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02. CA RATEKI ZA(A.o DOS ACIUENTES I)E TRAIIAUIO NOS H OSPITAlS 1)0 DISTRITO I)E 

BRAGAN(A ENTRE 2000 E2010 

I\irlrlins. I\ I.D.S.1.1: Bal'bicl'i. I\ I. c.r.:'uCorl'c ia. T.I.G I.l. 

I -lnslitulO Politccnico de Braganr;;a . Escola Snperior de Sa(lde. 

1 _ Centro de I nvesliga~ilo e rn Dcsporto. Saude e Dcscnvolvirncnto Hurn:mo 
T ell:s:licorrcia@ipb.pl 

) - Escola Superior de Enferrnagern do Porto. 

4 _ Instituto de Cicncias Biorncdicas Abel Salazar 

mat i lde rnartins@ipb.pt. 

Introdu~ao : 0 lipo de atividade profissional e as condi~6es em que e desempenhada co nstitue m doi s 

factores determinantes de ri sco para a Saude Ocupaciona1. 0 ambiente hosp italar e caraterizado pelo 

elevado numero de riscos desde os ffsicos, os qufmicos, os biol6gicos aos psicossociais, que se 

potenciam afetando a saude dos trabalhadores, tanto da presta~ao de cuidados dire tos ao utente como 

os de serv i~os de apoio i't presta~ao de cuidados, expondo-os a condi~Oes fa voraveis i't ocorrencia de 

acidentes de trabalho. As ultimas estatfsticas do DR HS sobre acidentes de trabalho nas institui~Oes 

de saude, apontam para um aurne nto da incidencia de acidentes, e conseque ntemente para 0 aumento 

do absentismo laboral e dos encargos que lhe silo inerentes. 

Objetivos: Caraterizar os acidentes de trabalho nas unidades hospitalares do distrito de Braga n~a 

entre 2000 e 20 10, descrever 0 perfil ep idemi ol6gi co do acidentado e identifi car as causas e 

co nsequencias dos acidentes de trabalho. 

l\'letodos: Estudo epidemiol6gico transversal retrospetivo refere nte ao perfodo de I de janeiro de 

2000 e 31 de dezernbro de 2010. A informa~iio foi obtida atraves do inquerito an6nimo de 

notifica~ao dos acidentes, referente a 453 trabalhadores. A recolha de dados foi reali zada por uma 

das investigadora s ap6s autoriza~iio do Conselho de Adrninistra~ilo durante 0 mes de janeiro de 2011 

nos dias ute is entre as 9:00 e as 17:00 horas no servi~o saude ocupacional. 

Resultados: No perfodo do estudo foram notifi cados 45 3 acidentes. Em 2006 foi 0 ana onde se 

verificou maior notifica~ilo (17,4%). A maior prevale ncia verificou-se no ge nero fe minino (83,7 %), 

no grupo profissional dos Tec nicos Superiores de Saude (6 1,0%), dos quai s (50%) foi na categoria 

profi ssional dos e nfermeiros, seguido dos Auxi li ares de Ac~iio Med ica (26,9%), na faixa e tfiria 40-99 

anos (33,9%), co m habilita~6es lite r.irias de licenciatura (59,8%) e co m menos do 9° ana de 

escolaridade (33,7%). Ern trabalhadores com mai s de 10 anos de tempo de serv i~o (77, 1%), em 

reg irne de nomea~ilo (88,8%) e a praticar horario por turnos (70,7 %). 0 local co m maior 

sini stralidade foi no internamento (40,7 %), respondendo 0 serv i~o de med icina por 12,9% seguido 

Dilelll(ls atuais e desafiosfutul'Os 11.° Congresso de Cuidados Continuados da Unidade 
de Longa Dura~iio e Manuten~ilo de Santa Maria Maior 13 



 

UVRO IH: R ESUl\IOS 

do servi 'Yo de urgencia ( 12,6%) e 0 bloco operatori o (9,9%). Em media os acidentes ocorreram its 

12,8 horas (s±4,7), it segunda-feira ( 18%), no n..es de novembro ( 11 ,0%) e no mes de junho (9,7%), 

nos doi s primeiros dias de trabalho apos descanso semanal (55,5%) e entre a 13 e a 3" hora de 

trabalho (36, 1%). A s principais causas de acidente foram a pi cada de agulha (34,6%) e os esfor'Yos 

excessivoslmov imentos inadequados (17 ,6%), 0 agente de lesflo ferramentaslutensfli os respondeu 

por (44,9%) seguido da mobiliza'Yfio de doentes ( 14,5%). Como principais con.sequencias, ob.servou

se (33,0%) dos acidentes resultaram em incapacidade eo n° de dias perdidos foi de 7 93 1, variando 

ent re 0 mfnimo de 1 eo max imo de 941 , recaindo a rnedia em 17,7 dias de trabalho por acidente. Os 

membros superi ores foram os mais afetados (54,4%), respondendo as maos por (47, I %) e as feridas 

foi a lesao mais frequente (43,4%) seguido dos entorses/d istensOes (2 1 ,4%). 

ConciusOes: Os achados ev idenciaram uma maior prevalencia dos acidentes dentro do grupo dos 

tecnicos superiores de saude, especialrnente 0 grupo profi ssional dos entermeiros, possivelmente 

pela proximidade conferida pela assistencia direta aos pacientes por parte destes tecnicos. A picada 

de agulha foi a causa mais relevante, facto que est,j associado as caracterfsticas das atividades 

realizadas pelo grupo profi ssional dos enferrneiros, como prepara 'Yaoiadlllini stra'Yfio de medica'Yao, 

pesquisa de glicemia capiiar, pun'YOes ve nosas, reali za'Yiio de pe nsos, entre outras. 

As co nseq uencias ev idenciadas, co mo a parte do corpo mais atingida 0 tipo de lesao tambe lll nos 

remetem param as caracterfsticas das condi 'Yoes em que estas atividades profissionais sao 

desempenhadas. Ressa lt.l, assim, a import.:incia de implementar lIled idas preventi vas por meio de 

estrateg ias educati vas e de revi sao dos processos de trabalho por forma a mini mi zar os acidentes de 

trabalho bem como as co nsequencias que lhe estiio associadas. 19ualrnente importante e 0 

acompanhamento e monitoriza'Yao da situa'Yao de sa ude dos trabalhadores dos hospitais atraves dos 

servi 'Yos de saude ocupacional. 

Palav rns-chave: A cidente de traba lho, Hosp itai s, Riscos ocupacionais. 


