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Parte xeral 
 

A campaña desenvolveuse durante o ano 2010 en empresas escollidas 
entre as do sector “comercio polo miúdo”, co criterio de ter máis de 
catro accidentes por sobreesforzo (en adiante Sbsf) no ano 2009. 

O número de empresas seleccionadas foi de dezanove. Aínda que 
pertencían ó mesmo sector de actividade, presentaban diferenzas 
entre elas no referente á súa función e maila súa estrutura. 

En canto á función atopamos: 

 Dez empresas de supermercados 

 Catro de hipermercado 

 Dúas  de grandes almacéns 

 Dúas de venta de roupa 

 Unha de artigos de libraría. 

En canto á súa estrutura, como se ve na táboa 1,  dez das empresas 
pertencían a grupos empresariais: cinco ó grupo 1; tres ó 2; dúas ó 3 e 
outras dúas ó 4. Cada grupo tiña o seu servizo de prevención propio. 
Polo tanto, xa que estamos a falar de grandes empresas excepto nun 
caso, contactamos un total de dez servizos de prevención propios. 

O número de accidentes que se investigaron foi 404, de un total de 9085 
traballadores, cifra  que resultaba da suma dos equipos das empresas 
na provincia da Coruña. Isto supón que, como media, nestas empresas 
sufriron accidentes por Sbsf un 4,5% dos seus traballadores. 

As porcentaxes de accidentabilidade reflectidas na Táboa 1, 
indícannos que as diferenzas se establecen máis pola xestión da 
empresa en prevención de riscos laborais, que pola propia actividade. 

Ó longo da campaña fixéronse dúas visitas a cada empresa coa 
intención de que mellorasen a xestión que se facía dos accidentes. 
Resultou moi difícil volver atrás para retomar información, polo que, 
aínda que case que tódolos servizos de prevención tentaron facelo, non 
se mellorou moito o que xa tiñan. 
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Táboa 1    

EMPRESA % 
ACCIDENTE GRUPO %ACCIDENTE 

EMP. 1 7,20% 

EMP. 2 3,10% 

EMP. 3 7% 

EMP. 4 3% 

EMP. 5 8,80% 

GRUPO 
1 6,40% 

EMP. 6 0,33% 

EMP. 7 0,50% 

EMP. 8 2,50% 

GRUPO 
2 0,60% 

EMP. 9 5,80% 

EMP. 10 10% 
GRUPO 

3 8,90% 

EMP. 11 2,80%     

EMP. 12 0,30%     

EMP. 13 1,20%     

EMP. 14 5,20%     

EMP. 15 0,90%     

EMP. 16 5,40%     

EMP. 17 10%     

EMP. 18 1,20% 

EMP. 19 1,10% 
GRUPO 

4 1,50% 

 

 

 

Traballouse sobre un total de 404 partes de accidentes, do que se 
sacaron aqueles que non se debían considerar como Sbsf, o que deixa 
unha poboación para o estudio de 310 accidentes. 
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Cadro 1: Tipificación dos accidentes

EP 36

Outros 58

Sobreesforzos
 310

 
 

 

 

 

Os trinta e seis partes que consideramos que se debían notificar como 
EP distribuíanse nas patoloxías que se atopan na Táboa 2 

 

 
Táboa 2  

Tendinite do manguiño dos 
rotadores 

15 

Tendinite sen especificar 9 

Epicondilite 6 

Tenosinovite dedos 2 

Sind tunel carpiano 4 

total 36 
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Sobreesforzos 
 
Análise da investigación dos accidentes 
 
A investigación dos accidentes, ademais de ser unha obriga legal do 
empresario, é unha das ferramentas que os servizos de prevención 
teñen para poder valorar a situación do centro de traballo en canto ós 
riscos ós que están expostos os traballadores. A optimización desta 
ferramenta permite atopa-los “puntos negros” que causan a maioría 
dos danos para a súa saúde, maila é necesario que a dita investigación 
se realice dunha forma exhaustiva e pormenorizada, encamiñándoa a 
poñer de manifesto a verdadeira causa do accidente. 

O primeiro que se verificou foi se existía ou non algún tipo de 
investigación do accidente, resultando que se investigaran só 289 
accidentes, ou sexa de 21 non se recollera ningún dato. 
É importante ter en conta que eses datos refírense  á opinión da 
empresa sobre se había ou non investigación, non quere dicir que da 
investigación se puidese extraer algunha información, de feito 
considerouse que a investigación era correcta só en 38 casos. O criterio 
para cualificala como correcta foi que recollese toda a información 
necesaria para avalia-la condición de traballo que provocou o 
accidente, ou ben que, pola claridade da situación, sen ter completa a 
información, se houbesen indicado medidas para reforma-la tarefa. A 
situación atopada explícase no cadro 2. 

 

 

Cadro 2: Investigación dos accidentes
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Os servizos de prevención logo da nosa primeira visita intentaron corrixi-
la investigación e acada-la información necesaria. Iso só puido 
conseguirse en 7 casos. Ponse de manifesto a importancia da rapidez 
en efectua-la investigación, xa que, transcorrido un tempo é moi difícil 
consegui-los datos necesarios.   

 
Análise dos postos de traballo 
 

Como xa se indicou anteriormente, a maioría das empresas adicábanse 
á distribución de alimentos. 

En 18 dos casos non se coñecía o posto de traballo que ocupaba a 
persoa que sufrira o accidente, ben porque cambiara de posto e non 
houbese rexistro ou ben porque, a maioría, xa non traballase na 
empresa e non tivesen acceso ós datos. Mailo importante disto é que 
no momento do accidente nin sequera se recolleu o posto no que 
sucedeu.  

A relación de accidentes segundo o posto de traballo reflíctese na 
táboa 3 

 
Táboa 3                    POSTOS DE TRABALLO 

CAIXA REPOSICIÓN 35 

CHARCUTERÍA 33 

REPOSICIÓN 31 

CAIXA 29 

PREPARACIÓN ENVÍOS 26 

PEIXERÍA 25 

FROITERÍA 24 

CARNIZARÍA 20 

PLATAFORMA 16 

ENCARGADO 11 

PLATAFORMA CARNE E MAIS PEIXE 11 

VENDEDOR 11 

PANADERÍA 6 

VARIOS 5 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3 

DECORACIÓN 3 

POLIVALENTE 3 

 7



Vemos neste estudio de accidentes que a poboación laboral do sector 
“venda polo miúdo” é maiormente feminina. A poboación do estudio 
está formada por un 25,7% de homes e un 74,3% de mulleres. 

 

 

 

Cadro 3: Distribución por sexo

Mulleres

Homes

 
 

 

Tanto é así que mesmo nos postos de: auxiliar administrativo; caixa 
reposición; panadería; e polivalente, non atopamos ningún home. Pola 
contra, os homes están en franca maioría nos postos das plataformas de 
distribución. 

 

Análise dos riscos existentes 
 

As condicións de traballo que se atoparon como causa dos accidentes 
por Sbsf son as mesmas que xa se sinalaran no estudio feito no ano 2007 
Análise dos accidentes de traballo por sobreesforzo, no que non se tivo 
en conta o sector de actividade. Ditas condicións son: a aplicación de 
forzas, a manipulación manual de cargas (en adiante MMCC), os 
movementos repetitivos (en adiante MMRR) e as posturas forzadas. 

Non obstante a importancia de cada un destes riscos difire do estudio 
anterior, pois se naquel a aplicación de forzas acadaba o terceiro posto 
en canto á súa frecuencia de aparición, e os movementos repetitivos o 
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cuarto; neste os movementos repetitivos iguálanse ás posturas forzadas 
no segundo posto e a aplicación de forzas pasa ó último lugar.  

A maior prevalencia corresponde sen ningunha dúbida ós accidentes 
causados pola MMCC,  como se ve no cadro 4 

 

 

Cadro 4: Repercusión da MMCC

80%

20%

MMCC
Outros riscos

 
 

 

Hai que destacar que, na primeira visita, apareceron 89 accidentes dos 
que non se sabía a causa. Finalmente, despois do esforzo feito polos 
servizos de prevención estes quedaron só en 19. 

 

Na táboa 4 aparece a distribución dos diferentes riscos con respecto ás 
visitas realizadas. 

 
Táboa 4 1º visita 2º visita TOTAL 

Aplicación de forzas 8 +2 10 

MMCC 172 +61 233 

MMRR 22 = 22 

Posturas forzadas 18 +4 22 

outros 1 +3 4 

Non sabe 89 -70 19 
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Aínda que é claro que o risco máis presente é o de MMCC quixemos 
analizar máis polo miúdo a relación entre os riscos e os 292 postos de 
traballo que coñecíamos. 

Decatámonos de que en 19 dos accidentes non había datos sobor dos 
riscos que os causaran. Un problema habitual no caso dos danos 
lumbares é que a fronteira entre accidente e enfermidade non é nada 
nítida. O feito de que estas patoloxía non se inclúan  na lista de 
enfermidades profesionais obriga a declarar como accidente procesos 
nos que non existe unha relación “causa – efecto” directa, necesaria 
para que exista o accidente. Polo que, as veces, os técnicos teñen 
dificultades en atopa-la causa. Hai que destaca-los postos  de caixa 
reposición; peixería e preparación de envíos, nos que non se atopou a 
causa de, respectivamente, o 37%, o 40% e o 61,5% dos accidentes. 

Había uns poucos accidentes que foran provocados por causas 
engadidas, referímonos concretamente ó traballo nas cámaras de frío, 
aínda que o esforzo desenvolvido non xustificaba a ocorrencia do 
accidente, sumado á exposición ó frío si se xustificaba, mesmo sen 
poder dicir que houbese risco, por exemplo, por MMCC. 

O risco “Posturas forzadas” non aparece como relevante, excepto nos 
postos de panadería  e decoración (estes inclúen o persoal encargado 
dos escaparates e decoración de certas tendas). 

O risco “MMRR” só estaba presente de forma importante nos postos de 
charcutería. 

O risco “MMCC” é, sen dúbida, o máis abondoso de todos eles. O grupo 
onde ten menor relevancia é en charcutería. Como xa dixemos isto está 
en relación coa importancia que os MMRR teñen neste grupo, aínda así 
o 51% dos accidentes de charcutería foron causados por MMCC. 

En tódolos outros postos de traballo é maioritario, acadando mesmo o 
cento por cento no caso das plataformas,  como se ve no cadro . 
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Cadro 5: Porcentaxe de accidentes por MMCC e por postos

0 20 40 60 80 10

CAIXA

CAIXA REPOSICIÓN

CARNIZARIA

CHARCUTERÍA

ENCARGADO

FROITERÍA

PANADERÍA

PEIXERÍA

PLATAFORMA

PLATAFORMA C E P

POLIVALENTE

PREP ENVÍOS

REPOSICIÓN

VENDEDOR

0

 

 

 

Análise das zonas lesionadas ou zonas de dor 
 

Agrupáronse as zonas anatómicas da maneira que se mostra na figura 
1, para acadar zonas que mostrase tódolos posibles puntos de dor 
relacionados cunha zona funcional, e coas doenzas músculo . 
esqueléticas habituais. Desta maneira dividímo-lo corpo cinco zonas de 
dor:  

 Zona do colo–ombro: onde se atopan os puntos de dor 
relacionados coas patoloxías do ombro e cervicais. 

 Zona dorsal 
 Zona lumbar 
 Membro superior: onde se manifestan os problemas relacionados 
coa man e mailo pulso 
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 Membro inferior: onde aparecen dores relacionadas sobre todo 
cos xeonllos 

 

 

 

 

 

 

COLO -OMBRO 

DORSAL MEMBRO SUPERIOR 

MEMBRO INFERIOR 

Figura 1 

LUMBAR 
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No cadro 6 vémo-la distribución das diferentes zonas de dor segundo os 
postos de traballo. Este cadro mostra que a zona lesionada con maior 
frecuencia é a zona ”lumbar” seguida pola zona “colo – ombro”. 

Hai que ter en conta que en trece dos accidentes que deberían estar 
reflectidos neste cadro, no se sabía cal era a zona lesionada, polo que 
non entran a formar parte do mesmo. 

Neste cadro 6 os datos veñen dados en forma de porcentaxe, xa que, 
visualmente, son moito mais explicativos 

 

 

 

Cadro 6: Distribución da zona lesionada segundo o posto de traballo

0 20 40 60 80 100

Aux. Administrativo

Caixa

Caixa reposición

Carnizaría

Charcutería

Decoración

Encargado

Froitería

Panadería

Peixería

Plataforma

Plataforma carne e peixe

Polivalente

Preparación envíos

Reposición

Vendedor

Colo - ombro
Dorsal
Lumbar
Membro sup
Membro inf

 

 13



 

A dor na zona lumbar relacionámola de forma clara coa MMCC, 
mentres que a dor na zona colo – ombro pode estar relacionada cos 
MMRR, coa MMCC, co mantemento de posturas forzadas e coa 
aplicación de forzas. Este dato despréndese da análise da relación 
existente entre as zonas de dor e os riscos causantes dos accidentes. 

O cadro 7 móstranos, tamén cos datos en forma de porcentaxe, a 
importancia da MMCC en tódalas lesións, sexa cal sexa a zona 
afectada. 
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Dorsal Lumbar M. sup. M. inf

Cadro 7: Relación entre a MMCC e a zona lesionada

Aplicación forzas

MMCC
MMRR

Post. Forzadas

 
 

 

 

En relación co tempo que os traballadores levaban facendo MMCC 
cando sucedeu o accidente, foi imposible acadar datos fiables, xa que 
non estaba recollido na investigación. 

Respecto dos datos relativos ó peso manipulado, os resultados obtidos 
reflíctense na táboa 5, onde se ve que a inmensa maioría non sabían 
cal era o peso. Hai que sinalar que na maioría dos accidentes non se 
podía establecer relación cun feito concreto, polo que tampouco se 
podía relacionar cun peso determinado, aínda que si había casos que 
se relacionaban coa manipulación de pesos moi importantes (>30Kg), 
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en condicións non boas (cámaras de frío). Destes tampouco se 
derivaron medidas correctoras. 

 

 

 

Táboa 5  

NON SABE PESO 236  

EMPUXE / ARRASTRE 5 200 a 450 Kg 

3 - <10 Kg 21  

10 - <20 Kg 30  

20 - <30 Kg 13  

30 - <40 Kg 1  

≥ 40 Kg 3  

 

 

 

Análise das avaliacións de risco 
 

Nos 289 accidentes que se investigaran, as avaliacións específicas dos 
riscos que causaron os accidentes, presentaban moitas deficiencias, 
podendo afirmarse que case todos estes problemas están mal 
avaliados. Esta situación leva a que nas empresas non se tomen as 
medidas necesarias para diminuír este tipo de riscos. 

O mapa resultado do tipo de avaliación exprésase no cadro 8 

Consideramos: 

Avaliación obxectiva cando se empregara un método validado, para 
avalia-lo risco (27 casos). 

Avaliación subxectiva argumentada, cando, sen empregar ningún 
método, o/a técnico avaliador/a foi capaz de explica-los motivos polos 
que adxudicara ese nivel de risco ó problema (3 casos). 
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Avaliación subxectiva cando se determinou un nivel de risco sen podelo 
razoar e, incluso, sen te-los datos necesarios para facelo (148 casos). 

Sen avaliación cando nin sequera estaba identificado o risco na 
avaliación (111 casos). 

 

 

Cadro 8: Tipos de avaliacións de risco

27

3

148

111

Obxectiva

Subxectiva
argumentada
Subxectiva

Sen avaliación

 
 

 

 

Da investigación dos accidentes só se derivaron medidas correctoras en 
dezanove casos, seis deles despois da nosa primeira visita, ó corrixi-la 
investigación. No resto dos casos non se tomou ningunha medida para 
previ-la súa repetición. 

 

 
1ª VISITA  2ª VISITA 

INDICADAS 13  INDICADAS 6 

REALIZADAS 9  REALIZADAS 2 

AVALIADAS 2  AVALIADAS 0 
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Conclusións 
 

 

 As actuacións hai que facelas nun tempo moi limitado ó redor do 
accidente, despois pérdese información e é imposible recuperala. 

 

 Verdadeiramente a implementación da prevención dos riscos laborais 
como mecánica habitual de traballo produce bos resultados, 
diminuíndo a sinistralidade. Mentres que, naquelas empresas nas que a 
prevención non está verdadeiramente integrada na xestión da 
empresa, a sinistralidade é maior. 

 

 A incidencia dos Sbsf é maior nos supermercados que nos 
hipermercados (4,28% fronte a un 3,53%). Nos hipermercados atópase 
maior organización das tarefas, maior profesionalización dos postos de 
traballo e menor influencia do número de clientes no 
desenvolvemento da tarefa. 

 

 A maioría das investigacións limítanse a recaba-los datos necesarios 
para enche-lo parte de notificación do accidente. Estes datos moitas 
veces non son nin reais. 

 

 Os factores que rodean á MMCC: traballo en cámaras de fríos, solos 
irregulares, ramplas e pendentes, espazos insuficientes para realiza-la 
manipulación, elevan de forma moi importante a incidencia dos 
accidentes. 

 

 A MMCC é o risco máis importante e está presente en tódalas tarefas 
e en tódolos postos de traballo deste sector de actividade. 

 

 A lesión lumbar é a lesión que se deriva máis habitualmente dos 
accidentes por Sbsf. Aparece no 51,54%  dos accidentes. A seguinte 
en importancia é a lesión en “colo–ombro” que aparece no 35%. 

 

 Os riscos relacionados cos Sbsf e as condicións de traballo 
relacionadas coa ergonomía non se avalían de forma coherente na 
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inmensa maioría das empresas, xa que sería necesario facer 
avaliacións obxectivas específicas. Non é posible calcula-lo risco a 
ollo. 

 

 En moitos dos casos é posible evitar ou diminuí-lo risco sen necesidade 
de avaliar. As normas técnicas poñen límites que, de se respectaren, 
farían baixar de forma importante o número de accidentes. 

 

 A análise e investigación dos accidentes  é unha das mellores 
ferramentas existentes na prevención dos riscos laborais para protexe-
los traballadores. Mais é necesario que dela se deriven actuacións e 
cambios nos postos de traballo para diminuí-lo risco existente. 

 

 

 

 

 

 
A Coruña a 03 de maio de 2011 
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