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RESUMO  

ACIDENTES DE TRABALHO NO HOSPITAL DE CLÍNICAS VETERINÁRIAS DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Justificativa: É precário o 
conhecimento disponível sobre as condições em que se desenvolve o trabalho no 
setor público, são ausentes as estatísticas específicas que retratem o meio ambiente 
do trabalho, que informem acerca da morbidade e acidentalidade, e que permitam o 
traçado de rotas alternativas no intuito de proteger eficazmente a saúde e a vida dos 
trabalhadores públicos. Considerando a especificidade das atividades em medicina 
veterinária e portanto a exposição a riscos de acidentes bem típicos da profissão, 
existe a necessidade de elaborar planos para a prevenção de riscos e agravos à 
saúde humana, fiscalizar procedimentos, processos, estrutura física, equipamentos 
e substâncias que interfiram na saúde do trabalhador. Nesse contexto, justifica-se a 
realização do presente estudo. Objetivo: Verificar as características sócio-
demográficas e os acidentes de trabalho que acometeram os servidores técnico-
administrativos do HCV-UFRGS. Metodologia: Trata-se de um estudo quantitativo, 
observacional, do tipo transversal. Todos os servidores técnico-administrativos do 
HCV-UFRGS foram recrutados. A coleta dos dados foi realizada em duas etapas. Na 
primeira etapa foi utilizado questionário sócio demográfico e de acidentes de 
trabalho, e na segunda etapa, foi realizado um rastreamento nas fichas funcionais 
dos servidores a procura dos registros de acidente de trabalho via Formulário de 
Acidente e Incidente em Serviço (FAIS). Resultados Parciais: Foram incluídos 34 
servidores técnico-administrativos na pesquisa, 61,8% são do sexo feminino, 50% 
solteiros, com 44±9,6 anos, 44,1% possuem pós-graduação, 41,2% estão incluídos 
na categoria funcional E, 79,4% cumpre carga horária semanal de 40 horas e 38,2% 
desempenham a função de médico veterinário. Foram relatados 68 acidentes de 
trabalho, classificando quanto ao tipo de acidente observamos que 35,3% foram 
mordidas, 26,5% com material perfuro cortante, 7,2% arranhões, 5,9% coices, 4,5% 
quedas e 20,6% descreveram outros tipos de acidente. 

   

 


