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Resumo:
Este estudo analisa a prevalência dos acidentes de trabalho em hospital veterinário
no município de Uberaba, MG, no ano de 2011, a fim de dimensionar a magnitude
do problema. Identificaram-se 15 notificações de acidentes. A mordedura
corresponde a 53,3% das atividades que ocasionaram acidentes. Dos profissionais
acidentados, 66,7% são do sexo masculino. A categoria de auxiliar de enfermagem
sofreu 40% dos acidentes. Os cães são a espécie mais envolvida em acidentes, com
53,9%. As mãos foram as regiões do corpo mais acometidas, com 60% dos casos.
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ACCIDENTS AT WORK OF A VETERINARY HOSPITAL UBERABA
Abstract:
This study examines the prevalence of accidents at work in the veterinary hospital in
the city of Uberaba, MG, in 2011, in order to scale the magnitude of the problem. We
identified 15 reports of accidents. The bite represents 53.3% of the activities that
caused accidents. Professionals involved in accidents, 66.7% are male. The category
of nursing assistant suffered 40% of accidents. Dogs are the species most involved
in accidents, with 53.9%. The hands were the most affected body regions, with 60%
of cases.
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Introdução:
Na instituição hospitalar veterinária os trabalhadores sofrem desgastes de
variadas naturezas, especialmente aqueles que se ocupam da assistência direta ao
paciente, devido a diversos riscos inerentes a sua atividade, do desgaste físico
decorrente do ritmo de trabalho, da organização e divisão do trabalho, do convívio
com a dor e a morte, entre outros (Secco et al., 2008). Os acidentes estão
associados a diversos fatores, combinados ou não. Dentre eles, destacam-se a não
observação das normas de biossegurança, sobrecarga de trabalho, negligência e
precariedade das condições de trabalho (Marziale et al., 2007). Coloca-se como
objetivo do estudo analisar a prevalência dos acidentes de trabalho ocorridos com os
profissionais em um hospital do município de Uberaba, no ano de 2011, visando
dimensionar a magnitude do problema.
Material e métodos:
Realizou-se um estudo descritivo de caráter retrospectivo, com análise dos
acidentes ocupacionais, por meio de técnica de estatística descritiva, das fichas de
notificação de acidentes atendidas pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar
(SCIH) em 2011, do Hospital Veterinário.
Resultados:
Foram registrados 15 acidentes. Destes 66,7% com homens e 33,3% com
mulheres. Os profissionais mais envolvidos foram os da enfermagem 40%, seguido
por 26,6% veterinários residentes, 20% veterinários contratados, 6,7% tratadores e
6,7% técnico de laboratório. Destes profissionais 93,3% acidentaram uma vez e
6,7% duas vezes. Das situações que ocorreram acidentes, 53,3% foram mordedura,
20% trauma por manipulação de animais, 20% perfurocortante e 6,7% exposição da
mucosa ocular e oral por material biológico. As espécies envolvidas nos acidentes
foram 53,9% canina, 15,4% bovina, 23% equina e 7,7% felina. A região topográfica
atingida nos acidentes foram 60% mãos, 13,2% antebraço, 6,7% tronco, 6,7%
membro inferior e 6,7% cabeça.
Discussão:
O auxiliar de enfermagem são os profissionais que mais se acidentaram. Esse
grupo de trabalhadores com pouca ou nenhuma qualificação profissional estão mais
expostos aos riscos de acidentes, pois estão em contato direto com o paciente, na
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maior parte do tempo, na contenção física dos animais, realização de curativos,
administração de medicamento, entre outros (Marziale, Rodrigues, 2002; Caixeta,
Barbosa-Branco, 2005). O acidente de trabalho no hospital veterinário teve como
maior agente causador a mordedura por cães, diferente dos trabalhos em hospitais
humanos em que a prevalência de acidentes são com objetos perfurocortantes
(Marziale, Rodrigues, 2002). O maior percentual por mordeduras causadas por cães
são objeto de preocupação devido a possibilidade de transmissão de zoonoses,
como a raiva, o desenvolvimento de infecções bacterianas secundárias e de
sequelas físicas (Plaut et al. , 1996), mesmo considerando que 66,7% dos
profissionais acidentados haviam recebido o esquema vacinal pré-exposição contra
a raiva.
Conclusão:
A partir do exposto, concluiu-se que os profissionais da enfermagem são os
mais acometidos por acidentes de trabalho; mordedura por cães são os mais
frequentes; as mãos são a região mais acidentada; existe o risco de contaminação
por zoonoses; é necessário contínuo treinamento e supervisão sistemática da
equipe de profissionais do hospital veterinário, para melhor adesão e sensibilização
visando redução de acidentes.
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