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Projeto “Vigilância na saúde do trabalhador: fatores potencializadores do adoecimento de trabalhadores do 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre” 

 Os trabalhadores podem adoecer ou morrer por causas relacionadas ao trabalho, em conseqüência da 

profissão que exercem e pelas condições adversas em que o trabalho é realizado. A introdução de novas 

tecnologias e de novos métodos de trabalho facilita a intensificação do trabalho que, aliada à instabilidade no 

emprego, modifica o perfil de adoecimento e sofrimento dos trabalhadores. O profissional que atua na área 

hospitalar está exposto a uma gama de riscos ocupacionais e situações que causam sofrimento, os quais 

antecipam os agravos à saúde decorrentes do exercício laboral. O projeto apresentado se propõe a identificar os 

fatores que predispõe o trabalhador ao adoecimento a partir dos registros do prontuário do trabalhador, criando 

indicadores que mostrem esse processo. A investigação será desenvolvida no Serviço de Medicina Ocupacional 

do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, através do prontuário eletrônico do trabalhador. Ao todo, foi calculada 

uma amostra de 385 trabalhadores do HCPA e, considerando as possíveis perdas, adicionou-se 20%, totalizando 

481 trabalhadores e seus respectivos prontuários, com amostragem pelo método de amostra aleatória simples. 

Será aplicado um questionário que contempla 26 questões relacionadas aos aspectos sociodemográficos e 31 

questões que abordam os aspectos ocupacionais deste estudo. A coleta de dados será dividida em duas etapas, 

sendo a primeira com a abordagem do trabalhador do HCPA no seu próprio local de trabalho, e a segunda a 

digitação dos dados dos prontuários diretamente no Excel, a partir da data de admissão do trabalhador no HCPA. 

O projeto encontra-se em fase de análise no Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da instituição, tendo a bolsista 

participado do processo de construção do projeto e dos questionários, da elaboração de documentos de 

apresentação do trabalho e aceitação do serviço cenário do estudo, do pré-teste dos instrumentos que serão 

utilizados na coleta e de reuniões para re-elaboração dos itens avaliados pelo CEP.  

 

 

 

 

 

 



 


