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PROMO~AO DE SAODE E EDUCA~AO PARA A SAODE 

Perfil epidemio16gico .dos acidentes de trabalho rioserJerfueirri~de uma 
unidade hospitalar do norte do pais 

Matilde Delmina da Silva Mattins* 
Teresa Isaltina Gomes Correia** 

Introdu~O: Os profissionais de Enfermagem, por inerencia da profissiio que desempenham, constituem urn 
gru po de risco para os aCidentes de trabalho. As actividades que desenvolvem requerem grande proximidade 
fisica com 0 paciente, manipula<;iio de materiais perfurocortantes, de fluidos corporais, num ambiente de dar 
e sofrimento Iidando frequentemente com a morte. Assim, os Enfermeiros fieam expostos a vlliios factores de 
risco: fisicos, quimicos, mecanicos, biologicos, ergonomicos e pSicossociais, que podem comprometer a sua 
saude e facilitar a ocorrencia de acidentes de trabalho. 
Objectivos: Descrever 0 perfil epidemiol6gico dos acidentes de trabalho nos profissionais de enfermagem de 
uma unidade hospitalar do norte do pais entre 2007-2009. Analisar a associa<;iio entre de acidentes de trabalho 
e absentismo laboral. Contribuir para a educa<;iio em saude ocupacional nos enfermeiros. 
Metodologia: Estudo epidemiologico transversal retrospectivo, referente ao perfodo de 1 de Janeiro de 2007 
a 31 de Dezembro de 2009. Definiram-se como criterios de inciusiio, ser enfermeiro e ter acidente de trabalho 
notificado. A informa<;iio foi obtida recorrendo aoregisto de notifica<;iio dos acidentes de trabalho da DRHS 
e it ficha de registo no Servi<;o de Urgencia. A recolha de dados fOi realizada apos autoriza<;iio do Conselho de 
Administra<;iio durante 0 mes de Janeiro de 2011, nos dias uteis entre as 9:00 e as 17:00 horas no servi<;o de 
recursos humanos. 
Resultados: Foram notificados 66 acidentes de trabalho em enfermeiros, houve uma diminui<;iio ao longo 
dos tres anos de (37,9%) para (27,3%). A maior prevalencia verificou-se no sexo feminino (90%), no grupo 
etario 50-54 anos (25,8%), a praticar howio por turnos (95,5%) e a trabalhar nos servi<;os de urgencia (22,7%) 
e medieina (21,2%). 0 dia da semana mais acidentado foi a segunda-feira (27,3%), a distribui<;iio ao longo do 
ano mostrou menor incidencia nos meses de verno e maior no mes de Janeiro (15,2%). Em media os acidentes 
ocorreram its 13,9 horas, 36,4% ocorreu entre l' e 3' hora apos 0 inieio do turno e 31,8% no 3° dia de trabalho 
apos descanso semana!. As principais causas do aeidente foram a picada de agulha (42,4%) e os esfor<;os 
excessivos (18,2%) 0 que teve como consequencia as feridas (48,5%) e entorses!distensoes (24%). Atingiram 
maioritariamente as maos (51,5%) eo tronco (17%), resultaram em incapacidade 22,5%, e perderam-se em 
media 10 dias de trabalho. 
ConcIusiies: Os acidentes mais frequentes nos enfermeiros sao os provocados par material perfurocortante 
e por esfor<;os excessivos. Prevalecem os acidentes no sexo feminino, na faixa etaria mais idosa, nos servi<;os 
que exigem maior rapidez na actua<;iio/decisiio e maior esfor<;o fisico para cuidar dos pacientes. Evidencia-se a 
cria<;iio de estrategias dirigidas a estes profissionais, visando a preven<;iio de acidentes em meio hospitalar, como: 
implementa<;iio de programas continuos de educa<;iio para a saude laboral, monitoriza<;iio e sensibiliza<;iio dos 
enfermeiros para a necessidade de imuniza<;oes peri6dicas especificas, disponibiliza<;iio EPI e de mobiliza<;iio de 
paciente, entre outras, visando garantir ambientes de trabalho seguras e saud:iveis. 
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