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La revista se dirige a estudiantes, investigadores, profesionales del área de la Salud y de la 
Educación. Divulga conocimiento científico  producido en la Educación y las Ciencias de la Salud, 

con impacto  sobre las ganancias en salud y sobre el desarrollo científico de la  enfermería.

A revista dirige-se a estudantes, investigadores, profissionais da área da Saúde e da Educação.Divulga conhecimento científico produzido em Educação e Ciências da Saúde,
com impacto em ganhos em saúde e no desenvolvimento científico da enfermagem.
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EDITORIAL

Este documento está constituído como suplemento ao número 2, IV Série, da Revista de Enfermagem Referência, revista peer-
reviewed de divulgação internacional indexada em Cuiden, CINAHL, Latindex, SciELO Portugal, Scielo Scitation da Web of 
Science-Thompson Reuters. Através da sua página web, a Revista de Enfermagem Referência disponibiliza ao leitor em acesso 
livre (texto integral) a todos os artigos científicos publicados, bem como a todos os suplementos associados a eventos científicos 
internacionais. Animamos a todos os congressistas a que visitem a página web da Revista, tomando conhecimento das novas 
normas, guiões de análise de diversos tipos de artigos científicos (Investigação, Revisão sistemática, Revisão integrativa, Teórico/
Ensaio e História e Memória), controlo de um conjunto integrado de 10 fases do processo de revisão (Pré-análise, Checklist, 
Revisão por pares, Gestão de artigo, Tratamento técnico e documental, Revisão final, Tradução, Maquetização e atribuição do 
DOI, HTML, e Divulgação impressa e digital). O desenvolvimento de uma área científica depende também da imagem de marca 
dos seus meios de divulgação científica, espaço em que as revistas científicas indexadas desempenham um papel muito relevante.

A Unidade de Investigação da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, responsável pela edição da Revista, almeja prestar 
um serviço útil à comunidade científica e aos cidadãos, ao divulgar os resumos das comunicações submetidas ao IV Congresso 
de Investigação em Enfermagem Ibero-Americano e de Países de Língua Oficial Portuguesa, ao Simpósio Efetividade e Qualidade 
dos Cuidados de Enfermagem e à X Conferência da Rede Global dos Centros Colaboradores da OMS para Enfermagem e 
Obstetrícia. Estes eventos decorreram de 21 a 25 de julho de 2014 na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, Portugal.

Todas as apresentações, originárias de autores de 28 países, foram avaliadas por revisores da Comissão Científica do evento, em 
sistema double blind, porém, a responsabilidade maior, ética e científica, é sempre dos autores dos trabalhos. 

Este suplemento integra um total de 800 abstracts. Destes, 218 comunicações em póster, 339 comunicações orais e 36 
comunicações integradas em 10 simpósios, relativos ao IV Congresso de Investigação em Enfermagem Ibero-Americano e de 
Países de Língua Oficial Portuguesa, foram aceites para apresentação nos dias 21 e 22 de julho, dentro dos diferentes eixos 
temáticos a serem apresentados (Ensino, Aprendizagem e Formação Contínua; Promoção de Saúde e Educação para a Saúde; 
Inovação e Transferência de Conhecimento; Enfermagem Clínica; História e desenvolvimento da profissão e da Enfermagem 
Científica; Organização e Gestão de Serviços de Saúde e de Instituições de Ensino). Foram aceites para apresentação no dia 
23 de julho, 13 comunicações orais relativas ao Simpósio Efetividade e Qualidade dos Cuidados de Enfermagem. Ainda, 74 
pósteres, 154 comunicações orais e 21 comunicações integradas em 5 simpósios relativos à X Conferência da Rede Global 
dos Centros Colaboradores da OMS para Enfermagem e Obstetrícia foram aceites para apresentação, nos dias 24 e 25 de 
julho, dentro dos diferentes eixos temáticos a serem apresentados (A saúde e seus desafios no mundo atual; A formação em 
enfermagem como resposta à situação de saúde do mundo; A investigação e a inovação, ferramentas do futuro; Contributos da 
Enfermagem nos Objetivos do Millennium). 

O Coordenador Científico da Unidade de Investigação em Ciências da Saúde: Enfermagem

Editor Chefe da Revista de Enfermagem Referência

Manuel Alves Rodrigues
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EDITORIAL

This document is a supplement to Volume 2, Series 4, of the Journal of Nursing Referência, which is a peer-reviewed journal 
with international dissemination indexed in Cuiden, CINAHL, Latindex, SciELO Portugal, Scielo Scitation of the Web of Science-
Thompson Reuters. Through its official web page, the Journal of Nursing Referência offers the reader free access (full text) to all 
scientific articles published, as well as all supplements associated with international scientific events. We encourage participants 
to visit the Journal’s web page, and check our new rules, scripts for analysis of various types of scientific articles (Research, 
Systematic Review, Integrative Review, Theoretical Article/Essay, and History and Memory), our 10-stage review process (Pre-
analysis, Checklist, Peer review, Article management, Technical and document treatment, Final Review, Translation, Layout and 
DOI allocation, HTML, and printed and digital dissemination). The development of a scientific area also relies on the brand 
image of its means for scientific dissemination, an area where indexed scientific journals play a very important role.

The Research Unit of the Nursing School of Coimbra, which is responsible for publishing the Journal, aims to provide a useful 
service to the scientific community and the citizens by disseminating the abstracts of the papers submitted to the 4th Conference 
on Nursing Research of Ibero-American and Portuguese-Speaking Countries, the Symposium on Effectiveness and Quality 
of Nursing Care and the 10th Conference of the Global Network of WHO Collaborating Centres for Nursing and Midwifery 
Development. These events took place on 21st-25th July 2014 at the Nursing School of Coimbra, Portugal.

All presentations from authors from 28 countries were assessed by reviewers of the event’s Scientific Committee, using the 
double blind system; however, the major ethical and scientific responsibility is assumed by the papers’ authors. 

This supplement includes a total of 800 abstracts. Of these, 218 posters, 339 oral presentations and 36 presentations integrated 
within 10 symposia were accepted for presentation at the 4th Conference on Nursing Research of Ibero-American and 
Portuguese-Speaking Countries on 21st and 22nd July. These papers are associated with the different presentation themes: 
Education, Learning and Continuous Training; Health Promotion and Health Education; Innovation and Knowledge Transfer; 
Clinical Nursing; History and development of the profession and Nursing Science; and Organisation and Management of Health 
Services and Education Institutions. Within the scope of the Symposium on Effectiveness and Quality of Nursing Care, 13 oral 
presentations were accepted to be presented on 23rd July. In addition, 74 posters, 154 oral presentations and 21 presentations 
integrated within five workshops were accepted for presentation at the 10th Conference of the Global Network of WHO 
Collaborating Centres for Nursing and Midwifery Development on 24th and 25th July. These papers are associated with the 
different presentation themes: Health and its challenges in today’s world; Nursing training as a response to the world’s health 
situation; Research and innovation, future tools; and Contributions of Nursing to the Millennium Goals.

The Scientific Coordinator of the Health Sciences Research Unit: Nursing

Editor-in-Chief of the Journal of Nursing Referência

Manuel Alves Rodrigues
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EDITORIAL

Este documento forma parte, como suplemento, del número 2, serie IV, de la Revista de Enfermería Referência, revista con 
revisión por pares (peer-reviewed) de divulgación internacional e indexada en Cuiden, CINAHL, Latindex, SciELO Portugal, 
Scielo Scitation de la Web of Science-Thompson Reuters. A través de su página web, la Revista de Enfermería Referencia pone 
a disposición del lector, con acceso libre (texto íntegro – full text), todos los artículos científicos publicados, así como todos 
los suplementos asociados a eventos científicos internacionales. Animamos a todos los congresistas a que visiten la página web 
de la revista y a que conozcan las nuevas normas, guiones de análisis de diversos tipos de artículos científicos (Investigación, 
Revisión sistemática, Revisión integradora, Teórico/Ensayo e Historia y Memoria), control de un conjunto integrado de 10 fases 
del proceso de revisión (Preanálisis, lista de control - Checklist, Revisión por pares, Gestión de artículo, Tratamiento técnico y 
documental, Revisión final, Traducción, Maquetación y atribución del DOI, HTML, así como Divulgación impresa y digital). El 
desarrollo de un área científica depende también de la imagem de marca de sus medios de divulgación científica, espacio en 
que las revistas científicas indexadas desempeñan un papel muy relevante.

La Unidad de Investigación de la Escuela Superior de Enfermería de Coímbra, responsable de la edición de la revista, desea prestar 
un servicio útil a la comunidad científica y a los ciudadanos, divulgando los resúmenes de las comunicaciones enviadas al IV 
Congreso de Investigación en Enfermería Iberoamericano y de los Países de Lengua Oficial Portuguesa, al Simposio Efectividad y 
Calidad de los Cuidados de Enfermería y a la X Conferencia de la Red Global de Centros Colaboradores de la OMS para Enfermería 
y Obstetricia. Estos eventos tuvieron lugar del 21 al 25 de julio de 2014 en la Escuela Superior de Enfermería de Coímbra (Portugal).

Todas las presentaciones, de autores de 28 países, fueron evaluadas por revisores de la Comisión Científica del evento, mediante un 
sistema doble ciego - double blind. No obstante, la mayor responsabilidad, ética y científica, es siempre de los autores de los trabajos. 

Este suplemento contiene un total de 800 resúmenes. De estos, 218 comunicaciones en póster, 339 comunicaciones orales y 
36 comunicaciones integradas en 10 simposios relativos al IV Congreso de Investigación en Enfermería Iberoamericano y de 
los Países de Lengua Oficial Portuguesa fueron aceptadas para ser presentadas los días 21 y 22 de julio dentro de los diferentes 
ejes temáticos (Enseñanza, aprendizaje y formación continua; Promoción de la salud y educación para la salud; Innovación 
y transferencia del conocimiento; Enfermería clínica; Historia y desarrollo de la profesión y de la Enfermería científica; 
organización y gestión de servicios de salud). Para ser presentadas el día 23 de julio, se aceptaron 13 comunicaciones orales 
relativas al Simposio Efectividad y Calidad de los Cuidados de Enfermería. Además, 74 pósteres, 154 comunicaciones orales y 
21 comunicaciones integradas en 5 simposios relativos a la X Conferencia de la Red Global de Centros Colaboradores de la 
OMS para Enfermería y Obstetricia fueron aceptadas para ser presentadas los días 24 y 25 de julio dentro de los diferentes ejes 
temáticos (La salud y sus desafíos en el mundo actual; La formación en enfermería como respuesta a la situación sanitaria en el 
mundo; La investigación y la innovación, herramientas del futuro; Contribuciones de la Enfermería a los Objetivos del Milenio). 

El Coordinador Científico de la Unidad de Investigación en Ciencias de la Salud: Enfermería

Editor Jefe de la Revista de Enfermería Referência

Manuel Alves Rodrigues
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Acidentes de trabalho em auxiliares de ação médica nas Instituições 
Públicas de saúde Portuguesas

Matilde Delmina da Silva Martins*
Maria do Céu Aguiar de Barbieri Figueiredo
Teresa Isaltina Gomes Correia**

Introdução: Nas instituições de saúde trabalham inúmeras pessoas com profissões que enquadram diferentes condições de 
trabalho e que envolvem a exposição a vários fatores de natureza profissional, relacionados ou não com a prestação direta 
de cuidados. A evidência científica tem demonstrado que nestas instituições, os acidentes mais graves são mais frequentes 
nos trabalhadores que auferem menores salários, como auxiliares de ação médica, trabalhadores de lavandaria, cozinha ou 
os de serviços de apoio.
Objetivos: Caraterizar os acidentes de trabalho nos auxiliares de ação médica. Identificar as principais causas e repercussões 
dos acidentes de trabalho nos auxiliares de ação médica.
Metodologia: Estudo transversal retrospetivo. Definiram-se como critérios de inclusão ter acidente de trabalho notificado 
entre 2009-2010 e pertencer ao grupo profissional dos Assistentes Operacionais (Auxiliar de Ação Médica). A amostra ficou 
constituída por 3903 trabalhadores. A informação foi obtida através dos registos, anónimos, em base de dados em programa 
Excel® da Administração Central do Serviços de Saúde, após autorização do presidente da Instituição. Os dados foram 
selecionados, transportados e analisados, pelo número de identificação, no programa informático Statistical Package for 
Social Sciences versão 21.0 para Windows respeitando a confidencialidade.
Resultados: Do total de 3903 acidentes 2014 (51,5%) verificaram-se no ano de 2010 e 1676 (42,9%) na ARS Lisboa e Vale 
do Tejo. Foi mais acometido o género feminino 3363 (86,2%), o grupo etário 50-54 anos 679 (17,5%), os trabalhadores 
com escolaridade até ao 9º ano 3058 (78,3%) e os que possuíam tempo de serviço superior a 10 anos 1 781 (45,6%). Nos 
serviços de internamento registaram-se 1326 (34,0%) acidentes, realçando-se o serviço de medicina com 378 (9,4%) e média 
ocorreram às 12,05 horas. A ação da lesão mais frequente foi a queda do trabalhador 1 122 (28,7%) seguida dos esforços 
excessivos/movimentos inadequados 1 016 (23,0%). O tipo de lesão mais prevalente foi o entorse/distensão 875 (32,4%) e a 
parte do corpo mais atingida foi as mãos 1 052 (27,0%). Resultaram em absentismo laboral 2066 (52,9%), perderam-se 72956 
dias de trabalho correspondendo a uma média de 34,2 dias.
Conclusões: Neste estudo observou-se alta frequência de acidentes de trabalho no género feminino, em pessoas mais 
velhas, com baixo nível de escolaridade, por quedas, por entorses/distensões provocando elevado absentismo laboral. 
Sugere-se a implementação de estratégias de intervenção e monitorização, por parte dos serviços de saúde ocupacional e 
alterações organizacionais, no local de trabalho, adequando as condições de trabalho às características e circunstâncias de 
vida destes trabalhadores bem como às exigências das suas tarefas, com o objetivo de diminuir os acidentes de trabalho. 
Evidencia-se a escassez de estudos epidemiológicos e o desenvolvimento de políticas promotoras da saúde laboral neste 
grupo profissional.
Palavras-chave: acidentes de trabalho; auxiliares de enfermagem; saúde do trabalhador; promoção da saúde.
Referências bibliográficas: Almeida, C., Galaio, L. M., Sacadura-Leite, E., Serranheira, F., & Sousa-Uva, A.  (2012). 
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