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O tipo de actividade profissional e as condições em que é desempenhada constituem dois factores 

determinantes do risco para a Saúde os trabalhadores. As últimas estatísticas do DRHS sobre acidentes 

de trabalho nas instituições de saúde, apontam para um. aumento da incidência de acidentes e, 

consequentemente, para o aumento do absentismo laboral e dos encargos que lhe são inerentes. 

Com o objectivo de obter elementos necessários a uma correcta análise dos acidentes de trabalho nas 

instituições de saúde do distrito de Bragança, no período de 1996 a 2001, nomeadamente identificação 

das características do acidentado e do próprio acidente, desenhamos um estudo retrospectivo, a partir da 

análise dos registos dos inquéritos sobre acidentes de trabalho do DRHS, referente a 223 trabalhadores. 

Os resultados revelaram um aumento progressivo da incidência dos acidentes de trabalho. O grupo 

profission.al responsável pelo maior número de acidentes foi o dos enfermeiros (45,3%), o grupo etário 

mais acidentado foi entre os 45-49 anos, relativamente ao tempo de serviço, o maior número de acidentes 

aconteceu em pessoas com mais de 10 anos de serviço (64, 12%), e a principal causa de acidente foi a picada 

de agulha (36,3%). Os factores que contribuíram significativamente (p<O,OOO) para acidente com baixa, 

influenciando a média de dias perdidos, foram a idade superior a 45 anos, o baixo nível habilitacional, o 

desempenhar tarefa em horário fixo, os acidentes por quedas e as lesões músculo-esqueléticas. 

Os Odds Ratios e respectivos IC a 95% demonstraram que os trabalhadores com lesões músculo
-esqueléticas apresentam um risco maior de ter acidente com baixa (OR=18,113; IC=7,786-42,135). 

O possuir habilitações superiores ao 122 ano e o praticar horário por turnos revelaram-se como factores 
protectores (OR=0,325 e OR=0,451 respectivamente). 
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