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Eixo 3: Saberes e Práticas de Atenção à Saúde

Resumo: Objetivo:realizar revisão narrativa da literatura para avaliar o acidente de
trabalho, quanto à epidemiologia, classificação, causas e consequências, prevenção e
segurança laboral. Método: Trata se de uma revisão narrativa da literatura. Resultados:
A Organização Internacional do Trabalho relata que, diariamente, mais de 5.000
trabalhadores morrem vítimas de acidentes de trabalho. Tais lesões provocadas geram
incapacidades temporárias ou definitivas, além de altos custos à sociedade. Os acidentes
de trabalho são agravos notificados compulsoriamente no Sistema de Informação de
Agravos de Notificação, que relata a morbimortalidade associada à atividade laboral. A
prevalência dos acidentes é resultado de inúmeras condições de trabalho, os quais
podem ser classificadas pela sua origem e pelo conjunto de variáveis dinâmicas que
atuam sobre o trabalhador. As consequências dos acidentes de trabalho podem
comprometer o futuro de uma pessoa e sua família. Vários fatores como treinamento
adequado, identificação dos riscos ocupacionais e oferta de equipamentos de proteção
são medidas de prevenção dos acidentes de trabalho e responsáveis pela promoção da
segurança ocupacional. Conclusão: Há uma necessidade de realizar ações que tenham
reflexo positivo nas atividades laborais, reafirmando os princípios de segurança e
levando o trabalhador a assumir a responsabilidade do trabalhador e garanta seu
desenvolvimento. Nesse compasso os inúmeros prejuízos relacionados aos acidentes de
trabalho vão diminuir e as consequências para a sociedade e para o setor empregatício
terão a tendência lógica positiva.
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