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Resum 

Objectiu: Descriure i analitzar el programa d’atenció a la dona treballadora 

durant l’embaràs del Parc de Salut Mar des de que es posà en marxa i 

proposar millores del programa.  

Mètodes: Estudi de cohorts retrospectiva de treballadores embarassades del 

Parc de Salut Mar en el període comprès entre gener de 2008 fins desembre 

de 2012. Es realitzà una descripció i anàlisi detallada de la cohort, del temps 

que transcorreguè des de que s’inicià l’embaràs fins que aquest es notificà i del 

temps des de que es notificà fins que es planificà una acció preventiva. Es 

calculà la durada mediana i percentils dels dos temps i es valorà l’associació 

amb les diferents variables, obtenint odds ratios crues (Orc) i ajustades (Ora) i 

intervals de confiança del 95% (IC 95%). 

Finalment es realitzà una descripció de les gestants a les que es sol·licità la 

prestació per risc durant l’embaràs per mitjà de freqüències, durada mediana i 

percentils del temps que es tardà en ser atorgada i de la setmana de gestació 

en la qual s’ atorgà. 

Resultats: S’observà un increment de les notificacions des de l’any 2009. El 

50% de les gestants notificaren l’embaràs al voltant de la setmana 15 de 

gestació (P50=106 dies). No s’aprecià diferència en els temps que es tardà en 

planificar una acció preventiva quan els riscos foren moderats/important en 

comparació amb quan foren tolerables o no hi haguessin. El 50% i el 75% 

d’actuacions preventives es planificaren abans dels 25 i dels 40 dies 

respectivament. El 50 % dels subsidis foren entregats abans dels 50 dies des 

de que es realitzà l’informe tècnic i la mediana de la setmana de gestació en la 

qual s’atorgà la prestació fou de 11 setmanes. 

Conclusions: Es tracta d’un programa bo i innovador en el qual cal seguir fent 

millores, sent molt important la unificació de totes les bases de dades en una 

de sola. 
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INTRODUCCIÓ   

La participació de la dona en el món laboral ha anat en augment en les 

darreres dècades  Segons dades de la Encuesta de Población Activa del segon 

trimestre del 2011, les dones treballadores representen en l’actualitat el 45% de 

la població ocupada (8231.2 milers) i un 76.7% està en edat fèrtil (6315.4 milers 

entre 16 i 49 anys). El 40.7 % d’aquestes últimes tenen entre 30 i 39 anys que 

és  l’interval d’edat en el que es van produir el 60.4% de tots els naixements a 

Espanya durant l’any 20091. Aquesta ascendent i progressiva feminització del 

mercat laboral implica que moltes dones tinguin una feina remunerada durant la 

seva etapa reproductiva i que en aquesta es pugui veure exposades a una gran 

varietat d’agents amb efectes potencials com a factors de risc reproductiu 2 .Cal 

recordar que  l’embaràs no és una malaltia, sinó una condició més en la vida de 

la dona que en molts casos ha de compaginar amb la seva vida laboral. 

Existeixen una gran varietat d’agents físics, químics, biològics o psicosocials en 

el treball que poden ser factors de risc reproductiu i afectar la salut del nadó i la 

dona durant el període de gestació i lactància3.  

A més existeixen activitats com l’educació, serveis socials i activitats sanitàries  

caracteritzades per ser activitats amb un elevat nombre de personal femení4 . 

Entre els agents que poden afectar negativament la salut reproductiva de la 

dona i que poden estar presents en l’àmbit sanitari es troben els agents físics 

(per exemple, radiacions ionitzants i electromagnètiques), químics (per 

exemple, gasos anestèsics, fàrmacs antineoplàsics), biològics (per exemple, 

rubèola, citomegalovirus, xarampió, varicel·la), ergonòmics (per exemple, la 

manipulació de pacients dependents, manteniment de postures forçades) i 

psicosocials o derivats de l’organització del treball i les relacions entre les 

persones (per exemple, el treball nocturn, a torns, el ritme del treball, els 

conflictes interpersonals)2,5,6,7,8,9,10,11,12.  

Aquests agents poden tenir efectes negatius sobre la reproducció com són la 

infertilitat i subfertilitat (actuant sobre les gònades femenines i sobre el cicle 

menstrual), malformacions, avortaments, baix pes al néixer i part prematur, 

càncer en la infància, etc.2 
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A més, no s’ha d’oblidar que els canvis fisiològics i anatòmics que ocorren 

durant l’embaràs normal també poden interferir en la capacitat  de la dona per 

treballar. La disminució de la capacitat de treball físic i la menor resistència per 

a mantenir posicions estàtiques o forçades en son només alguns exemples. 13 

Per tot l'anterior, la dona treballadora embarassada i durant la lactància està 

considerada com a treballadora especialment sensible i existeix obligatorietat 

de la protecció de la maternitat per part de l’empresari14 . 

L’evidència científica dels últims anys mostra clarament que el treball és font de 

salut. El treball és un component bàsic del benestar : ajuda a distribuir el temps 

ocupat i lliure, afavoreix la connexió de les persones amb l’entorn, genera 

estímuls i satisfaccions, ajuda a projectar la creativitat i genera ingressos 

econòmics 15 . 

Per tant, treballar és millor que no treballar, sempre que les condicions de 

treball no siguin desfavorables i més tenint en compte la situació 

socioeconòmica actual. El manteniment de les persones que treballen en els 

seus llocs de treball, molt especialment d’aquelles persones amb condicions de 

salut que les fan més sensibles als riscos laborals (com les dones 

embarassades) és una prioritat per als professionals de la salut laboral.  

Existeixen múltiples guies i directrius per a l’abordatge de la dona treballadora 

embarassada, les quals poden ser utilitzades en les institucions sanitàries, com 

per exemple les elaborades per Associació de Mútues Professionals 

d’Accidents i Malalties Professionals (AMAT), la Asociación Española de 

Especialistas en Medicina del Trabajo (AEEMT), la Asociación Nacional de 

Medicina del Trabajo en el Ámbito Sanitario (ANMTAS), la Sociedad Española 

de Ginecología y Obstetricia (SEGO), i l’Institut Nacional d’Higiene i Seguretat 

en el treball (INHT)13, però manca homogeneïtat i estandardització en els 

protocols, procediments i criteris en els programes que s’apliquen en els 

diversos hospitals3.  

Al 2008 el Parc de Salut Mar, una gran institució sanitària de tercer nivell de la 

ciutat de Barcelona, elaborà un primer protocol per a la protecció dels riscos 

reproductius durant l'embaràs i la lactància, que s'actualitzà el 2010, en un 
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esforç conjunt entre el seu servei de Salut Laboral i els/les Delegats/des de 

Prevenció. Especialment en aquests darrers tres anys s'ha fet un esforç molt 

notable en trobar l'equilibri necessari entre la protecció de les dones gestants i 

/o en període de lactància front els riscos  del seus llocs de treball  i el 

manteniment d'aquestes laboralment actives durant aquesta etapa de la seva 

vida.  

Els objectius d’aquest  treball són l’avaluació del programa d’atenció a la dona 

treballadora durant l’embaràs del Parc de Salut Mar des de el  gener 2008 fins 

desembre de 2012 i la proposta de millores del programa, tant pel que fa als 

registres informàtics com en el seguiment de les dones embarassades fins a 

incloure el període de lactància i el retorn al treball.  
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MATERIAL I  MÈTODES  

Disseny 

Es realitzà un estudi de cohorts retrospectiva de treballadores del Parc de Salut 

Mar, una institució sanitària de tercer nivell amb uns/unes 3.500 treballadors/es 

distribuïts en centres d’atenció d'aguts, psiquiatria, sociosanitària, atenció 

primària, docents i de recerca. Un 74% del total de treballadors/es foren dones 

(2590 dones aproximadament), i d’aquestes un 71% es trobaven en edat fèrtil 

(1839 dones aproximadament). 

Subjectes d’estudi 

Els subjectes d’estudi foren les dones embarassades que notificaren el seu 

embaràs al servei de Salut Laboral (SSL) del Parc de Salut Mar en el període 

comprès des de gener de 2008 fins desembre de 2012. Foren exclosos  aquells 

embarassos dels quals no es tenia informació sobre el dia de visita amb SSL, 

sobre l’avaluació de riscos, i aquells embarassos  en els quals no es disposà ni 

de la setmana de gestació en la qual acudiren al SSL ni de la data de l’última 

regla (per errors en la complimentació de la base informàtica). 

Fonts i instruments de recollida de les dades 

Les dades s’obtingueren a partir de la informació recollida a la base de dades 

del programa de Gestió del Risc durant l’embaràs del Servei de Salut Laboral 

del Parc Salut Mar, de la base de dades tècnica Prevenmar i de la base de 

dades de Recursos Humans. 

La primera base de dades és la base en la qual són recollides variables en 

relació a les característiques personals de l’embarassada i del seu embaràs, 

així com del seu lloc de treball i dels riscos que d’ell se´n deriven. És la base 

utilitzada per part de Medicina del Treball del SSL. 

En la segona base de dades també es recull informació sobre els riscos del lloc 

de treball i les mesures dutes a terme per minimitzar-los o reduir-los i fou 

utilitzada principalment per extreure les dates en les quals foren planificades les 
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accions preventives. És la base utilitzada per part dels Tècnics de Prevenció 

del SSL. 

Finalment la base de dades de RRHH fou utilitzada per completar dades de 

caràcter administratiu que poguessin mancar en les dues altres bases. 

Aquesta informació de les tres bases de dades es recopila un cop la dona 

treballadora embarassada notifica el seu embaràs al Servei de Salut Laboral. 

Un cop la dona embarassada treballadora fa la notificació es posa en marxa un 

circuit per part del Servei de Salut Laboral. Primer es realitza una visita amb 

Medicina del Treball i, posteriorment, els tècnics de prevenció realitzen una 

avaluació tècnica específica del lloc de treball. D’aquesta avaluació de riscos es 

poden donar dos resultats: que no existeixi risc o que sí que existeixi. En el 

primer dels casos es fa un seguiment de la dona embarassada per part del 

Servei de Salut Laboral al llarg del seu embaràs; si l’avaluació evidencia que 

existeix algun risc, aquest es quantifica i es proposen les mesures preventives 

necessàries per tal d’eliminar-lo o evitar-ne l’exposició. Aquestes mesures les 

duen a terme la direcció i comandaments, i poden ser, o adaptar/modificar el 

lloc de treball de l’embarassada o reubicar-la en un altre lloc de treball. En cas 

de que no s’aconsegueixi eliminar aquest risc, o bé perquè les mesures 

adoptades resulten insuficients, o bé perquè no són assumibles,  es procedeix 

a fer la sol·licitud de prestació de risc durant l’embaràs (figura 1).  

Tota la informació obtinguda relativa a les treballadores s’identificà per un 

número de sèrie o codi, assegurant així la confidencialitat de les dades, no 

permetent en cap cas la identificació de les treballadores embarassades 

participants en l’estudi. 

Variables dependents 

Com a variables dependents s’obtingué el temps transcorregut entre l'inici de 

l'embaràs fins que es notificà aquest al servei de Salut Laboral (t1) i el temps 

que transcorreguè des de la notificació fins que es planificà una acció 

preventiva per part del servei de Salut Laboral (t2). Les possibles accions 

preventives a realitzar foren: adaptació  del lloc de treball, canvi de lloc de 
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treball o la sol·licitud de prestació per risc durant l'embaràs a la mútua 

d’accidents. També es calculà el temps transcorregut des de que es determinà 

la necessitat de prestació de risc fins a que s’atorgà la prestació de risc durant 

l’embaràs per part de la mútua (t3). Tots aquests temps foren calculats en dies. 

Finalment, es calculà  la setmana de gestació en la qual s’atorgà la prestació 

de risc (t4). 

Variables independents 

Com a variables independents foren estudiades variables relacionades amb 

característiques personals, del lloc de treball de l’embarassada i dels riscos que 

d’aquest es deriven. Concretament s’estudiaren l’any de l’embaràs, edat, 

centre, categoria professional, àrea de treball , tipus de contracte, torn, hores 

de treball a la setmana, realització de guàrdies, exposició a risc 

ergonòmic/biològic/físic/psicosocial/químic/seguretat i tipus d’acció preventiva . 

Es determinaren tres categories en la variable edat, agrupant-les en 19-24 

anys, 30-39 anys i igual o més de 40 anys. La variable hores/setmana també s’ 

agrupà en dos grups, segons si treballaven 39 o menys hores a la setmana, o 

si treballaven 40 o més hores a la setmana. Pels tipus de riscos es 

determinaren tres categories, segons els criteris utilitzats en el Servei de Salut 

Laboral pe classificar-los, agrupant en una primera categoria els riscos 

tolerables o inexistents, en una segona categoria els riscos moderats i 

importants i en una tercera categoria quan els riscos no havien estat avaluats o 

encara no s'havia realitzat la seva avaluació.  

 

Anàlisi estadístic 

Es realitzà una descripció detallada de la cohort i una anàlisi de supervivència.  

Per  tota la mostra i per a cadascuna de les variables independents es realitzà 

una anàlisi descriptiva mitjançant freqüències (ni%). 

Per  tota la mostra i per a cadascuna de les variables independents es calculà 

la durada mediana (P50) i els percentils 25 i 75 en dies del temps que 

transcorre des que s'inicià l'embaràs fins que es notificà el mateix (temps t1), 

utilitzant el mètode de Kaplan-Meier 16 . 
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Per a aquelles gestants on posteriorment l'avaluació de riscos del lloc de treball 

es determinà la necessitat d'una acció preventiva, es calculà la durada mediana 

(P50) i els percentils 25 i 75 en dies del temps que transcorre des de que es 

notificà l'embaràs fins que es planificà (temps t2) utilitzant el mètode de Kaplan-

Meier 16. 

Per a cadascun dels temps analitzats (t1 i t2) es realitzà un model de regressió 

de Cox amb la finalitat d'explorar l'associació entre el temps d'ocurrència d'un 

esdeveniment (en aquest cas, notificació o acció preventiva) amb cadascuna 

de les variables independents considerades. Es calcularen les hazard ratios 

(HR) i els seus IC95%. Quan l’hazard ratio fou menor a 1, la duració del temps 

de notificació fou major, mentre que quan l’hazard ratio fou major d’1 la 

notificació es produï abans. En el cas del t2 s’explorà l’associació entre els 

tipus de riscos i el temps d’ocurrència de l’acció preventiva, sense tenir en 

compte els casos no avaluats o que estaven pendents de realitzar-se (només 

es tingueren en compte els casos on el riscos foren eren sense risc/tolerable o 

moderat/important). 

És important considerar que per totes dues parts (t1 i t2), el seguiment de les 

gestants fou definit per una data d'inici i una data de tancament. Les dates 

d'inici i tancament per a cada un dels temps t1 i t2 foren diferents  per a cada 

gestant, ja que les participants en el programa s'hi incorporen en moments 

diferents. 

També es calculà la durada mediana (P50) i els percentils 25 i 75 en dies dels 

temps que transcorreguè entre la data en la que es determinà la necessitat 

d’atorgar la prestació de risc fins que aquesta s’atorgà, utilitzant el mètode de 

Kaplan Meier 16 . 

En aquelles gestants a les que se’ls sol·licità  la prestació per  risc durant 

l'embaràs es realitzà una anàlisi descriptiva per any, categoria professional, 

àrea de treball i per nivell d’exposició als diferents riscos..  

Finalment es calculà la  mediana (P50) i els percentils (25 i 75) de setmanes 

gestació en les qual s’atorgaren les prestacions de risc segons any, categoria 

professional, GFH i per nivell d’exposició als diferents riscos 
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Els paquets estadístics per a la realització de l'anàlisi foren  SPSS v19 i Stata 

v11. 
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RESULTATS 

En total es recolliren les dades corresponents a 373 gestacions de la base de 

Gestió del Risc durant l’embaràs, que elabora i manté el SSL, dels quals 

s’exclogueren 6 per no complir els criteris d’inclusió, bé perquè estaven 

pendents d’avaluar ja que hi havia hagut alguna complicació durant l’embaràs 

com haver patit un avortament, o bé, perquè la gestant estava de baixa per 

contingència comuna; quedant al final un total de 367 casos inclosos a l’estudi. 

De les 367 notificacions només s’obtingué informació de la data d’informe dels 

tècniques en 113 gestacions, totes elles notificades entre març del 2011 i 

desembre de 2012 .  

La taula 1 mostra la freqüència i el temps que transcorregué des que s’inicià 

l’embaràs fins que es notificà el mateix (t1) per a tota la mostra i per a 

cadascuna de les variables independents. El nombre d’embarassos notificats 

anà en augment progressivament des de l’any 2009, sent la mediana del temps 

de notificació menor pels anys 2011 i 2012 en relació amb els anys 2008, 2009 

i 2010 Hagué més notificacions en la franja d’edat de 30 a 39 anys (73,8%), 

infermeres (38,1%) en les que treballaran a assistència hospitalària (76,8%) i 

hospitalització (74,1%),  que tingueren  contracte fix (58,0%), torn intensiu 

(52,6%), treballaran més de 40 hores a la setmana (62,7%), i que no realitzaren 

guàrdies (80.4%). Pel que fa als tipus de riscos hagué un nombre més gran 

d’embarassos registrats en la categoria no/tolerable dels riscos físic (75,2%) , 

psicosocial (59,4%), químic (77,4%) i seguretat (63,8%) i en la categoria 

moderat/important dels riscos ergonòmic (93,7%), i biològic (87,7%). Només en 

el 12,8% dels embarassos no fou necessari planificar una acció preventiva. El 

79 % de les notificacions requeriren una adaptació del lloc de treball, mentre 

que només el 7% requeriren un canvi en el lloc de treball. De totes les 

notificacions, en el 17% dels casos fou necessari atorgar la prestació de risc, a 

pesar dels intents per realitzar adaptacions i/o canvis en el lloc de treball. 

Pel que fa al temps que es tardà en notificar l’embaràs, el 50 % de les gestants 

incloses notificà el seu embaràs al voltant de la setmana 15 de gestació, 

notificant abans les treballadores dels centres sociosanitaris (P50=88 dies), les 
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auxiliars d’infermeria (P50=90 dies), i les que treballen en un torn intensiu 

(P50=93 dies), sent aquest resultats estadísticament significatius.  

Les que tingueren risc físic o químic moderat/important també notificaren abans 

(P50=93 dies i P50=92 dies respectivament)  i també en els casos en que es 

determinà la necessitat d’una acció preventiva (P50=105 dies) o es necessità 

un canvi en el lloc de treball (P50=77 dies) . 

La taula 2 mostra l’associació entre el temps de notificació i cadascuna de les 

variables independents, és a dir, la probabilitat de que per a cadascuna de les 

variables independents es produeixi  la notificació de l’embaràs. El temps de 

notificació de l’embaràs fou significativament menor en les treballadores a 

centres sociosanitaris (HRc 2,2; IC95% 1,1-4,1), comparat amb treballadores d' 

administració, docència o investigació), en les que es realitzà un canvi del lloc 

de treball ( HRc 2,4; IC95% 1,2-5,2), les que tingueren un risc químic moderat o 

important (HRc 1,3; IC95% 1,1-1,7).en relació a les no exposades a risc o quan 

aquest fou tolerable. Les gestants que només reberen recomanacions, tardaren 

més en notificar (HRc=0,7; IC 95% 0,5-0,9). Al ajustar simultàniament per  totes 

les variables del model  només es mantingué una associació significativa entre 

el menor temps de notificació i aquelles treballadores que treballaren en 

centres sociosanitaris.  

La taula 3 mostra el temps des que es notificà l’embaràs fins que es realitzà 

una acció preventiva segons l’exposició als diferents riscos i l’associació entre 

aquesta exposició i el temps que es trigà en proposar una acció preventiva. De 

la base de Gestació del Risc durant l’embaràs només s’inclogueren els 

embarassos que foren registrats l’any 2011 i 2012 ja que abans no es 

registraven les avaluacions de riscos específiques en un programa de gestió, 

cosa que dificultà la seva identificació. De la base de tècnica Prevenmar 

s’estudiaren tots els casos perquè la base es va iniciar en març del 2011. 

No s’aprecià una diferència significativa entre la duració d’aquelles exposades 

de forma moderada o important als diferents riscos avaluats en relació a 

aquelles no exposades o que ho estigueren de forma tolerable. D’altra banda, 
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cal destacar que el 50% i el 75% de les planificacions d’accions preventives es 

realitzaren abans dels 25 dies i abans dels 40 dies respectivament des de que 

es notificà l’embaràs al SSL. 

La taula 4 mostra la freqüència de les prestacions de risc de l’embaràs segons, 

any de notificació, categoria professional, àrea de treball i exposició als 

diferents riscos; i el temps des que es determina la necessitat de prestació de 

risc fins a que aquesta s’atorga. També mostra la setmana de gestació en la 

qual s’atorga la  prestació de risc 

A la taula es pot veure que es sol·licitaren més prestacions de risc l’any 2012 

(53,8%), a les infermeres (55%) i a les que treballaran a l’àrea d’hospitalització 

(78,5%); també quan el risc  ergonòmic, biològic i de seguretat fou moderat o 

important (93,8% ; 98,5% ; 69,2%). Pel que fa al temps que es tardà en 

concedir la prestació des de que s’ha determinà la necessitat de concedir-la, 

pel total de la mostra fou de 48 dies de mediana, és a dir, el 50% dels subsidis 

foren entregats abans dels 50 dies des de que es realitzà l’ informe tècnic. A 

més a més, el temps des de que es determinà la necessitat de prestació fins 

que s’atorgà la mateixa fou significativament major pel personal mèdic en 

relació a infermeres i auxiliars d’infermeria. 

Els embarassos als que se’ls atorgà abans la prestació de risc foren en l’any 

2009 (3 setmanes), i quan no hagué risc ergonòmic/biològic o aquest fou 

tolerable (6 i 2 setmanes respectivament), no sent aquestes diferències 

estadísticament significatives. Pel total de la mostra la mediana de setmanes 

en les que s’atorgà la prestació de risc foren 11 setmanes. 
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DISCUSIÓ 

Aquest estudi mostra que a pesar de que les dones embarassades 

treballadores notificaren abans el seu embaràs si tenien un risc moderat o 

important, el temps que es tardà en proposar una acció preventiva fou 

pràcticament igual en tots els nivells de risc. Aquest resultat és important 

perquè s’hauria de donar prioritat a l’hora de realitzar una acció preventiva a 

aquelles embarassades exposades a un risc moderat o important. Tanmateix, 

també cal destacar que abans del mes de notificació més del 50% de les 

accions preventives ja foren planificades. 

És precís senyalar que en el programa de Gestió de Risc de l’Embaràs que 

s’aplica al SSL, en determinats serveis, s’estableix a priori si poden ser ocupats 

per una embarassada pels riscos que d’ell se’n puguin derivar. Aquests serveis 

són Anatomia Patològica, Esterilització, Oncologia-Hematologia, Bloc quirúrgic, 

Farmàcia (preparació de citostàtics), Neurologia (Unitat d’Epilepsia), Urgències 

(triatge i pediatria), Hemodiàlisi i sala d’infectats per VIH/VHC/VHB, els 

supervisors dels quals coneixen bé els llocs de treball amb risc i des de que la 

treballadora comunica el seu estat se li adapten les tasques per tal de que no 

suposin un risc per l’embaràs. 

Es considera com a fortaleses de l’estudi,  que permetrà la millora  instrumental 

i de gestió del programa de Gestió de Risc durant l’embaràs i que pot 

proporcionar informació útil per a la protocol·lització o creació d’una guia 

d’aplicabilitat eminentment pràctica per a la implantació d’un programa 

d’abordatge integral en qualsevol institució sanitària, el qual asseguri una gestió 

àgil de cada cas, afavorint el treball segur i perllongat durant la gestació a la 

dona treballadora4. Cal destacar també que durant els últims anys s’està 

produïnt un augment en el nombre d’institucions sanitàries que disposen de 

programes de gestió del risc laboral de les embarassades17 . A més podem 

considerar l’estudi com a pioner, ja que no s’ha trobat publicat cap estudi 

similar en la literatura científica. 

Com a limitacions de l’estudi es considera que es tracta d’informació recollida a 

partir de bases de dades administratives, i que per tant, en alguns casos no es 
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disposà de certes dades perquè no es registraven ( per exemple les dates dels 

informe , ja que la base de dades tècnica Prevenmar es va començar a 

elaborar l’any 2011, recollint un total de 113 casos en comparació amb la base 

de Gestació del Risc que en disponia de 367). Si bé cal destacar, que aquests 

367 casos de la base de Gestació del risc foren entre l’any 2008 i 2012. Si 

només es tingueren en compte els anys 2011 i 2012 (els 2 anys que inclou la 

base Prevenmar i que són precisament els anys en els quals es produí un 

augment del nombre de notificacions), en la base de Gestació del Risc hi ha 

178 casos, i tenint en compte que en la base Prevenmar hi figuren 113 casos, 

això suposa un 63.5% del total de casos. Una altra limitació fou la 

dicotomització dels nivells de risc d’exposició amb la idea de guanyar major 

potència estadística, en lloc d’analitzar els 4 nivells originals. El fet d’utilitzar 

només dos nivells pot comportar una pèrdua d’informació  al moment de 

realitzar l’associació entre la variable dependiente i la variable independent18. 

Malgrat tot, no fou possible analitzar pels 4 nivells de risc ja que en algun d’ells 

hi figuraven molts pocs individus.  

Pel que fa referència als resultats el fet de que les treballadores que realitzaren 

guàrdies notificaren menys que les que no en feren es podria explicar perquè la 

majoria de treballadores que realitzaren guàrdies foren metgesses i tal com es 

pot veure, aquesta categoria professional fou la que notifica menys. Les 

administratives notificaren menys probablement pel desconeixement de 

l’existència del programa de Gestació del Risc durant l’embaràs o potser 

perquè saben que estan exposades a pocs riscos o que en cas d’existir-ne són 

tolerables i les que estan exposades a un risc biològic moderat o important 

notificaren més, segurament per una major conscienciació del risc al que poden 

estar exposades. Així mateix cal destacar que en la gran majoria de casos es 

realitzà una acció preventiva, sent l’adaptació del lloc de treball la més freqüent. 

El temps que es tardà en concedir la prestació de risc per embaràs fou bastant 

similar en tots els riscos i per àrea de treball. Al ser un temps que no depèn 

exclusivament del Servei de Salut Laboral, sinó de RRHH i de les MATEPSS, 

no ens indica l’eficiència del Servei (depèn en part de Salut Laboral, en part de 

RRHH i en part de la mútua). 
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Com a recomanacions podríem destacar que en properes bases de dades es 

registri quina és la data en la qual es duu a terme l’acció preventiva, ja que en 

la base de dades Prevenmar actual només hi figura una data d’informe que es 

desconeix si correspon al dia en que es va dur a terme l’acció preventiva o bé 

aquesta es va realitzar amb anterioritat o posterioritat al registre en la base de 

dades. També seria de gran utilitat en el cas del risc ergonòmic especificar de 

quin tipus de risc es tracta (exposició a pantalles de visualització de dades, 

càrrega física, postures forçades, postures estàtiques, manipulació manual de 

càrregues, moviments repetitius, etc.) ja que en la base de dades actual només 

hi figura si estan exposades a risc ergonòmic o no i per tant, sent la resposta 

pràcticament en la seva totalitat, afirmativa. A més també seria important 

especificar més detalladament el grau de risc al que s’està exposat, ja que els 4 

nivells actuals (no,tolerable,moderat,important) poden resultar insuficients en 

alguns casos. 

Com a conclusió es pot dir, que es tracta d’un bon programa, i que compta amb 

el valor afegit de ser un programa novedós, ja que est tracta d’un tema poc 

investigat i no hi ha dades disponibles en la literatura científica. D’acord amb 

els resultats,  al llarg del temps. la notificació de l’embaràs ha anat en augment 

però encara queden coses per millorar. Potser el punt que més s’hauria de 

millorar és que en aquells casos on existeixi un risc moderat o important les 

accions preventives siguin prioritàries. Tanmateix la integració de les bases de 

dades en una de sola és molt important ja que d’aquesta manera milloraria la 

comunicació dels resultats i es reduirien els temps de tot el circuit. 
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Taula 1: Descripció de la mostra (freqüència i percentatge), i dies 

transcorreguts des de l’inici de l’embaràs fins la seva notificació (t1) per a 

tota la mostra i per a cadascuna de les variables independents (P25,P50 i 

P75). 

 Freqüències Duració  

 n % P50  (P25-P75) p valor 

Any           

2008 60 16,3 113 (81-141) 

0,584 

2009 53 14,4 109 (79-136) 

2010 76 20,7 117 (76-143) 

2011 84 22,9 92 (77-126) 

2012 94 25,6 97 (71-128) 

Edat      

19-24  74 20,2 106 (70-136) 

0,623 30-39 271 73,8 104 (77-135) 

≥ 40 22 6,0 109 (70-154) 

Tipus d'activitat      

Administració/Docència/Investigació 11 3,0 148 (133-174) 

0,028 Socio sanitario 74 20,2 88 (71-127) 

Asistencia hospitalaria 282 76,8 106 (77-136) 

Categoria professional      

Altres 46 12,5 109 (93-153) 

0,004 
Infermeres 140 38,1 104 (71-126) 

Auxiliars 83 22,6 90 (70-135) 

Metges 98 26,7 118 (77-150) 

Àrea de treball 39 10,6 112 (83-136) 

0,124 Administratives 56 15,3 99 (70-125) 

Quiròfan 272 74,1 106 (77-139) 

Hospitalizació      

Tipus de contracte 213 58,0 98 (71-133) 

0,238 
Fixe 85 23,2 109 (77-128) 

Interí 15 4,1 98 (78-133) 

Residents/Becaris 54 14,7 121 (86-159) 

Eventuals/Suplents      

Torn 193 52,6 93 (68-132) 

0,002 Torn intensiu 118 32,2 118 (79-150) 

Torn partit 51 13,9 105 (77-123) 

Nit/cap de setmana/especials 5 1,4    

Hores setmana      

≤ 39 137 37,3 107 (77-143) 
0,638 

≥ 40 230 62,7 103 (76-133) 
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Realitza guàrdies      

no 295 80,4 106 (77-136) 
0,770 

si 72 19,6 106 (73-133) 

Risc ergonòmic      

No/Tolerable 23 6,3 93 (78-132) 
0,435 

Moderat/Important 344 93,7 106 (76-136) 

Risc biològic      

No/Tolerable 45 12,3 114 (93-148) 
0,331 

Moderat/Important 322 87,7 103 (74-134) 

Risc físic      

No/Tolerable 276 75,2 107  (78-140) 
0,029 

Moderat/Important 91 24,8 93  (63-126) 

Risc psicosocial      

No/Tolerable 218 59,4 106 (78-141) 
0,257 

Moderat/Important 149 40,6 105 (72-128) 

Risc químic      

No/Tolerable 284 77,4 107 (78-141) 
0,016 

Moderat/Important 83 22,6 92 (70-124) 

Risc seguretat      

No/Tolerable 234 63,8 108 (78-140) 
0,820 

Moderat/Important 133 36,2 100 (71-132) 

Només recomanacions      

No 320 87,2 105 (76-133) 
0,010 

Si 47 12,8 119 (77-160) 

Adaptació lloc de treball      

No 75 20,4 98 (71-144) 
0,265 

Si 292 79,6 106 (77-134) 

Canvi lloc de treball      

No 360 98,1 106 (77-136) 
0,015 

Si 7 1,9 77 (32-81) 

Prestació de risc      

No 302 82,3 108 (77-141) 
0,001 

Si 65 17,7 89 (68-116) 

Total 367 100,0 106 (77-136)   
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Taula 2: Associació entre els dies que es tarda en notificar l’embaràs i 

cadascuna de les varibles independets. Odds Ratio (OR) i interval de 

confiança (IC 95%) crus i ajustats. 

 HRc  (IC 95%) HRa  (IC 95%) 

Any         

2008 1  1  

2009 1,1 (0,8-1,6) 1,0 (0,7-1,5) 

2010 1,0 (0,7-1,4) 0,9 (0,6-1,3) 

2011 1,1 (0,8-1,6) 1,0  (0,7-1,4) 

2012 1,3 (0,9-1,8) 1,1 (0,7-1,6) 

Edat     

19-24  1  1  

30-39 1,0 (0,8-1,3) 1,1 (0,8-1,5) 

≥ 40 0,8 (0,5-1,3) 1,0 (0,6-1,8) 

Tipus d'activitat     

Administració/Docència/Investigació 1  1  

Socio sanitario 2,2 (1,1-4,1) 2,8 (1,3-6,2) 

Asistencia hospitalaria 1,7 (0,9-3,1) 2,1 (1,0-4,3) 

Categoria professional     

Altres 1  1  

Infermeres 1,5  (1,0-2,0) 1,2 (0,8-2,0) 

Auxiliars 1,4  (1,0-2,0) 1,1 (0,7-1,8) 

Metges 0,9 (0,7-1,4) 0,7 (0,4-1,2) 

Àrea de treball     

Administratives 1  1  

Quiròfan 1,2 (0,8-1,8) 0,7  (0,4-1,2) 

Hospitalizació 0,9 (0,6-1,3) 0,7  (0,4-1,1) 

Tipus de contracte     

Fixe 1  1  

Interí 0,9 (0,7-1,2) 1,1 (0,8-1,4) 

Residents/Becaris 1,1 (0,6-1,8) 1,2 (0,7-2,3) 

Eventuals/Suplents 0,7 (0,5-1,0) 0,8 (0,6-1,1) 

Torn     

Torn intensiu 1  1  

Torn partit 0,7 (0,5-0,8) 0,7 (0,5-1,1) 

Nit/cap de setmana/especials 0,9 (0,7-1,2) 0,7 (0,5-1,1) 

Hores setmana     

≤ 39 1  1  

≥ 40 1,1 (0,9-1,3) 1,2 (0,9-1,6) 

Realitza guàrdies     

no 1  1  

si 1,0  (0,8-1,3) 1,4 (0,9-2,0) 

Risc ergonòmic     
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No/Tolerable 1  1  

Moderat/Important 0,8 (0,6-1,3) 0,9 (0,5-1,4) 

Risc biològic     

No/Tolerable 1  1  

Moderat/Important 1,2  (0,9-1,6) 1,1 (0,7-1,8) 

Risc físic     

No/Tolerable 1  1  

Moderat/Important 1,3  (1,0-1,7) 1,0  (0,7-1,4) 

Risc psicosocial     

No/Tolerable 1  1  

Moderat/Important 1,1 (0,9-1,3) 1,1 (0,8-1,5) 

Risc químic     

No/Tolerable 1  1  

Moderat/Important 1,3 (1,1-1,7) 1,5 (1,0-2,2) 

Risc seguretat     

No/Tolerable 1  1  

Moderat/Important 1,0 (0,8-1,2) 0,9 (0,6-1,1) 

Només recomanacions     

No 1  1  

Si 0,7  (0,5-0,9) 0,7 (0,4-1,3) 

Adaptaciólloc de treball     

No 1  1  

Si 1,2  (0,9-1,5) 0,9 (0,5-1,6) 

Canvi lloc de treball     

No 1  1  

Si 2,4 (1,2-5,2) 1,8  (0,7-4,5) 

Prestació de risc     

No 1  1  

Si 1,6 (1,2-2,1) 1,2 (0,8-1,8) 
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Taula 3: Descripció dels riscos (freqüència i percentatge) dels embarassos inclosos en la base de Gestació del Risc i la 

base Prevenmar en el període 2011-2012. Dies transcorreguts des de la notificació de l’embaràs fins que es planifica acció 

preventiva (t2) per a cadascun dels riscos (P25, P50 i P75). Associó entre entre els riscos i el temps que es tarda en 

planificar una acció preventiva. Odds Ratio (OR) i interval de confiança (IC 95%) crus i ajustats. 

 Base gestació risc 
a
 Base Prevenmar (2011-2012) Duració t2 

c
 t2 t2 

 n  % n  % 
b
 P50  (P25-P75) p valor HRc  (IC 95%) HRa  (IC 95%) 

Risc ergonòmic                       

No/Tolerable 18 10,1 12 66,7 16 (4-35) 
0,429 

1  1  

Moderat/Important 160 89,9 101 63,1 21 (9-39) 0,8 (0,4-1,4) 0,7 (0,4-1,4) 

Risc biològic            

No/Tolerable 21 11,8 16 76,2 23 (8-40) 
0,907 

1  1  

Moderat/Important 157 88,2 97 61,8 21  (8-35) 1,0  (0,6-1,7) 1,0  (0,5-1,8) 

Risc físic            

No/Tolerable 131 73,6 87 66,4 21 (7-42) 
0,092 

1  1  

Moderat/Important 47 26,4 26 55,3 21 (13-27) 1,5  (0,9-2,3) 1,5 (0,9-2,7) 

Risc psicosocial            

No/Tolerable 96 53,9 58 60,4 18 (7-43) 

0,439 

1  1  

Moderat/Important 82 46,1 55 67,1 24 (14-34) 1,2 (0,8-1,7) 1,0 (0,7-1,6) 

Risc químic           

No/Tolerable 130 73,0 83 63,8 22 (9-40)  1  1  

Moderat/Important 48 27,0 30 62,5 21 (6-34) 0,623 1,1 (0,7-1,7) 0,9 (0,6-1,5) 

Risc seguretat            

No/Tolerable 87 48,9 40 46,0 17 (8-27)  1  1  

Moderat/Important 91 51,1 73 80,2 23 (9-41) 0,386 0,8 (0,6-1,2) 0,9 (0,6-1,4) 

Total 178 100,0 113 63,5 21 (8-39)      
a gestacions de la base de Gestació del Risc dels anys 2011 i 2012         
b percentatge respecte base de Gestació del Risc durant el mateix període (2011-12)        
c dels casos de la base Prevenmar        
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Taula 4: Descripció prestacions de risc atorgades (freqüència i 

percentatges) dels embarassos de la base de Gestió del Risc (2008-2012) i 

de la base Prevenmar (2011-2012) segons any, categoria professional, 

àrea de treball i riscos. Dies transcorreguts en atorgar la prestació de risc 

des de que se’n determina la necessitat (t3), (P25, P50 i P75). Setmana de 

gestació en la que s’atorga la prestació (t4), (P25, P50 i P75). 

 Freqüències Freqüències Duració t3 Duració t4 

 n a % b n c % d 
P50 

e 
(P25-
P75) 

p 
valor  P50f (P25-P75) p valor  

Any                  

2009 5 7,7 0 0 - - - 3 (3-11) 

0,429 
2010 9 13,8 0 0 - - - 15 (9-22) 

2011 16 24,6 16 31,4 23 (16-31) 
0,000 

10 (8-12) 

2012 35 53,8 35 68,6 63 (40-90) 12 (9-14) 

Categ professional               

Infermeres 36 55,4 28 77,8 41 (19-56) 

0,041 

10 (7-13) 

0,217 Auxiliars 23 35,4 19 82,6 63  (23-84) 11 (8-13) 

Metges 6 9,2 4 66,7 110  (9-124) 20 (15-22) 

Àrea de treball               

Administratives 3 4,6 2 66,7 88 (88-90) 

0,178 

13 (2-14) 

0,09 Quiròfan 11 16,9 7 63,6 84 (58-114) 15 (10-22) 

Hospitalizació 51 78,5 42 82,4 40 (17-66) 11 (7-13) 

Risc ergonòmic               

No/Tolerable 4 6,2 4 100,0 15 (9-41) 
0,109 

6 (4-9) 
0,061 

Moderat/Important 61 93,8 47 77,0 50 (22-86) 11 (8-16) 

Risc biològic               

No/Tolerable 1 1,5 0 0,0   
  

2 (2-2) 
0 

Moderat/Important 64 98,5 51 79,7 48 (20-84) 11 (8-16) 

Risc físic               

No/Tolerable 45 69,2 36 80,0 34 (16-64) 
0,071 

11 (8-13) 
0,133 

Moderat/Important 20 30,8 15 75,0 66 (48-110) 13 (9-18) 

Risc psicosocial               

No/Tolerable 33 50,8 26 78,8 52 (23-84) 
0,692 

11 (8-16) 
0,823 

Moderat/Important 32 49,2 25 78,1 48 (17-66) 11 (7-15) 

Risc químic               

No/Tolerable 51 78,5 41 80,4 43 (17-72) 
0,145 

11 (7-13) 
0,074 

Moderat/Important 14 21,5 10 71,4 63 (41-105) 13 (10-18) 

Risc seguretat               

No/Tolerable 20 30,8 12 60,0 63 (43-88) 
0,441 

10 (3-14) 
0,7 

Moderat/Important 45 69,2 39 86,7 40 (17-72) 11 (8-16) 

Total 65 100,0 51 78,5 48 (20-84)         

 
a nombre embarassos base Gestació del Risc durant l'embaràs (2008-2012) 
b percentatge del total d'embarassos base Gestació del Risc durant l'embaràs (2008-2012) 
c nombre embarassos base tècnica Prevenmar (2011-2012) 
d percentatge del total d'embarassos base tècnica Prevenmar (2011-2012) 
e any 2009 i 2010 no hi ha t3 perquè no hi ha data d'informe 
f setmanes de gestació al rebre la prestació de risc 
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Figura 1:  Circuit d’avaluació del risc durant l’embaràs 

 

 
 

 

 
 


