todos os 

requisitos éticos necessários, nomeadamente confidencialidade, autonomia, 

autodeterminação, anonimato.   

Sendo assim para a elaboração dessa pesquisa, e ter acesso as informações 

necessárias, teve-se que elaborar um requerimento dirigida para o Administrador da 

empresa CABNAVE solicitando a autorização para a recolha dos dados (Apêndice III), ao 

qual foi anexo uma declaração da Coordenadora do Curso de Enfermagem da Universidade 

do Mindelo, onde esta atesta um pedido de autorização para realizarem a colheita de dados 

necessários a realização da investigação referente a monografia. (Anexo I).  

Respeitou-se ainda a identidade e a privacidade de todos os trabalhadores 

inquiridos, sendo que em nenhum momento se revelou as suas identidades. No guião de 

entrevista foram somente caracterizados pelo sexo, faixa etária, habilitações académicas, 

categoria profissional, tempo de atividade profissional. 

Ainda foi entregue um consentimento livre e informado explicado, aos 

trabalhadores da empresa, o porque e a utilidade da entrevista. Em todos os casos, os 

participantes foram informadas de que a sua participação era voluntária, que garantia-se o 

anonimato e que a decisão para avançar ou recusar dependia unicamente deles. 
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Objetivando ainda salvaguardar o anonimato dos participantes foi-lhes atribuído nome 

fictício de T1 a T12.   

2.6. Caracterização do Campo Empírico 

A pesquisa foi desenvolvida na empresa CABNAVE (Estaleiro de Reparação 

Naval), localizada em são Vicente. O Decreto-Lei nº 33/80 de 12 de Maio regulou a 

construção de um estaleiro naval, voltado para a reparação de barcos de pesca e de marinha 

mercante com escala no Porto Grande (Mindelo, São Vicente) ou que cruzam a zona de 

navegação de Cabo Verde. (constante no arquivo da CABNAVE de 1982). 

A criação da CABNAVE – Estaleiro de Reparação Naval, em São Vicente contou 

com a forte presença da Lisnave, estaleiro de reparação naval português, que além da sua 

destacada participação na empresa com 33% de ações, colocou à sua disposição todo o seu 

know-how, nomeadamente envolvendo os seus recursos humanos, gestores e técnicos 

selecionados de entre o pessoal altamente qualificado, como garantia de sucesso no 

empreendimento.  

A Lisnave deixa de ser acionista da CABNAVE ainda em 1985 (Assembleia 

Geral Extraordinária de 26 de Setembro de 1985) e cede toda a sua posição acionista à 

Cabmar, empresa criada pelo Estado de Cabo Verde para explorar esse sector no país. A 

CABNAVE aparece então como a empresa que explora o Estaleiro, através de um Contrato 

de Exploração. Criado e oficialmente inaugurado em 1983, o estaleiro tem atuado na área 

da reparação naval, tanto a nível nacional como internacional.  

A empresa alberga atualmente um quadro efetivo constituído por cento e quarenta 

e oito (148) sendo cento e trinta e sete (137), homens e onze 11 mulheres. A estrutura 

interna da empresa está organizada em três diretorias, subordinadas a uma presidência. O 

organograma da empresa, apresentado a seguir, ilustra a estrutura da empresa. 
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Figura 3- Organograma  

 

 

      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Notas: O organograma em rigor desde de Fevereiro de 2005, encontra-se em fase de 

substituição em 2015 (segundos informações da empresa) 

É salientar que a empresa dispõe de um posto médico faz parte do serviço 

administrativo pessoal, e que todo o trabalho encontra-se sobre a supervisão desde 

referindo serviço. Tendo assim um médico de consulta duas vezes por semana, e dois 

enfermeiros em ternos rotativos.  
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  Tendo em conta a área de Direção de Produção é o meu foco passa-se a fazer a 

seguinte leitura do mesmo: Manutenção Eletricidade e Auxiliares encontra-se estruturado 

em Oficina de Mecânica; Oficina de Eletricidade; Oficina de Carpintaria; Oficina de 

Auxiliares; Ferramentarias. Mecânica e Tubos são divididas em Oficina de Reparação e 

Manufaturados; Oficina de Tubos. Caldeiraria e Tratamento de Casco é caracterizado por: 

Oficina para Manufaturados; Montagem e Soldador; Decapagem e Pintura. 

 Assim, a empresa forneceu algumas informações no que tange a área de produção, 

o que significa e que eles fazem em cada serviço, ainda facultou-me algumas fotografias de 

alguns trabalhadores em algumas áreas do serviço, encontradas (Anexo II) algumas 

fotografias.  
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CAPÍTULO III. FASE EMPÍRICA 
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3.1. Apresentação e Análises de Dados  

Cessada a etapa de colheita de dados foi necessário efetuar a análise e a 

interpretação dos resultados dos mesmos que, de acordo com a metodologia utilizada, foi 

iniciada a transcrição das entrevistas e respetiva análise de conteúdo. Após recolhido o 

material para a realização de estudo, este foi submetido a análise de conteúdo técnica que à 

prática revela mais adequada, pois possibilita o tratamento de informações recolhido tendo 

em conta os discursos dos diferentes entrevistados.  

É de referir ainda que para Fortin (2009, p. 58) na fase de interpretação dos dados, 

“o investigador empenha-se em explicar os resultados, apoiando-se nos trabalhos 

anteriores e na teoria. A interpretação tenta fazer ressaltar a significação dos resultados. 

Esta fase finaliza com a comunicação dos resultados em conferência, artigos, relatório de 

investigação”. 

Assim neste capítulo encontra-se uma referente caracterização dos selecionados, 

apresentação dos resultados obtidos através das entrevistas, e a apresentação das respostas 

obtidas. Todo este trajeto terá de fundamentação o marco teórico efetuado anteriormente. 

Ao chegar nessa fase de investigação a finalidade é certificar-se do cumprimento 

dos objetivos, verificar, se as informações recolhidas correspondem, a questão de partida 

anteriormente formulada, de modo a confrontar o quadro de referências do investigador e o 

material empírico. Foi codificada cada entrevista com a letra T e em número sequencial de 

1 a 12, o que, significa por exemplo, T1 se refere à entrevista do primeiro trabalhador que 

foi entrevistado, garantido o anonimato.  
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Tabela 6: Apresentação das Características da Amostra do Estudo 

 Idade Sexo  Habilitações 

académicas  

Tempo 

de 

serviço 

Categoria profissional 

T 1 47 M 5º Ano de escola 

técnica 

28 Montador/soldador 

T 2 36 M 6º Classe 8 Montador/soldador 

T 3 55 M 3º Ano curso geral 31 Distribuidor das tarefas 

T 4 58 M 5º Ano 33 Técnico de Auxiliar 

T 5 58 M 5º Ano 28 Serralheiro/Mecânico 

T 6 54 M 5º Ano de escola 

técnica 

34 Mecânico 

T 7 48 M Curso geral de 

construção civil 

25 Caixeiro de Armazém 

T 8 58 M 4º Classe 32 Decapador e pintor 

T 9 30 M 12ºano formação 

técnica electricista 

4 Eletricista 

T 10 53 M 2º Ano 32 Carpinteiro 

T 11 34 M 12º Ano 9 

Meses 

Eletricista 

T 12 56 M 4º Classe 29 Decapador e pintor 

Fonte: “Elaboração própria”  

Os selecionados foram caracterizados de acordo com as seguintes características: 

idade, sexo. Grau académico, anos de serviço, e categoria profissional. No que tange a 

variável sexo pode verificar que os selecionados são todos do sexo masculino, com idade 

compreendida entre os 30 a 58 anos de idade. No que concerne ao grau académico este 

engloba quatro trabalhadores com ensino básico, seis trabalhadores com ensino secundário 

e via técnica e dois com formação profissional. Relativamente, aos anos de serviço 
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encontram-se desde dos 9 meses aos 34 anos de serviço, distribuídos pelas diferentes 

categorias profissionais. 

De modo a facilitar a compreensão e análise dos dados colhidos através das 

verbalizações dadas pelos entrevistados, entendeu-se ser pertinente organiza-las em 

categorias e subcategorias, identificando assim três categorias: Primeira categoria 

condições de segurança na empresa, com duas (2) subcategorias; segunda categoria 

condições do meio ambiente dos trabalhadores divide em cinco (5); e a terceira categoria 

intervenções de enfermagem sublinhe em duas (2) subcategorias.   

Tabela 7: Categorias e subcategorias das entrevistas 

Categorias Subcategorias 

I. Condições de segurança da 

empresa; 

 Higiene no trabalho; 

 Conhecimento sobre primeiros 

socorros; 

 

II. Condições do meio ambiente 

dos trabalhadores 

 Ambiente físico; 

 Riscos expostos; 

 Acidente de trabalho; 

 Problemas de saúde; 

 Uso de equipamento de proteção; 

III. Intervenções de enfermagem  Perceção dos trabalhadores sobre 

os cuidados; 

 Melhorias necessárias dos 

cuidados. 

Fonte: “Elaboração Própria”. 

3.2. Análise e Interpretação das Categorias  

Categoria I - Condições de Segurança da Empresa: 
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Relativamente à primeira categoria pretendia-se compreender quais as condições 

que a empresa oferece aos trabalhadores, visto que as condições de trabalho oferecida pela 

empresa influenciam diretamente o estado de saúde dos trabalhadores e consequentemente 

a produtividade da empresa. Com a análise entendeu-se ser pertinente dividir esta categoria 

em duas subcategorias. 

I- Subcategoria: Higiene e segurança no trabalho: 

Em relação a higiene e segurança no trabalho dos doze entrevistados, cinco dos 

entrevistados responderam que as condições de higiene oferecidas pela empresa não são 

adequadas e esta conclusão faz-se da análise das seguintes transcrições: 

Pouco higiene, principalmente nos banheiros -T1, T3, T6,T8, T11. 

Eu não gosto nem de tomar banho nos banheiros, porque não apresenta boas condições de 

higiene T7. 

É de realçar que os entrevistados basearam somente no que abrangem a higiene 

nas casas de banho da empresa, esquecendo que a higiene no trabalho envolve outras 

aspetos. Nomeadamente o ambiente físico, onde está relacionando e muito com iluminação 

ventilação temperatura e ruídos, entre outros aspectos que de certa forma acarreta a saúde 

dos mesmos. 

 

Percebe-se que as percepções dos trabalhadores sobre HT precisam ser 

trabalhadas e que esses precisam ser mais capacitados nesta área, adotado uma postura 

mais critica fase as condições de higiene e segurança oferecida pela empresa. 

II- Subcategoria: Conhecimento sobre primeiros socorros: 

Para além das condições físicas oferecidas pela empresa, é notável ter em atenção 

que o próprio preparo do trabalhador e o conhecimento que estes possuíram sobre as 

condições de Higiene e Segurança no Trabalho, são fatores que pode influenciar a 

percepção sobre as condições de Higiene e Segurança no trabalho oferecida pela empresa. 



 

 

61 

 

É neste sentido que os achados evidenciam-se que dos doze entrevistados cinco 

não tem formação, cinco tem formação relacionado a categoria profissional, e dois afirma 

que tem formação dos primeiros socorros que a empresa oferece- lhes. 

Temos formação de primeiros socorros, que a empresa ofereceu-nos logo quando 

chegamos – T1, T2. 

É importante realçar que a empresa deve apostar mais na formação dos seus 

trabalhadores, criando condições para que esses sejam alvo de formações de capacitação 

no tocante a medidas de prevenção de Acidentes de Trabalho, bem como conhecimento de 

primeiros socorros dos trabalhadores. 

Categoria II: Condição do Meio Ambiente para os Trabalhadores 

Para que se tenha uma visão aplicada da análise de conteúdo, optou-se por abordar 

essa categoria. Para a análise de conteúdo tendo assim as seguintes subcategorias I-

Ambiente Físico, II-Riscos, III-Acidente de Trabalho, IV- Problemas de Saúde, V- 

equipamento de proteção individual. 

I - Subcategoria: Ambiente Físico: 

Relativamente ao ambiente físico, consta-se que dos doze trabalhadores 

entrevistados, apenas quatro trabalhadores afirmaram não estar satisfeito com as condições 

do ambiente físico da empresa.  

 (…) Não tem condições de bem-estar e conforto -T1, T6, T10, T12. 

De uma maneira geral as condições do ambiente físico são inadequadas e 

acarretando vários riscos nomeadamente riscos químicos (poeiras, fumos, gases), riscos 

fisicos (ruido, vibrações, calor, iluminação,…), e outros riscos. O certo e como foi 

constatado é que o ambiente de trabalho em si também pode provocar doenças sendo assim 

as empresas devem apostar em um ambiente de trabalho agradável de modo a melhorar o 

relacionamento interpessoal e a produtividade, bem com reduzir acidentes de trabalho, 

doenças ocupacionais e rotatividade do pessoal. 
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II- Subcategoria - Riscos no local de trabalho: 

No que concerne aos riscos, todos os trabalhadores estão expostos a riscos nos 

seus ambientes de trabalho e com a pesquisa constatou-se que todos os trabalhadores estão 

ciente que o trabalho desenvolvido na empresa oferece-lhes alguns riscos para a saúde e 

afirmam que: 

Temos sempre riscos nos ambientes de trabalho - T1 a T12.  

Sou soldador/montador então passa muito tempo dentro dos barcos a soldar e estamos 

expostos a uma temperatura elevada, ruido, vibrações (…) - TI 

De acordo com as observações pode-se constatar que de facto todos os 

trabalhadores estão expostos a diversos riscos, onde os riscos no local de trabalho estão 

associados à origem de doenças profissionais apresentado por alguns trabalhadores. 

Cada trabalhador enfrenta riscos diferentes no seu local de trabalho, tendo como 

exemplo riscos físicos, normalmente ruido, vibrações calor humidade, são mais frequente a 

bordo do barco. Um outro exemplo observado ainda é que um trabalhador exposto a um 

nível de ruido, a iluminação incorreta, e um ambiente muito poeirento, pode sofrer 

alterações deste de problemas oculares e pulmonares. 

III- Subcategoria: Acidente de trabalho: 

Nessa face do desenho da investigação entendeu-se ser pertinente identificar os 

acidentes de trabalho ocorridos na empresa motivada pelas condições de trabalho 

oferecidas pela empresa e contactou-se que somente dois trabalhadores descrevem que já 

sofreram acidentes de trabalhos declarados. 

Corte no dedo -T9. 

Traumatismo no pé esquerdo - T10. 

Ainda no que tange a identificação e notificação dos AT a empresa considera 

acidentes de trabalho não assinalado e acidentes de trabalho declarados. (Anexos III e IV). 
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Conforme dados obtidos na empresa por parte dos enfermeiros os acidentes de trabalho 

não assinalados são mais frequentes sendo os ferimentos, queimaduras ligeiros 

traumatismos ligeiros corpo estranho no olho escoriações. A leitura que se faz é que de 

facto o uso inadequado dos equipamentos de proteção individual está intimamente 

relacionado com a ocorrência desses acidentes.  

IV- Subcategoria: Problemas de saúde: 

Como constato no referencial teórico os trabalhadores podem vir a desenvolver 

diversos tipos de doenças relacionadas com o tipo de trabalho desenvolvido mas também 

com as condições de trabalho oferecidas pela empresa. E dados da entrevista apontam que 

as principais doenças apresentados pelos trabalhadores da empresa em determinante do 

comprimento das suas funções, seis trabalhadores apresentam doenças relacionadas com o 

trabalho.  

 Garanta, devido a fumos, visão, por estar muito tempo a soldar- T1. 

 Dor lombar -T1, T8, T10. 

 Problemas de audição - T3. 

Alérgico, alergia a pó, fumos- T4. 

Visão - T5, T1. 

 Todas essas doenças relacionadas com o trabalho, sem dúvida esta relacionada a 

um conjunto de fatores causais, por exemplo agentes de riscos (poeiras, fumos, ruido, 

vibrações, calor, iluminação, trabalho sentado, posturas incorretas entre outros) existentes 

no local de trabalho. 

Tendo em conta que as condições que a empresa oferece aos trabalhadores não 

apresentam um ambiente adequado, sendo que os trabalhadores nas suas diversas áreas 

estão expostos a um conjunto de riscos quer fiscos, químicos e ergonómicos. Também 

outro fator possa estar relacionado com essas doenças muitas vezes podem estar associadas 
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a não o uso correto dos E.P.I. E de acordo com as análises da pesquisa a doença 

relacionado com o trabalho que afetam mais os trabalhadores é a lombalgia. 

V- Subcategoria: Equipamento de Proteção Individual (E.P.I): 

Tendo em conta que uma das principais medidas preventivas prende-se com o uso 

de E.P.I, procurou-se entender junto aos trabalhadores se estes usam se estes usam 

adequadamente os seus equipamentos de proteção individual e por outro lado perceber se a 

empresa oferece os E.P.I em número e qualidade adequado. No que toca aos equipamentos 

de proteção individual, os dados apontam que nem sempre esses são utilizados de modo 

adequado, pois alguns trabalhadores alegam utiliza-los sempre e outros afirmam mesmo 

que o uso desses é incómodo:  

Usa sempre -T2, T3, T4, T7,T11, E T12. 

Uso, mais é um incómodo-T1, T10, T6,T8. 

Realça-se assim que de facto a ocorrência de acidentes de trabalho na empresa em 

estudo estão relacionados com o uso inadequado de equipamentos de proteção individual. 

Um aspeto importante observado é que por vezes os trabalhadores limitam-se a utilizar os 

equipamentos somente na presença dos seus supervisores, aspeto extremamente importante 

que para a pesquisa significa claramente que eles não compreenderam ainda que o uso 

desses equipamentos é importante para salvaguardarem a sua saúde e prevenirem-se dos 

riscos presentes nos seus locais de trabalho.  

No que toca a qualidade dos equipamentos, dos doze, apenas três entrevistados 

afirmam que a empresa possui equipamentos de qualidade e quantidade adequados para 

desempenharem as suas funções para o exercer as suas tarefas. Os outros consideram-se 

que os equipamentos não apresentam a qualidade desejada e que por vezes a quantidade é 

também insuficiente conforme mostra as seguintes transcrições: 

Não possui, mais antigamente sim -T1, T8. 

Temos equipamentos em quantidade mais não em qualidade - T2, T4 
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 A empresa oferece o que têm - T5. 

Nota-se que a empresa não possui equipamento de qualidade nem quantidade para 

o exercer da tarefa dos trabalhadores sendo que os restantes deixam transparecer que as 

condições oferecidas pela empresa no que toca aos equipamentos não são adequadas, pois 

esses estão disponíveis em número suficiente mas não cumprir os critérios de qualidade 

exigidas como estar bem ajustado, ser cómodo. 

Esses achados revestem-se de grande importância visto que se os trabalhadores 

não se sentem confortáveis ao usarem os equipamentos de proteção não sentirão - se 

motivados para utiliza-los ficando assim mais vulneráveis aos riscos no local de trabalho.  

Categoria III: Intervenções de Enfermagem 

Relativamente a está categoria, pretende-se conhecer as opiniões dos 

trabalhadores sobre as intervenções de enfermagem. Nesta categoria referente a opinião 

dos trabalhadores, acerca das intervenções de enfermagem na empresa. Todos os 

trabalhadores estão satisfeitos com os cuidados prestados dos enfermeiros que incluem: 

avaliação dos sinais vitais, administração de medicamentos, fazer pensos se um trabalhador 

acorre um acidente de trabalho. 

Contudo das análises e das observações feitas constatou-se que, os enfermeiros 

não deslocam ao serviço onde os trabalhadores se encontram e não dispõem de um plano 

de atividade no que tange a prevenção de riscos, acidente de trabalho (AT), e doenças 

profissionais. Portanto isto não deixa de ser preocupante, isto porque um enfermeiro numa 

empresa tem uma função importante, no que tange, a educação, promoção, prevenção. 

Salienta-se ainda a importância do enfermeiros adotarem uma postura sempre 

ativa procurando e propondo estratégias que visam capacitar os trabalhadores mas para isso 

é preciso estarem em contacto permanente com os trabalhadores e com as condições de 

trabalho. Por outro lado questiona-se se o rácio enfermeiros / trabalhadores é suficiente 

para se pensar e desenvolver estratégias que visam de facto promover a saúde dos 

trabalhadores da empresa.  
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Não obstante a referida satisfação dos trabalhadores a maioria abordam algumas 

recomendações no que concerne ter enfermeiros em alguns horários de trabalho que 

consideram ser horas de maior necessidade pois os dois enfermeiros na empresa, em dois 

períodos (08:00 às 12:30 e das 14:30 às 16: 30), que na opinião de todos os trabalhadores 

são insuficientes. Isto porque eles alegam a necessidade de terem enfermeiros constantes 

no local de trabalho, ou para preencher o espaço, ainda também quando os trabalhadores 

fazem outros turnos. 

Tendo em conta o horário dos enfermeiros é diferenciado, isto porque os 

trabalhadores entre no trabalho as 7h de manha, e o enfermeiro as 8 h, e no turno de tarde 

tem um intervalo de 2h. Estes trabalhadores afirmam que apensar que muitas vezes não 

ocorrem nenhum acidente de trabalho, sentir-se-iam mais seguros se o enfermeiro estivesse 

na empresa a tempo integral, pois se tiverem por exemplo alguma dúvida e quiserem 

aproveitar a hora do intervalo tal facto não se verifica porque nessa hora o enfermeiro não 

está. 

Um ponto ainda a referir nesta categoria em relação o deslocar dos enfermeiros 

para o local de trabalho dos trabalhadores visto que os dados apontam que os trabalhadores 

responderam que normalmente são eles que deslocam até o enfermeiro.  

Não tem vendo necessidade dos enfermeiros deslocar, mais se precisar eles desloca, nós 

que vamos ter com eles -T1 a T12.  

Não temos nada a reclamar no que os enfermeiros fazem, quando chegamos no posto 

médico somos bem recebidos- T1 a T2. 

Nesse ponto é imprescindível referir que os enfermeiros visitem e desloquem aos 

locais de trabalho, pois assim eles observam os possíveis riscos, e estarão em melhores 

condições de tomar e criar medidas preventivas antecipadas, de modo a proteger de danos 

a saúde, e consequentemente ajudar os trabalhadores a terem uma visão mais crítico sobre 

o ambiente de trabalho, sobretudo no reforço da importância do uso adequado dos 

equipamentos de proteção individual.  
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3.3. Conclusão da Análise de Dados 

Tendo atingido esta etapa do trabalho, é ainda necessário proceder às conclusões e 

algumas reflexões acerca dos resultados do estudo, analisando a resposta encontrada para a 

pergunta de partida e a confirmação ou não dos pressupostos. 

Desta forma tentar-se-á, com os dados obtidos, dar resposta a cada uma delas e 

tornar-se-á mais facilitador apontar estratégias para colmatar alguns constrangimentos 

detetados ao longo do estudo e dar cumprimento aos objetivos formulados. 

Respondendo à pergunta de partida, Qual é Perceção dos Trabalhadores da 

empresa CABNAVE sobre Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho? Os trabalhadores da 

empresa, embora possam até conhecer os riscos as quais estão expostos, possuem um 

conhecimento bastante fragmentado sobre o assunto. O comportamento, postura, e atitude 

apresentados por esses não vão de encontro a adoção de medidas que permitem prevenir os 

acidentes de trabalho, e doenças ocupacionais. 

Os próprios dados sobre os AT, apresentam de facto que a ocorrência de acidentes 

de trabalho na empresa e que muitas vezes estão relacionados sobretudo com as condutas e 

atitudes dos trabalhadores da empresa que limitam em utilizar os E.P.I na presença do 

supervisor, caso contrário recusa a utilização dos mesmos alegados serem incomodativos, 

sugestivos do uso inadequado dos equipamentos de proteção.  

Esses achados são preocupante, pois apontam que, os trabalhadores precisam ser 

mais orientados e capacitados, para além de conhecer os riscos aos quais estão expostos, 

passam a adaptar condutas mais adequadas que permitem de facto prevenir certos riscos no 

trabalho. Outro aspeto importante a salientar nesta fase, é que as próprias estratégias e 

medidas preventivas ou mesmo promoção de saúde dentro da empresa precisam ser mais 

desenvolvidas e a empresa necessita reforçar as medidas de segurança até então. 

Pois, os resultados do estudo demostraram que os dados estatísticos em relação 

aos AT, são identificados, são de certas modos trabalhados pelo serviço administrativo, 

mais por vezes, não são comunicadas ao Hospital, ou outos instituições nomeadamente 
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entidades máximas de saúde e mesmo tendo estes dados, pouco ou nenhuma intervenção 

tem sido feito no sentido de melhorar este cenário e reduzir estes números. 

Outros achados ainda indicam que os trabalhadores estão informados sobre os 

riscos que enfrentam no seu local de trabalho, o que leva a aprovação do primeiro 

pressuposto do trabalho. 

Constatou-se ainda que possuem E.P.I, mais nem sempre as utilizam, visto que os 

trabalhadores afirmaram que nem sempre as utilizam, visto muitas vezes serem incómodos 

e por não cumprirem os critérios de qualidade desejado. Ainda dentro deste pressupostos 

de acordo com as observações constatou que muitos trabalhadores só usam os 

equipamentos na presença do supervisor atitude que a luz da investigação é um 

comportamento pouco condigno numa empresa onde se prevê para a prevenção dos 

acidentes de trabalho e pela saúde dos seus trabalhadores. 

No que tange as condições de trabalho fornecidas pela empresa apurou-se que ela 

fornece condições minimamente adequadas para promoção da saúde ocupacional e 

prevenção de doenças ocupacionais. Não obstante entender-se que o número de 

enfermeiros que trabalha na empresa é insuficiente, que as medidas preventivas e as 

estratégias de promoção da saúde dos trabalhadores estão pouco ou nada desenvolvidas, 

realçando assim que as referidas medidas precisam ser revisadas e mais desenvolvidas.   

Constatou-se ainda que seria importante que os enfermeiros adotassem uma 

postura mais ativa no que tange a promoção de saúde dos trabalhadores, visto que os 

resultados indicam que as intervenções por estes desenvolvidas na empresa limitam-se a 

curativos simples, avaliação dos sinais vitais e administração de medicamentos. 

 Ficando em défice o que a luz dessa investigação seria mais pertinente que são 

definir estratégias de promoção de Saúde e programas que visam capacitar os trabalhadores 

no sentido de adotarem uma postura mais crítica e comportamentos mais conducentes a 

prevenção dos acidentes de trabalho.  
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Respondendo o quarto e último pressuposto, este ficou claro os trabalhadores não 

tem uma percepção adequada sobre saúde higiene e segurança no trabalho. Pois embora 

possam conhecer os riscos, sobre doenças relacionadas com o trabalho, e sobre segurança 

no trabalho os achados apontam que os trabalhadores não têm uma noção clara sobre a 

higiene no trabalho. Visto que a maioria dos trabalhadores entendem a higienização 

somente a aquela relativa as casas de banho, e nenhuma vez referiram sobre aspetos 

importante de higiene no trabalho com por exemplo a iluminação adequada, ventilação e as 

próprias condições de higienização de todo o local de trabalho. 

Fica assim comprovada que o objetivo geral bem como os objetivos específicos do 

trabalho foram alcançados.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Chegado a fase final desta pesquisa, conclui-se que o tema é importante e 

permitiu-me aprofundar os conhecimentos. Esta temática reveste-se uma grande 

importância, visto que os trabalhadores nas empresas nas diversas áreas se produções 

ocorrem acidentes de trabalho, estão expostos a riscos, e consequentemente doenças 

ocupacionais. 

A empresa nas diversas áreas de produção ocorre acidentes de trabalho, doenças 

profissionais, e muitos riscos, sendo que não são dadas devidas atenções, de modo a 

salvaguardar a saúde do trabalho. Embora não há grande incidência de casos sobretudo que 

pode levar a afastamento de trabalhadores, sendo que os pequenos casos demonstra alguma 

fragilidade do sistema de promoção e saúde do trabalhador. 

Através da pesquisa levada a cabo e pelos resultados alcançados conclui-se que o 

trabalhador da empresa CABNAVE, embora possam ter uma percepção dos riscos, lesões, 

que ocorrem nos seus locais de trabalho, constatou-se algumas lacunas, principalmente no 

uso do equipamento de proteção. Muitos deles utilizam os E.P.I, somente na presença de 

um supervisor, e também queixa-se que são incómodos. Neste sentido eles precisam ser 

mais capacitados no sentido ter uma visão mais crítico sobre as possíveis consequências. 

Ainda no meu entendimento e nas conclusões encontradas aponta que os 

enfermeiros deveriam ter uma postura mais ativa dentro da empresa, no que tange a saúde 

e promoção dos trabalhadores. Sendo que o enfermeiro é o profissional que apresenta 

melhores condições de promover a saúde dos trabalhadores bem com capacita-los para a 

sua prevenção.  

Em suma, a pesquisa permitiu-me percebeu-se que a saúde do trabalhador é muito 

importante, e que o enfermeiro é o foco de atuação para prevenir, educar, promover, de 

modo a garantir um bem- estar dos trabalhadores. 

Baseando na experiência adquirida durante a realização deste trabalho pode-se 

realçar a importância do tema ser mais explorada aqui em cabo verde, na medida em que é 
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muito importantes as intervenções de enfermagem nas empresas, atuado assim nos três 

níveis de prevenção. 

As dificuldades inicialmente previstas foram de facto sentidas, dada que 

inexperiência neste tipo de trabalho, mas no entanto foram ultrapassadas com o empenho 

pessoal e com a colaboração, apoio e disponibilidade da orientadora. 

Durante a realização da pesquisa, deparou-se com dificuldade em aplicar a 

entrevista dada a indisponibilidade dos trabalhadores, devido os seus horários de trabalho. 

É frisar ainda que tive obstáculos no que tange a instituição, para a facultar algumas 

informações. Com a superação dos obstáculos e o alcance dos objetivos a pesquisa fica então 

concluída. 

Proposta / Sugestões  

 Os enfermeiros devem ter uma postura mais ativa no que tange a promoção de 

saúde e prevenção de acidentes de trabalho dentro da empresa; 

 Deverão ser desenvolvidas ações no sentido de sensibilizar os trabalhadores a 

utilizarem equipamentos de proteção individual, quer através de formação, quer 

através informação sobre os riscos e medidas de proteção e prevenção, bem como 

assegurar um ambiente de trabalho seguro e confortável; 

 Os trabalhadores da empresa precisam ser alvo de acção de formação sobre o 

assunto de modo a capacita-los para entenderem melhor o assunto e a necessidade 

de adotarem comportamentos e posturas adequadas que permitem de facto a 

prevenção de acidentes de trabalho e promoção de saúde; 

 Elaboração de um plano através da segurança do trabalho com a participação dos 

trabalhadores; 

  Identificação de perigos e reconhecimentos dos riscos; 

 A empresa deve investir mais na saúde do trabalhador, tendo pelo nemos mais um 

enfermeiro, de modo a cumprir todos as necessidades sentidas pelos trabalhadores. 
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Apêndice I: Requerimento  

Exmo. Sr.  

Administrador 

De CABNAVE 

 

             Zulmira Mota Delgado, estudante do 4º ano do Curso de Licenciatura em 

Enfermagem, na Universidade do Mindelo, nº 2733, pretende desenvolver uma pesquisa de 

modo a obter grau de Licenciatura que incida sobre o Tema: Saúde, Higiene e Segurança 

Trabalho. Neste sentido vem requerer à vossa Excia autorização a fim de desenvolver a 

pesquisa na empresa que dirige na medida em que pretendo entrevistar os trabalhadores e 

recolher informações pertinentes à pesquisa durante os meses de Dezembro á Junho. 

 

Pede deferimento 

Mindelo, 19 de Dezembro de 2014 

_______________________________________ 

/ Zulmira Mota Delgado/ 

 

 

 

Móvel: 9988585- Email: zucadelgado@hotmail.com 

 



 

 

77 

 

Apêndice II- Classificação dos Riscos  

Fonte: Elaboração própria (Ferreira 2002, p. 7-8) 

Riscos  Fatores de riscos  

Ambientais Químicos  Poeiras 

Fibras 

Fumos 

Aerossóis 

Neblinas 

Gases 

Vapores 

Físicos Ruido 

Vibrações 

Calor/ frio 

Humidade 

Corrente de ar  

Radiações ionizantes 

Radiações não ionizantes 

Iluminação 

Biológicas 

 

Vírus 

Bactérias 

Fungos 

Ergonómicas Factores fisiológicos 

Factores psicológicos 

Trabalho em pé  

Trabalho sentado 

Posturas incorrectas 

Operação  Eléctricos 

Queda de objectos 

Queda de líquidos 

Queda de pessoas 

Corte 

Esmagamento  

Entaladela 

Embate 

Perfuração 

Pancada 

Enrolamento 

Queimaduras 

Movimentação de 

cargas 

Manual 

Mecânica 

Manuseamento Maquinas 

Ferramentas 

Produtos químicos 
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Apêndice III: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Livre e Esclarecido Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Prezado(a) Senhor(a):----------------------------------------------------------------------------- 

 Gostaríamos de convidá-lo (a) a participar da pesquisa: Saúde, Higiene e Segurança 

no Trabalho, realizada na empresa CABNAVE. 

 O objetivo da pesquisa é conhecer a perceção dos trabalhadores da empresa 

CABNAVE sobre saúde, Higiene e segurança no trabalho. A sua participação é muito 

importante e ela se daria da seguinte forma, perguntas fotos e gravação.  

 Gostaríamos de esclarecer que a sua participação é totalmente voluntária, podendo 

você: recusar-se a participar, ou mesmo desistir a qualquer momento sem que isto acarrete 

qualquer prejuízo à sua pessoa. Informamos ainda que as informações serão utilizadas 

somente para os fins desta pesquisa e serão tratados com o mais absoluto sigilo e 

confidencialidade, de modo a preservar a sua identidade. Informamos que o senhor(a) não 

pagará nem será remunerado por sua participação. 

Caso você tenha duvidas ou necessite de maiores esclarecimentos podem nos 

contactar: Telemóvel nº 9988585. 

 

Eu,---------------------------------------------------------------------------------------------------, 

portador(a) do B.I nª------------------------------, aceito (a) participar nesta pesquisa. 

Assinatura do (a) participante 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mindelo, 16 de Dezembro de 2014 

________________________________________________ 

/Zulmira Mota Delgado/ 
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Apêndice IV: Guião de Entrevista  

A. Caracterização geral: 

1. Sexo: Feminino_____ Masculino______. 

2. Idade:_____ Anos. 

3. Habilitações académicas: 

4. Categoria profissional:________________________________________ 

5. Tempo de atividade profissional:______Anos. 

B. Condições de trabalho 

1. O ambiente físico possui condições de bem-estar ou conforto para o desempenho 

das tarefas? 

2. Descreve os riscos que estão expostos no seu local de trabalho? 

3. O senhor(a) tem algum problema de saúde relacionado com o trabalho? Se sim 

descreva-o:  

4. Descreve como é higiene no seu local de trabalho/ ou na empresa? 

5. O senhor(a) já teve algum acidente de trabalho? Se sim descreva-o:  

C.  Condições Da Empresa 

6. Quais as Condições que a empresa oferece param prevenção de acidentes? 

7. O senhor(a) usa equipamentos de proteção individual no desempenho do seu 

trabalho? 

8. A empresa possui material e equipamentos em qualidade e quantidade para a 

execução do seu trabalho? 

9. O senhor(a) tem alguma formação de prevenção de acidentes ou lesões corporais? 

10. A empresa tem-se preocupado com a sua saúde e prevenção dos acidentes? 

D. Intervenções de Enfermagem 

11. Qual é a sua opinião sobre as intervenções de enfermagem na empresa? 

12. Deixe as suas recomendações: 

 

 

 



 

 

80 

 

ANEXOS 

Anexo I: Declaração da Coordenadora do Curso para Autorização de Recolha de 

Dados....................................................................................................................................83 

Anexo II: Sector De Produção Da Empresa CABNAVE………………………………….84 

Anexo III: Termo de Aceitação……………………………………………………………86 

Anexo IV: Mapas de Acidentes de Assinalado na Empresa………………………………87 

Anexo V: Mapa de Sinistralidade dos Acidentes de Trabalho na Empresa……………….90 

Anexo VI: Equipamentos de Proteção Individual…………………………………………93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

81 

 

Anexo I - Declaração da Coordenadora do Curso para Autorização de recolha de 

dados.
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Anexo II – Sector de Produção da Empresa CABNAVE  

 

 

Fonte: Imagens fornecida pela empresa. 

Serviço de caldeiraria e tratamento casca: É a área de competência mecânica 

responsável pela fabricação de peças e equipamentos em geral partindo da conformação de 

chapas metálicas. Baseia-se na preparação e soldaduras em materiais metálicos, cortes de 

chapas e montagem em geral. 

  

Fonte: Imagens fornecida pela empresa. 
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Fonte: Imagens fornecida pela empresa. 

Serviço de mecânica e tubos: 

 Serviço de mecânica- é a secção que preciso e utiliza técnicas e meios manuais e 

mecanizados apropriados, procede à execução de peças, a inspeção, manutenção e 

reparação de equipamentos mecânico bem como procede trabalhos oficinais.  

 Secção tubos- e a secção que se trata das atividades relacionadas com os tubos e 

acessórios, e corpos de filtros tanto a bordo dos navios como na oficina. 

Nota: são dados fornecidas pela empresa 
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Anexo III- Termo de Aceitação 
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Anexo IV- Mapas de Acidentes de Trabalho Declarados na Empresa CABNAVE 
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ANEXO V: Mapa de Sinistralidade dos Acidentes de Trabalho na Empresa 
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ANEXO VI: Equipamentos de Proteção Individual  
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