01-fichas_separadores_curvas 26/11/10 19:11 Page 2

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS NAS INDUSTRIAS TVC

SECTOR:

(têxtil)

(vestuário)

EMPRESA:
Nº TRABALHADORES:

(calçado)

SECÇÃO:
MULHERES:

HOMENS:

REPRESENTANTE DAS/OS TRABALHADORES:

DATA:

RISCO

MEDIDAS DE PREVENÇÃO

AMBIENTE TÉRMICO
SIM

NÃO

 Os locais de trabalho são demasiados
frios no Inverno e demasiado quentes
no Verão?

 Nas áreas quentes devido à utilização
de vapor ou ar quente há ventilação
eficaz local e geral?
 Há frequentes queimaduras?
 As/os trabalhadores têm pausas e/ou
alternam com outras tarefas?

AMBIENTE TÉRMICO

VERIFIQUE /AVALIE O RISCO no respectivo Sector, conforme o processo
produtivo da empresa

No Têxtil: aplicado a todas as secções do processo produtivo mas com
especial incidência na tecelagem, na tinturaria, na estamparia e
acabamentos.

No Vestuário: aplicado a todas as secções do processo produtivo mas com
especial incidência no acabamento (passagem a ferro e prensagem).

No Calçado: aplicado a todas as secções do processo produtivo mas com
especial incidência no corte, na costura e montagem.

Os riscos térmicos estão associados a variações de temperatura e
humidade no local de trabalho. Os riscos térmicos acentuam-se quando as
empresas não dispõe de sistemas de aquecimento/arrefecimento do ar
ambiente, sistema de ventilação e climatização adequados e/ou
isolamento sobretudo nos tectos. Os efeitos da exposição a estes riscos
são vários conforme o ambiente térmico é quente ou frio.
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FICHA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS NAS INDUSTRIAS TVC

SECTOR:

(têxtil)

(vestuário)

EMPRESA:

(calçado)

SECÇÃO:

Nº TRABALHADORES:

MULHERES:

HOMENS:

REPRESENTANTE DAS/OS TRABALHADORES:

DATA:

RISCO

MEDIDAS DE PREVENÇÃO

FADIGA VISUAL / ILUMINAÇÃO
SIM

NÃO

 As/os trabalhadores têm iluminação
suficiente e adequada para executar
tarefas tais como verificação de tecidos,
cerzimento, introdução de fios, revista,
modelação, preparação para o corte,
montagem e acabamento?

 Há problemas de reflexos sobre as
mesas/postos de trabalho que originem
encadeamentos?

 As lâmpadas estão correctamente
dispostas por forma a iluminar as
tarefas a desempenhar?

 As/os trabalhadores fazem pausas
frequentes ou alternam com outros
trabalhos?

 As/os trabalhadores fazem exames
médicos periódicos à visão?

FADIGA VISUAL / ILUMINAÇÃO

VERIFIQUE /AVALIE O RISCO no respectivo Sector, conforme o processo
produtivo da empresa

No Têxtil: na manutenção; urdideiras; montagem da tela,
tingimento/cozinha das cores; estampagem digital; acabamento químico;
revista, armazém - produtos acabados.

No Vestuário: armazém/verificação de cargas; concepção/visores;
modelagem; preparação para o corte; revista/sinalização de defeitos;
termocolagem/verificação do produto; acabamento/remate; revista e
embalagem.

No Calçado: corte; costura; montagem e acabamento.

A Fadiga Visual é um risco que ocorre em operações que exigem uma
fixação maior da vista, nomeadamente, sobre ecrãs e visores mas,
igualmente, em trabalhos que exigem muita luminosidade, como por
exemplo, a verificação de defeitos nos tecidos. A fadiga visual previne-se,
introduzindo pausas no trabalho e proporcionando uma iluminação
ergonomicamente correcta
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FICHA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS NAS INDUSTRIAS TVC

SECTOR:

(têxtil)

(vestuário)

EMPRESA:
Nº TRABALHADORES:

(calçado)

SECÇÃO:
MULHERES:

HOMENS:

REPRESENTANTE DAS/OS TRABALHADORES:

DATA:

RISCO

MEDIDAS DE PREVENÇÃO

INCÊNDIO E EXPLOSÃO
SIM

NÃO

 As/os trabalhadores utilizam
substâncias inflamáveis tais como as
que se encontram nas tintas, nas colas e
nos solventes?
 Há substâncias inflamáveis ou
preparações em armazém ou
compartimentos não arejados?
 São utilizadas misturas explosivas nos
processos de trabalho, por exemplo, ar
e gás como hidrogénio ou metano, ar e
vapor de benzeno ou de acetona?
 Há sítios onde existe o perigo de
explosão, por exemplo nos armazéns
onde estão tintas e solventes, líquidos
inflamáveis ou gás?
 Há zonas de risco de explosão devido à
incompatibilidade de substâncias
inflamáveis armazenadas, aumento das
temperaturas no armazém ou
quantidades excessivas de produtos?
 s/os trabalhadores estão instruídos para
usar os equipamentos de combate a
incêndios?
 Há sinalização sonora e visual em caso
de necessidade de evacuação de
emergência?
 Há um plano de emergência operacional
e acessível?
 Existe equipamento de primeiros
socorros e pessoal formado para o
utilizar?

INCÊNDIO E EXPLOSÃO

VERIFIQUE /AVALIE O RISCO no respectivo Sector, conforme o processo
produtivo da empresa

No Têxtil: armazenagem da rama de algodão; armazenagem de produtos
químicos devido à existência de substâncias inflamáveis e comburentes;
preparação à fiação, devido há existências de matérias estranhas que em
contacto com as máquinas podem provocar faísca; na tecelagem devido há
carga térmica existente, associada a uma fonte de ignição, por exemplo um
curto-circuito. Este risco é agravado pela uttilização de solventes
inflamáveis.

No Vestuário: estendimento e corte devido à acumulação de poeiras e
fibras junto das lâminas do corte; nas operações em que se utilizam
solventes inflamáveis; nas restantes secções do processo produtivo
associado à presença de uma carga térmica combustível e uma fonte de
ignição, por exemplo um curto-circuito.

No Calçado: armazenamento de matérias primas (peles, couros); na
cardagem de gáspeas com pregos; no sistema de desempoeiramento das
máquinas de cardar/lixar, por via seca; nas instalações eléctricas se não
estiverem em bom estado.

Incêndio é um fogo que se desenvolve de uma forma descontrolada quer
no espaço quer no tempo.
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FICHA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS NAS INDUSTRIAS TVC

SECTOR:

(têxtil)

(vestuário)

EMPRESA:

(calçado)

SECÇÃO:

Nº TRABALHADORES:

MULHERES:

HOMENS:

REPRESENTANTE DAS/OS TRABALHADORES:

DATA:

RISCO

MEDIDAS DE PREVENÇÃO

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
SIM

NÃO

 O equipamento de trabalho e as
máquinas são regularmente
controladas a fim de assegurar o seu
correcto funcionamento e as barreiras
de protecção e outros materiais estão
em bom estado?
 Há máquinas sem protecção ou sem
as ou com as protecções amovíveis
retiradas?
 Há máquinas sem protecção ou sem
as ou com as protecções amovíveis
retiradas?
 Há máquinas que apesar dos sistemas
de segurança em caso de emergência
não param?
 Há acidentes por pancadas,
arrastamento, esmagamento,
entalamento ou cortes?

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

VERIFIQUE /AVALIE O RISCO no respectivo Sector, conforme o processo
produtivo da empresa

No Têxtil: armazém; preparação à fiação; fiação propriamente dita;
preparação à tecelagem; tecelagem; tingimento; hidroextracção;
secagem/fixação; preparação à estamparia; estamparia propriamente dita;
acabamento químico e mecânico; embalagem.

No Vestuário: estendimento; no corte; termocolagem; costura; passagem
a ferro/prensagem; dobragem.

No Calçado: preparação ao corte; corte; preparação à costura; costura;
montagem.

A prevenção destes riscos aplica-se a todas as situações, mesmo que aqui
não descritas, em que o/a trabalhador esteja exposto ao risco por falta de
protecção móvel ou fixa de máquinas e equipamentos e/ou falta de
manutenção adequada dos mesmos.
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FICHA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS NAS INDUSTRIAS TVC

SECTOR:

(têxtil)

(vestuário)

EMPRESA:
Nº TRABALHADORES:

(calçado)

SECÇÃO:
MULHERES:

HOMENS:

REPRESENTANTE DAS/OS TRABALHADORES:

DATA:

RISCO
MOVIMENTAÇÃO MANUAL E MÊCANICA
DE CARGAS
SIM

MEDIDAS DE PREVENÇÃO

NÃO

 São utilizados meios mecânicos na
movimentação de cargas?
 Os monta-cargas ou outros
equipamentos para a deslocação de
cargas estão em bom estado de
manutenção?
 Há movimentação manual de cargas
pesadas, por exemplo, as caixas
contendo bobinas de inhame ou rolos
de tecido?
 A movimentação de cargas (empurrar
ou puxar cargas) é feita em espaços
adequados e suficientes?
 As/os trabalhadores movimentam
manualmente, com frequência, muitas
cargas?
 As/os trabalhadores recebem
informação/formação sobre as
posturas e movimentos para uma
correcta movimentação manual de
cargas?

MOVIMENTAÇÃO MANUAL E
MECÂNICA DE CARGAS

VERIFIQUE /AVALIE O RISCO no respectivo Sector, conforme o processo
produtivo da empresa

No Têxtil: junto dos teares e máquinas de tricotar com a manipulação de
bobinas, rolos de estampar e rolos de tecidos; no armazém com o
transporte e arrumação de peças e caixas e ainda o transporte de
“palletes” em locias estritos; na estampariria e no estendimento.

No Vestuário: concepção e modulação; estendimento; corte manual;
termocolagem, costura; revista; passagem a ferro; prensagem e
embalagem.

No Calçado: costura; corte; montagem; armazém e embalagem.

A movimentação de cargas entende-se por qualquer operação de
movimentação ou deslocamento de cargas com o peso de pelo menos 3kg,
isto é, levantar, pousar, empurrar puxar, carregar, segurar e arrastar uma
carga com um peso significativo. A movimentação de cargas pode ser feita
MANUALMENTE ou através de MEIOS MECÂNICOS (por ex. paletes,
empilhadores, etc.). O risco de lesões musculo-esqueléticas e de doenças
profissionais, bem como de acidentes, são consequência da adopção de
movimentos e posturas incorrectas, de esforços físicos exagerados,
utilização incorrecta dos meios mecânicos utilizados para o efeito e falta
de informação/formação das/os trabalhadores nesta matéria.
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FICHA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS NAS INDUSTRIAS TVC

SECTOR:

(têxtil)

(vestuário)

EMPRESA:
Nº TRABALHADORES:

(calçado)

SECÇÃO:
MULHERES:

HOMENS:

REPRESENTANTE DAS/OS TRABALHADORES:

DATA:

RISCO

MEDIDAS DE PREVENÇÃO

POEIRAS
SIM

NÃO

 As/os trabalhadores estão expostos a
poeiras orgânicas provenientes de
matérias como, lã, algodão, fios?


Nos locais com maior risco de poeiras
há equipamento colectivo de
protecção, tal como sistema de
ventilação local, exaustão de vapores
e outros?



O espaço de trabalho é aspirado
regularmente e os desperdícios
removidos?



Há trabalhadores que não utilizam
equipamentos de protecção invividual
(EPI) tais como máscaras, óculos de
protecção, luvas quando necessários?



As/os trabalhadores costumam utilizar
regularmente pistola de ar
comprimido na limpeza de
equipamentos e dos seus fatos de
trabalho?

POEIRAS

VERIFIQUE /AVALIE O RISCO no respectivo Sector, conforme o processo
produtivo da empresa

No Têxtil: preparação à fiação; tecelagem; preparação de cargas;
tingimento; secagem/fixação; estampagem; acabamentos; controlo final revistadeiras.

No Vestuário: estendimento; corte; bordados; costura e limpe- za usando
pistola de ar comprimido.

No Calçado: preparação de cortes/gáspeas e solas
(cardagem/lixagem/frezagem); preparação por cardagem de solas de
borracha.

As Poeiras e os vapores libertados durante o processo produtivo nos TVC,
bem como a utilização de solventes em várias operações, são riscos que
exigem uma atenção muito especial por parte das/os trabalhadores e uma
cuidada avaliação e prevenção por parte das empresas.
A redução do empoeiramento exige, por parte das entidades patronais,
medidas relativas à ventilação, à avaliação regular dos níveis de
empoeiramento e medidas relativas aos trabalhadores (afastamento,
destes postos de trabalho, dos trabalhadores que sofram de asma,
bronquite ou outras afecções pulmonares e, nos trabalhos ocasionais, ter
máscaras adequadas).
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FICHA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS NAS INDUSTRIAS TVC

SECTOR:

(têxtil)

(vestuário)

EMPRESA:

(calçado)

SECÇÃO:

Nº TRABALHADORES:

MULHERES:

HOMENS:

REPRESENTANTE DAS/OS TRABALHADORES:

DATA:

RISCO
POSTURAS INCORRECTAS E
PERTURBAÇÕES MÚSCULOESQUELÉTICAS

MEDIDAS DE PREVENÇÃO
SIM

NÃO

 As/os trabalhadores trabalham em
posições e posturas incorrectas?
 As/os trabalhadores têm mesas,
cadeiras adequadas, apoios dos pés e
costas para garantir posturas
correctas na execução das suas
tarefas?
 Existe alternância na execução de
tarefas em pé e sentado?
 O trabalho é executado a ritmos
excessivamente rápidos?
 As/os trabalhadores podem controlar
o seu ritmo de trabalho?
 As/os trabalhadores têm de fazer
muitos e/ou frequentes movimentos
repetitivos?
 As/os trabalhadores têm pausas
periódicas?

POSTURAS INCORRECTAS E PERTURBAÇÕES
MÚSCULO-ESQUELÉTICAS

VERIFIQUE /AVALIE O RISCO no respectivo Sector, conforme o processo
produtivo da empresa

No Têxtil: junto dos teares e máquinas de tricotar com manipulação de
bobinas de fio, rolos de estampar e rolos de tecido; no armazém com o
transporte e arrumação de peças e caixas, no transporte de “palletes” em
locias estreitos; na estamparia e estendimento.

No Vestuário: na concepção e modelação; estendimento, corte manual;
termocolagem; costura, revista; passagem a ferro; prensagem a ferro;
prensagem e embalagem.

No Calçado: costura; corte; montagem; armazém e embalagem.

O transporte de cargas, as posturas inadequadas, os movimentos
altamente repetitivos, a aplicação de força excessiva com as mãos, o
trabalho monótono e repetitivo, os ritmos de trabalho são factores que
aumentam o risco das perturbações músculo-esqueléticas.
Assim, devemos movimentarmo-nos suavemente e com cautela quando
elevamos ou transportamos cargas, puxamos ou empurramos os carrinhos
de carga de modo a evitarmos posturas perigosas.
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FICHA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS NAS INDUSTRIAS TVC

SECTOR:

(têxtil)

(vestuário)

EMPRESA:
Nº TRABALHADORES:

(calçado)

SECÇÃO:
MULHERES:

HOMENS:

REPRESENTANTE DAS/OS TRABALHADORES:

DATA:

RISCO
SUBSTÂNCIAS E PRODUTOS QUÍMICOS
SIM

MEDIDAS DE PREVENÇÃO

NÃO

 As/os trabalhadores conhecem os
perigos dos produtos químicos que
utilizam?
 As/os trabalhadores utilizam tira nódoas
e/ou solventes que contém amoníaco,
acetona?
 Há fichas de dados de segurança das
substâncias e preparações químicas
usadas, acessíveis aos trabalhadores?
 Há trabalhadores que utilizam produtos
químicos perigosos sem que tenham
sido instruídos sobre a sua utilização?
 As/os trabalhadores usam óculos,
máscaras e luvas próprias para lidar
com estes produtos e substâncias?
 As/os trabalhadoras trabalham com
substâncias químicas cancerígenas ou
mutagénicas?
 Há trabalhadoras que amamentam ou
aleitam a trabalhar com essas
substâncias?

SUBSTÂNCIAS E PRODUTOS QUÍMICOS

VERIFIQUE /AVALIE O RISCO no respectivo Sector, conforme o processo
produtivo da empresa

No Têxtil: armazenamento e manipulação; lavagem das máquinas;
tratamento dos tecidos; tingimento; estampagem.

No Vestuário: prensagem e passagem a ferro; na limpeza, uso de solventes
para remoção de nódoas agravado quando se utiliza a pistola de ar
comprimido.

No Calçado: preparação de solados-colagem por halogenação; reactiviação
de testeiras e contrafortes com solventes; aplicação e secagem de cola;
aplicação de produtos de acabamento com pistola.

Substâncias e produtos químicos: Os produtos químicos perigosos podem
ser explosivos, comburentes, inflamáveis e/ou tóxicos, nocivos, corrosivos
e irritantes.
Estes produtos têm efeitos específicos na vida humana (carcinogénicos,
mutagénicos e com efeitos tóxicos na reprodução) bem como efeitos no
ambiente (perigosos para o ambiente aquático e para o ambiente não
aquático).
Os riscos das substâncias e preparações químicas perigosas são devidos a
vários factores inerentes ao próprio produto mas também à sua
embalagem, transporte, armazenamento e a forma como são
manipulados.
Devido às suas características, os produtos químicos comportam riscos. Por
exemplo, quando continuam a evaporar-se durante muito tempo depois da
sua aplicação, como no tratamento dos tecidos.
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FICHA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS NAS INDUSTRIAS TVC

SECTOR:

(têxtil)

(vestuário)

EMPRESA:
Nº TRABALHADORES:

(calçado)

SECÇÃO:
MULHERES:

HOMENS:

REPRESENTANTE DAS/OS TRABALHADORES:

DATA:

RISCO

MEDIDAS DE PREVENÇÃO

RUÍDO
SIM

NÃO

 Há trabalhadores expostos de tal
forma ao ruído que para comunicarem
têm que gritar para uma pessoa que
esteja à distância de 0,5 a 1 metro?
 Existem fontes de ruído que não estão
atenuadas ou encapsuladas?
 Existem painéis anti-ruído entre as
fontes de ruído e as zonas de
trabalho?
 Há protectores para os ouvidos
disponibilizados pela empresa?
 As/os trabalhadores são consultados
antes da aquisição e informados sobre
a importância do seu uso?
 Há trabalhadores que não utilizam os
protectores de ouvido mesmo quando
o nível de ruído é elevado?

RUÍDO

VERIFIQUE /AVALIE O RISCO no respectivo Sector, conforme o processo
produtivo da empresa

No Têxtil: operações de tecelagem; fiação; retorcer; máquinas de
bobinas; máquinas de malhas rectilíneas; máquinas de bordar.

No Vestuário: operações de estendimento; corte; bordados;
costura; limpeza de nódoas agravado com a utilização de pistolas de
ar comprimido.

No Calçado: operações de corte/balancé; costura/vazadores;
aplicação de peças metálicas;/colocação de contrafortes; montagem
de biqueira/tacões; rebater e/ou lixar; união de solas; prensas e
pontear.

O ruído é um som desagradável, indesejado. O seu volume ou intensidade
são normalmente medidos em decibel. Há que ter muita atenção aos
ruídos iguais ou superiores a 85 decibéis (dB), tendo em conta sua
frequência, intensidade e tempo de exposição. A exposição a estes níveis
de ruídos elevados pode conduzir (a longo prazo) à perda de audição e
surdez e pode provocar stresse e problemas cardiovasculares.
Sempre que possível as empresas devem optar por eliminar ou controlar
este risco através da implementação de medidas de protecção colectivas
como encapsular as máquinas ou através de medidas de organização do
trabalho reduzindo exposição das/os trabalhadores a este risco. Quando
não for possível a aplicação de uma medida de prevenção colectiva a
empresa deverá fornecer aos trabalhadores o equipamento de prevenção
individual (EPI) adequado, protectores para os ouvidos.
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FICHA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS NAS INDUSTRIAS TVC

SECTOR:

(têxtil)

(vestuário)

EMPRESA:
Nº TRABALHADORES:

(calçado)

SECÇÃO:
MULHERES:

HOMENS:

REPRESENTANTE DAS/OS TRABALHADORES:

DATA:

RISCO

MEDIDAS DE PREVENÇÃO

STRESSE
SIM


É frequente as/os trabalhadores
terem de trabalhar em regime de
adaptabilidade (exemplo mais 2 ou 3
horas por dia)?



As/os trabalhadores revelam
comportamentos que indiciam falta
de capacidade de concentração,
irritabilidade, depressão e que
poderão indicar um problema de
stresse ligado ao trabalho?



Há trabalhadoras/es que tomam
frequentemente anti depressivos ou
outros medicamentos semelhantes?



Existem níveis elevados de
absentismo e de rotatividade que
possam sugerir que o stresse está
ligado ao local de trabalho?



Há trabalhadoras/es vítimas de
violência física e/ou psíquica?



Há boas relações com as chefias?



Há boas relações entre os
trabalhadores?



Há trabalhadoras/es ameaçados de
desemprego?

NÃO

STRESSE

VERIFIQUE /AVALIE O RISCO no respectivo Sector, conforme o processo
produtivo da empresa

No Têxtil: urdissagem; montagem da tela; teares (devido a elevados
níveis de ruído nesta secção); estampagem de peças.

No Vestuário: costura; loteamento; termocolagem; remate; revista;
passagem a ferro; prensagem; dobragem; etiquetagem.

No Calçado: pré-costura e costura
(igualizar/facear/riscar/entretelar/colar); montagem e acabamento.

O stresse e a fadiga têm origem em vários factores, entre eles, as
condições de trabalho, a natureza do trabalho, o tipo de relações na
empresa, a resistência física e psíquica bem como a personalidade de cada
um de nós.
O stresse ligado ao trabalho aparece quando as exigências do ambiente de
trabalho ultrapassam as capacidades das e dos trabalhadores de lhes fazer
frente ou de as controlar. Este tipo de stresse pode surgir em certas
operações dos TVC como, por exemplo, no trabalho monótono e
repetitivo.
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FICHA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS NAS INDUSTRIAS TVC

SECTOR:

(têxtil)

(vestuário)

EMPRESA:
Nº TRABALHADORES:

(calçado)

SECÇÃO:
MULHERES:

HOMENS:

REPRESENTANTE DAS/OS TRABALHADORES:

DATA:

RISCO

MEDIDAS DE PREVENÇÃO

VIBRAÇÕES
SIM


As/os trabalhadores executam tarefas
que os expõem a vibrações
transmitidas ao sistema mão-braço
ou ao corpo inteiro?



As trabalhadoras grávidas utilizam os
equipamentos ou máquinas com
vibrações, por exemplo durante o
corte e a costura?



O empregador tem em conta, quando
da compra do equipamento, as
máquinas que fazem menos ruído e
vibrações?



Estão previstas medidas de prevenção
para reduzir a exposição às vibrações,
como por exemplo, pavimento
antivibratório e amortecedores nas
mesas e máquinas?

NÃO

VIBRAÇÕES

VERIFIQUE /AVALIE O RISCO no respectivo Sector, conforme o processo
produtivo da empresa

No Têxtil: fiaçãode cardado, fiação de penteado e acabamento de fio;
tecelagem e outras operações que produzam vibrações; condução de
empilhadores.

No Têxtil: fiaçãode cardado, fiação de penteado e acabamento de fio;
tecelagem e outras operações que produzam vibrações; condução de
empilhadores.

No Calçado: nos balancés e seus acessórios e outras operações que
produzam vibrações; condução de empilhadores.

As vibrações são agentes físicos nocivos que afectam os trabalhadores e
que podem ser provenientes das máquinas ou ferramentas portáteis a
motor ou resultantes dos postos de trabalho.
Os riscos devidos a vibrações mecânicas exercem efeito sobre a saúde e
segurança dos trabalhadores e deles podem resultar perturbações
músculo-esqueléticas, neurológicas e vasculares, além de outras
patologias.

