UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE EDUCAÇÃO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA DO TRABALHO

APLICAÇÃO E ANALISE DE METODOLOGIA
INVESTIGATORIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE
MORBIDEZ ODONTOLOGICA E ACIDENTES DO TRABALHO

TASSIANA RAQUEL GEMELI

Florianópolis (SC), 2005

L._

0

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE EDUCAÇÃO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
CURSO DE PÓS—GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA DO TRABALHO

APLICAÇÃO E ANALISE DE METODOLOG1 k
INVESTIGATÓRIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE

0
cip

cc
c,f)
re)

Ex. I UFSC BSCCSOCCSO

N. Cham.

(.4

Ex. 1 BSCCSO

E-OTRUFSC309

MORBIDEZ ODONTOLÓGICA E ACIDENTES DO TRABALHO

TASSIANA RAQUEL GEMELI
Monografia a ser apresentada à Faculdade de
Odontologia da Universidade Federal de Santa
Catarina, para obter titulo de Especialista em
Odontologia do Trabalho através do Programa de
Pós-Graduação, sob orientação do Prof. Ms. Luis
Eugenio Nigro Ma77illi.

Florianópolis (SC), 2005.

FOLHA DE APROVAÇÃO

GEMEU, TR. Aplicação e Análise de Metodologia Investigatória do
Nexo de Causalidade entre Morbidez Odontológica e Acidentes do
Trabalho. Monografia de Pós-Graduação em Odontologia do Trabalho

pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. Centro de Ciências
da Saúde; Departamento de Estomatologia; Florianópolis, 2005. 97 p.

Banca Examinadora

1)Prof. Ms. Cleo Nunes de Souza
Titulação: Mestre

Julgamento:

Assinatura:

2)Prof. Dr. Rubens Rodrigues Filho
Titulação: Doutor

Julgamento:

Assinatura:

Florianópolis, 31/05/2005.

Nosso maior medo não é que sejamos inadequados.
Nosso medo mais profundo

e

de sermos imensamente poderosos.
É nossa Luz, não nossa sombra, que mais nos assusta.
Perguntamo-nos: Quem sou eu —
para ser brilhante, maravilhoso, talentoso, fabuloso?
Mas — realmente: QUEM ES TU para não o seres?
De nada serve ao mundo fazer-te de pequeno.
Não lid nada especial em te encolher
para que outras pessoas não se sintam inseguras

em tua presença.
Nascemos para brilhar
como as crianças fazem.
Nascemos para manifestar a Glória de Deus
que está dentro de nós
E não somente em alguns de nós — está em todos nós.

E na medida em que deixamos brilhar nossa própria Luz,
inconscientemente damos permissão a outros
para fazerem o mesmo.
Quando somos liberados de nosso próprio medo,
nossa presença automaticamente libera outros.

Rainer Maria Rilke
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RESUMO

Os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) são órgãos integrados na
Atenção à Saúde do Trabalhador conforme prevê o Sistema Único de Saúde e estão
vinculados As Secretarias de Saúde. Estão articulados As demais instituições desta Area
configurando um conjunto de ações de vigilância, orientação e assistência, visando a
promoção, a recuperação e a reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos a riscos e
agravos do processo de trabalho. Diante da precariedade de informações alusivas A saúde
geral do trabalhador e, no ímpeto de observar-se a relação desta com a sua saúde bucal e
com o seu trabalho, realizou-se uma investigação visando desmistificar estas relações, cujo
foco de estudo foi a ocorrência de Acidentes do Trabalho. Foram entrevistados 200
indivíduos que recorreram ao CEREST de Blumenau/SC para avaliação

e

acompanhamento médico de seu estado de saúde pós-acidente do trabalho no período de
novembro e dezembro de 2004. Os pacientes foram convidados para a entrevista, isentos
de avaliação/intervenção clinica de sua condição bucal. As informações obtidas estão
apresentadas em números absolutos e percentuais. Dentre os entrevistados, 68,6% foram
homens, o período etário de 20-29 anos foi o mais prevalente (34,6%). Em 72,8% da
amostra os participantes eram leucodermas, 20,4% trabalhavam em pequenas empresas e
outros 13,1% em micro-empresas. Em 89,5% dos casos apresentavam emprego formal e
84,3% dos acidentes do trabalho foram típicos. O afastamento do trabalho registrado para
até 15 dias foi de 75,9%. Quanto à ocorrência de distúrbios do sono, 15,7% relataram
sintomas de apnéia e 35,1% afirmaram roncar. Os hábitos parafuncionais apareceram em
24,1% dos casos para bruxismo e 23,0% para apertamento dental. Dores na articulação
têmporo-mandibular foram relatadas em 18,8% dos casos e cefaléia em 32,5%. Em 11,0%
dos casos, os indivíduos apresentavam odontalgia nos dias próximos ao do acidente e
20,9% dos indivíduos apontaram uso de medicamentos em até 24 horas antecedentes ao
Acidente do Trabalho.

Palavras chave: Saúde bucal, Odontologia, Acidentes do Trabalho.

ABSTRACT

The Health Care Worker Reference Centers (HCWRC) are integrated organs
in a Health Care Worker as predicts the Health Service and are attached to
the Department of Health. They are also articulated to other institutions
from this area setting up the care actions, orientation and assistance,
aiming the promotion, recovery

and

rehabilitation of workers health

submitted to risks on the work process. Because of the lack of information
about the worker's health and the intention to observe the relation of that
with their oral care and work, this research was applied to check these
relations, focusing on the rate of work accidents. Two hundred people were
interviewed in the Health Care Center in Blumenau for evaluation and
assistance after work accidents from November to December of 2004. The
patients were invited to an interview, without evaluation/intervention of
their oral health condition. The gathered information is presented in
absolute numbers and percentage. Among the interviewed, 68.6% were
men, 34.6% with age between 20-29 years old, 72.8% were white, 20.4%
worked in small companies and others 13.1% in micro companies, 89.5%
had formal job and 84.3% from the work accidents were typical, and the
nonappearance at work registered up to

15

days was about

Regarding the occurrence of sleep disorder,

15.7% indicated breath pause

75.9%.

and 35.1% declared that they snore. The nonfunctional habits appeared in
24.1% related to wrong bite cases and 23% to dental tightness. Pain in the

articulations appeared in 18.8% of the cases and headaches in 32.5%. In
11% of the cases the individuals had toothache in the days next to the one

of the accident and 20.9% of individuals indicated the use of medicines up
to 24 hours before the work accident.

Keywords: oral care, toothache, work accidents.
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Objetivos

li

I OBJETIVOS

1.1 Objetivo geral

Contribuir para a identificação de fatores de natureza odontológica — causais,

predisponentes ou concorrentes — relacionados aos acidentes do trabalho.

1.2

Objetivos específicos

•

Propor, avaliar e aperfeiçoar metodologia de fatores de pesquisa para aplicação

voltadas a investigação da relação entre acidentes do trabalho e presença precária no
trabalho por motivos odontológicos.
•

Identificar números em percentuais referentes a sexo, faixa etária de maior ocorrência
de Acidentes do Trabalho, porte e ramo de atividades das empresas, tempo de
afastamento do

trabalho, distúrbios

do sono, dores

odontogenica/oro-facias,

interferência de medicamentos — medicação, auto-medicação e auto-prescrição.

Revisei° de Literatura
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3 REVISÃO DA LITERATURA

0 trabalho - gesto de criar e exercício de construção, desencadeia em si uma série
de variáveis fisicas (no indivíduo), econômicas e sociais. Esta atividade humana
desempenhada na transformação de determinado objeto é denominado Processo de
Trabalho e, estando envolvido no contexto de relações sociais é chamado de Processo de
Produção. Desta maneira o homem, apesar de ser o agente de toda esta transformação está
propenso a fatores determinantes ao desgaste da sua saúde (StCCO, et al. 2004). A sua
qualidade de vida, a exploração do capital, o domínio da máquina, a robotização e a
supremacia das especialidades são apenas alguns destes fatores. Isto, inserido em um
contexto onde se exige extrema qualidade e produtividade concomitantemente.
Segundo afirmam Mendes e Dias (1999), o trabalho tem papel fundamental na
inserção dos indivíduos no mundo, contribuindo para a formação de sua identidade e
permitindo a participação dos indivíduos na vida social, elementos essenciais para a saúde
Conforme observações feitas por Dejours (1985) apud Midorikawa (2000), para
discutir-se as repercussões do processo de trabalho sobre a saúde do trabalhador, distinguese as condições de trabalho e organização do trabalho. As primeiras compreendem as
condições fisicas, químicas e biológicas do ambiente laboral, repercutindo sobre as
condições fisicas do trabalhador. A segunda compreende a divisão técnica e social do
trabalho — hierarquia, controle do ritmo e pausas de trabalho, sociabilidade interna — e tem
repercussão sobre a saúde mental do trabalhador.
Alves et al. (2004) relacionam as relações sociais do ambiente de trabalho com as
fontes geradoras de estresse neste ambiente e sua repercussão sobre a saúde. Em um
modelo bi-dimensional, relaciona dois aspectos — demandas e controle no trabalho — ao
risco do adoecimento. Segundo o autor, as demandas são pressões de natureza psicológica
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(quantitativas: tempo, velocidade na realização do trabalho, etc). 0 controle

é a

possibilidade de o trabalhador utilizar suas habilidades intelectuais para a realização do seu
trabalho, bem como possuir autoridade suficiente para tomar decisões sobre a forma de
realizá-lo. Seu foco do estudo centrou-se no modo de organização do trabalho. A
coexistência de grandes demandas psicológicas com baixo controle sobre o processo de
trabalho gera alto desgaste ao trabalhador, com efeitos nocivos à saúde. Também nociva é
a situação de baixas demandas e baixo controle (trabalho passivo), na medida em que
podem gerar perda de habilidades e desinteresse. Por outro lado, quando altas demandas e
alto controle coexistem, os indivíduos experimentam o processo do trabalho de forma
ativa: ainda que as demandas sejam excessivas, elas são menos danosas, à medida que o
trabalhador pode escolher como planejar suas horas de trabalho de acordo com seu ritmo
biológico e criar estratégias para lidar com suas dificuldades. A situação ideal, de baixo
desgaste, conjuga baixas demandas e alto controle do processo de trabalho.
Para Oliveira (1997, p. 632)
... No momento em que o trabalhador passaa ser responsável pela qualidade do
que produz, com autonomia para intervir no processo, há a interiorização do
controle de qualidade, que necessita da ampliação do envolvimento de cada
trabalhador com a empresa, corre o risco de transformar o direito de participar
em dever de apresentar sugestões.

É ampla a descrição de efeitos nocivos sobre a saúde, provenientes de elevados

níveis de demanda e estimulação ambiental excessiva. A teoria do estresse fundamenta-se
na avaliação de como o organismo responde as demandas do ambiente externo, sendo o
estresse produzido em situações em que as demandas excedem as capacidades individuais
de resposta. Quando os mecanismos de resposta não são efetivos, o estresse se prolonga, o
que pode implicar efeitos negativos sobre a saúde: hipertensão arterial, depressão e
ansiedade, e leva ainda a um acúmulo de fadiga no corpo e a uma condição crônica de
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excesso de trabalho, resultando finalmente, num esgotamento fatal (OLIVEIRA, 1997;
ARAÚJO et al., 2003).
Rocha (1981) atenta para o fato de que considerar que os acidentes sejam
produzidos por "atos inseguros" faz incidir sobre o trabalhador a maior responsabilidade
pela ocorrência dos acidentes do trabalho. Lucca e Flyer° (1994), afirmam ainda que estes
ocorrem mediante as relações sociais de trabalho, e pela maneira pela qual é gerenciado o
relacionamento entre uma pessoa e seu trabalho. Neste sentido, Lucca e Fiver° (1994)
entendem como:
•

Rendimento: incentivos financeiros (trabalhadores assumem maior risco para obtê-los),
excesso de carga de trabalho, incapacidade de trabalhadores mal-nutridos de executar
tarefas com segurança, horas extras. Os autores insistem que, em países de terceiro
mundo, quando o salário for suficiente para urn sustento adequado os trabalhadores
ficarão menos sujeitos ao trabalho extra.

•

Nível de comando: destacam-se a desintegração do grupo de trabalho e o autoritarismo.
Nestes casos, problemas de comunicação podem criar dificuldades. Em outra situação
o medo de punição pode levar o trabalhador a executar tarefas que julgam perigosas
(onde os sindicatos forem fortes para exigir segurança a relação de autoritarismo
produzirá menos acidentes).

•

Organização: sendo o trabalho produzido pelo controle sobre a divisão do trabalho, a
falta de qualificação de determinado trabalhador em executar uma tarefa para a qual
não esteja preparado pode produzir acidentes (trabalhadores deslocados de sua tarefa
e/ou sem treinamento). Onde os empresários relacionarem a prevenção dos acidentes
produtividade da empresa, pode-se esperar melhor organização e maior qualificação
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Através de seus estudos, Almeida e Binder (2000) afirmam que o acidente indica que
as capacidades do sistema foram excedidas e que sua ocorrência era possível de ser
prevista. Segundo Rocha (1981), constitui-se ainda num importante indicador da qualidade
de vida dos trabalhadores, além de refletir a organização das classes e as condições
salariais oferecidas pelas organizações.

3.1 A Relaefin corn o Absenteísmo

Conforme a ótica administrativa, o trabalho é condição para a eficácia de uma
organização. As faltas imprevistas fazem com que as empresas ressintam da carência de
mão-de-obra suficiente para manter a produção/serviço, têm de suprir aquele atendimento
laboral, substituindo o funcionário por outro (nem sempre com o mesmo preparo). Esse

rompimento no fluxo de operações cotidianas resulta em: decréscimo de produtividade,
queda de qualidade dos produtos/serviços, diminuição da satisfação do cliente, e exerce um
efeito negativo no rendimento e na moral dos outros empregados além de gerar sobrecarga
de trabalho (SOUZA, 2000).
Duas razões levam à implantação de serviços de saúde especificamente para o
grupo de trabalhadores: a melhora nas condições de saúde e o controle do absenteísmo
(MARTINS, 2002).
Em referência feita ao absenteísmo, Midorikawa (2000) descreve dois tipos de
absenteísmo. 0 tipo I corresponde A. ausência real do trabalhador ao seu posto de trabalho.
Refere-se ainda ao absenteísmo de corpo presente (tipo II) como aquele que ocorre quando
o trabalhador está com algum problema que não permite um melhor desempenho e, embora
não falte ao trabalho.
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Além da ausência fisica, o termo absenteísmo contempla um conjunto de
comportamentos de ausência. Isto porque o trabalhador pode estar presente em seu posto
de trabalho, mas improdutivo caracterizando a presença precária. Esta, além de interferir
diretamente na produtividade, provoca a depressão, a ansiedade e a irritabilidade, dentre
outros efeitos predisponentes a erros técnicos, conflitos interpessoais e acidentes de
trabalho (GRAÇA, 1999; FIGUEIR0, 2003; MAZZILLI 2004).
Para Munõz (1997) apud Martins (2002, p.19),
...0 absenteismo ao trabalho é um problema, tanto do ponto de vista econômico
quanto social, trazendo preocupação as empresas pela necessidade de suprir os
trabalhadores ausentes, além de levar a diminuição da produção e qualidade,
enquanto que os gastos de pessoal são iguais ou superiores. Por outro lado.
provoca um incremento nos gastos da Previdência Social, através do
pagamento de seguro devido à incapacidade temporária causada por doença ou
acidente de trabalho, aumentando também a utilização dos serviços
assistenciais públicos, principalmente a atenção primária, pois estes serviços
determinam ou justificam se a doença incapacita o trabalhador para o seu
labor.

O absenteísmo-doença acarreta o rompimento ou deslocamento de equilíbrio
formado pelo trabalhador e produtividade. Esta, aliada à saúde do trabalhador, constitui
fator necessário ao desenvolvimento tecnológico. Deste modo, os progressos sociais e os
beneficios nos contratos de trabalho evidenciam a consciência pública com respeito ao

papel que as enfermidades têm (provocando incapacidade e afastamentos) com evidente
implicação sócio-econômica para a indústria (Id. 2002).
Mazzilli (2004) menciona o caráter voluntário ou involuntário das ausências como

resultantes de doenças, acidentes, intercorrências e responsabilidades familiares. Neste
âmbito, pode ser evitado por ações do empregador ou do empregado. Acrescenta ainda que

o absenteísmo pode ser causado por longas jornadas de trabalho, baixa remuneração, duplo

emprego e tensão emocional. Em análise dos afastamentos do trabalho por motivo
odontológico em servidores públicos municipais de Sao Paulo, submetidos à perícia,
Ma77illi (2004) constatou ainda um maior afastamento no sexo feminino. Em seus estudos,
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a faixa etária mais prevalente foi a de 40 a 49 anos, entretanto a de maior risco relativo
para solicitação de afastamentos foi a de 20 a 30 anos. Observou ainda que a maior
frequência de afastamentos deu-se entre 2 a 7 dias (72,4% dos casos), equivalendo-se entre

os dois sexos.
Em se tratando de absenteísmo, Amaral e Roscoe já em 1970 relataram o
conhecimento dos americanos quanto aos prejuízos causados à produção industrial pelas
constantes ausências dos operários ao trabalho determinados por causas bucais. A
estimativa da época era a de que os prejuízos advindos do pagamento de operários ausentes
por odontalgias ou acidentes mais sérios chegaria à casa dos 4 bilhões de dólares anuais.
Conforme seus estudos, Mazzilli (2003) relata que o absenteismo é sensível a
fatores de natureza econômica, social e cultural e é caracterizado pela perda temporária da
capacidade de trabalho que determina a ausência fisica ou a presença insatisfatória
(precária) do trabalhador.

Tendo em vista que acidentes do trabalho e absenteísmo tipo II estão intimamente
relacionados a processos patológicos, condições sócio-econômicas e do ambiente de
trabalho, em estudos desenvolvidos por Rocha (1981) constata-se que a maior prevalência
de faltas por acidente de trabalho relaciona-se à faixa etária de 18 a 29 anos (cerca de 50%
dos trabalhadores do setor da produção) e com o tempo de serviço de até 24 meses (66,6%
do mesmo setor). Neste estudo, Rocha (1981) analisou o absenteismo por acidentes do
trabalho sob o ângulo das conseqüências deste acidente e os prejuízos à economia em
decorrência do afastamento do trabalhador de seu local de trabalho. Sugere que se
desenvolvam estudos orientados à prevenção A. medida que os trabalhadores permanecem
sujeitos a infrações cometidas pelas empresas com relação à legislação de segurança,
higiene e medicina do trabalho. Entretanto, concluiu que a falta por motivos odontológicos
situa-se como a contribuição menos relevante ao absenteismo.
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Em estudo realizado por Martins (2002) referente ao absenteismo com base em
atestados médicos e odontológicos num período de seis meses em uma empresa pública e
outra privada, demonstrou que apenas 1,56% tinham etiologia odontológica.
Para Pinto (1992), a baixa prevalência de causas odontológicas pode ser explicada
pela realização dos exames pré-admissionais (" fi ltro" admissional), e pelo reduzido tempo
de afastamento que a convalescença odontológica exige.

3.2 0 Adoecimento dos Trabalhadores e sua Relação com o Trabalho

Segundo relatos de Figueiró (2003) os prejuízos causados pela dor,
independentemente de suas causas, são de toda ordem. Ha que se considerar os prejuízos
humanos decorrentes de distúrbios psíquicos/mentais (depressão, ansiedade, alterações do
sono, irritabilidade...) bem como os de ordem social, no lazer e no trabalho. 0 autor cita a
dor como um dos principais motivos de afastamento do trabalho, de absenteismo, licenças
e baixa produtividade.

Os trabalhadores compartilham os perfis de adoecimento e morte da população em
geral, em função de sua idade, gênero, grupo social ou inserção em um grupo especifico de
risco. Além disso, a morbidade dos trabalhadores pode ter causas relacionadas ao trabalho,
como conseqüência da profissão que exercem ou exerceram, ou pelas condições adversas
em que seu trabalho é ou foi realizado (MENDES e DIAS, 1999).

Já o acidente do trabalho diferencia-se da doença, pois não se enquadra em
critérios etiológicos e clínicos. Não é ele o resultado apenas de fatores do micro-ambiente
(agentes fisicos, químicos, biológicos e ergonômicos), mas das relações de produção e de
seus componentes culturais, sociais e econômicos. (LUCCA e FAVERO, 1994).
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No Brasil, as relações entre trabalho e saúde do trabalhador conformam um
mosaico, onde coexistem múltiplas situações de trabalho caracterizadas por diferentes
estágios de incorporação tecnológica, diferentes formas de organização e gestão, relações e

formas de contrato de trabalho, que se refletem na qualidade de vida dos trabalhadores.
Essa diversidade de situações de trabalho, padrões de vida e de adoecimento tem se
acentuado em decorrência das conjunturas

politica e econômica. 0 processo de

reestruturação produtiva, em curso acelerado no pais a partir da década de 90, tem
conseqüências ainda pouco conhecidas, sobre a saúde do trabalhador, decorrentes da
adoção de novas tecnologias, de métodos gerenciais e da precarização das relações de

trabalho. Esta, caracteriza-se pela desregulamentação e perda de direitos trabalhistas e
sociais, a legalização dos trabalhos temporários e da informalização do trabalho. A
terceirização, no contexto da precarização, tem sido acompanhada de práticas de

intensificação do trabalho e/ou aumento da jornada de trabalho, com acúmulo de funções,
maior exposição a fatores de riscos para a saúde, descumprimento de regulamentos de
proteção à saúde

e segurança, rebaixamento dos níveis salariais e aumento da instabilidade

no emprego. Tal contexto esta associado à exclusão social e A deterioração das condições
de saúde (BRASIL, 2001).

3.3 Os Acidentes

Os acidentes do trabalho passaram a ser conhecidos quantitativamente a partir de
1968 com a criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). Conforme

estatísticas oficiais, foram registrados a partir da década de 80 mais de 25 milhões de
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acidentes do trabalho, cuja gravidade representa quase 01 milhão de sequelas permanentes
e 86 mil óbitos, naqueles referidos anos (LUCCA e FAVERO, 1994).
Almeida e Binder (2000) referem-se aos acidentes de trabalho como fenômenos
socialmente determinados, previsíveis e preveniveis, visto que os fatores capazes de
desencadeá-los encontram-se presentes no contexto em que o trabalho é realizado
(passíveis de

identificação)

antes mesmo de serem desencadeados. A

eliminação/neutralização de tais fatores é capaz de evitar/limitar a ocorrência de novos
episódios semelhantes. Isto equivale a dizer que resultam de fenômenos sociais, sobretudo

da forma de inserção dos trabalhadores na produção e, consequentemente no consumo,
expressando as correlações de forças existentes nas sociedades. Para Almeida e Binder
(2000) acreditar que o acidente do trabalho é fruto da fatalidade implica aceitar que não há

como preveni-lo.
Em epidemiologia, estudos de base populacional são geralmente realizados com
dados secundários a partir de registros oficiais que contemplam uma série de limitações de
qualidade e cobertura. As dificuldades são ainda maiores nos locais aonde o trabalho

informal chega a alcançar mais da metade da força de trabalho, e não se dispõe de
cadastramentos confiáveis. Além disso, os agravos à saúde com origem ocupacional não
são reconhecidos ou registrados como tal tanto nos serviços de saúde quanto nos locais de
trabalho (SANTANA et al. 2003).

Sampaio et al. (1998) apontam a existência de um consenso sobre a importância
de se planificar as políticas sanitárias a partir de instâncias próximas da população. As
estatísticas de acidentes do trabalho, como pressuposto em um sistema de notificação,
podem ser, sugerem os autores, o ponto de partida para orientar prioridades e decidir quais
medidas preventivas devem ser adotadas á. correção das condições de trabalho que estão
associadas ao alto risco de acidentes.

21

Cada vez mais a educação sanitária torna-se estratégica na tarefa de prolongar e
melhorar a vida do trabalhador, preservando-o da morte, da doença e da incapacitação
Cabe ao governo disciplinar e fiscalizar através de dispositivos legais e órgãos especí fi cos
(como o Departamento Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho (DNSHT),

FUNDACENTRO). Aos empresários, cabe oferecer condições de higiene e segurança,
obedecendo à legislação. Ao trabalhador, a missão de cumprir suas tarefas de acordo com
os preceitos de ordem e segurança, sem ficar à margem das prioridades da produção, e
questionando os reais fatores que determinam a gênese do acidente do trabalho (ROCHA,

1981).

3.4 Os Custos dos Acidentes do Trabalho

No interior de uma empresa, a aceitação de determinados riscos é decidida em

nível gerencial, porém, quem arca com os custos humanos é o trabalhador, cabendo h.
sociedade como um todo, arcar com os custos sociais e econômicos (ALMEIDA e
BINDER, 2000).
Em seus aspectos econômicos, além de provocar interrupção súbita do processo de
trabalho, trauma para o acidentado, seus colegas e familiares, significa ainda a redução no

número de horas trabalhadas para a empresa. 0 custo direto representa-se pela perda

(temporária ou definitiva) do trabalhador, salário dos primeiros 15 dias, danos em
máquinas e equipamentos. 0 custo indireto significa o tempo de interrupção da linha de
produção, o envolvimento dos colegas de trabalho nos primeiros socorros e despesas com
assistência médica (LUCCA e FÁVERO, 1994).
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Além do ônus econômico administrativo direto absorvido pelo empregado, o
absenteismo laboral decorrente de problemas de saúde provoca um incremento nos gastos

do sistema previdencidrio, que responde pelos gastos da incapacidade por doença ou
acidente do trabalho. Ademais, aumenta a demanda por serviços públicos de saúde,
principalmente na atenção primária (MAZZ1LLI, 2004).
Segundo Graça (1999),
Na Unido Européia o absenteismo, devido à incapacidade para o trabalho por
doença, acidente ou lesão, tem um custo total estimado entre 1,5% e 4% do
PIB, conforme os Estados-membros. No caso de Portugal, que apresenta um
absentelsrno médio de 7, 6% no setor privado (estima-se maior prevalência no
setor público), os custos diretos e indiretos do absenteísmo rondaram os 3,6%
do PIB em 1995, o que, em termos absolutos, foi igual ou superior ao
orçamento anual do Serviço Nacional de Saúde (cerca de 600 milhões de contos
em 1995).

Pastore (2004) reporta A composição dos custos dos acidentes do trabalho: os
custos segurados (despesas com seguro acidentes) e os não-segurados (outras despesas).

Considerando-se que a Previdência Social no Brasil arrecada e gasta anualmente cerca de
R$ 2,5 bilhões no campo dos acidentes de trabalho, as empresas brasileiras estariam

arcando com um custo adicional de R$ 10 bilhões o que, leva a concluir que a precariedade
da prevenção dos riscos do trabalho custa a elas, R$ 12,5 bilhões por ano.
0 autor aponta ainda que os acidentes também constituem encargos As famílias que

oneradas, elevam esta relação para R$ 15 bilhões por ano. Além disso, os acidentes e
doenças profissionais geram ao Estado os custos não apenas para o pagamento de
beneficios a doentes e acidentados, mas as despesas de recuperação da saúde e reintegração

das pessoas ao mercado de trabalho e na sociedade em geral, inclusive no mercado
informal (60% dos brasileiros). Estima-se que isto acarrete um custo adicional de R$ 5
bilhões. Desta maneira, tem-se uma estimativa de que os custos dos acidentes de trabalho

no Brasil geram uma despesa de R$ 20 bilhões por ano. Entretanto, acredita-se que os
números são subestimados, pois calcula-se que 80% dos acidentes e doenças profissionais
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no mercado de trabalho formal, principalmente os de menor gravidade,

não são

notificados.

3.5 A Legislação

Os elementos que caracterizam o acidente do trabalho e as doenças a ele
equiparadas são a existência de uma lesão pessoal, superveniência de algum tipo de

incapacidade para o trabalho e nexo de causalidade entre a lesão e a incapacidade. Esta
pode ser temporária, indetermindada, permanente, parcial ou total (invalidez seguida ou
não de morte) (MAZZILLI, 2003).

No Brasil, a Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990 diz em suas disposições gerais
que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as
condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Têm como fatores determinantes a
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a
educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais, garantindo As

pessoas e A coletividade condições de bem-estar fisico, mental e social (PERES et al.,
2004).

Desde a promulgação da Constituição Federal, em 1988, e a conseqüente criação
do SUS, um capitulo especifico foi criado com as diretrizes para atender a saúde do
trabalhador brasileiro (ARAÚJO e GONIN Jr, 1999). Este, constitui uma Area da Saúde
Pública que tem como objeto de estudo e intervenção as relações entre o trabalho e a
saúde. Seus objetivos são a promoção e a proteção da saúde do trabalhador, por meio do

desenvolvimento de ações de vigilância dos riscos presentes nos ambientes e condições de
trabalho, dos agravos A saúde e a organização e prestação da assistência aos trabalhadores,
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compreendendo procedimentos de diagnóstico, tratamento

e reabilitação de forma

integrada, conforme princípios e diretrizes do SUS. Assim, as ações de saúde do
trabalhador têm como foco as mudanças nos processos de trabalho que contemplem as
relações saúde-trabalho em toda a sua complexidade, por meio de uma atuação
multiprofissional, interdisciplinar e intersetorial (BRASIL, 2001).
De acordo a Lei 8080/90 em parágrafo 3° do artigo 6.° da Lei Orgânica da Saúde
(LOS), a saúde do trabalhador é conceituada como:
... Um conjunto de atividades que se destina, por meio das ações de vigilância
epidemiológica e vigilância sanitária à promoção e proteção da saúde do
trabalhador, assim como visa it recuperação e it reabilitação dos trabalhadores
submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho... (DIAS.
2000 p. 16).

0 beneficio concedido ao trabalhador depende do regime empregaticio ao qual
este esta vinculado (estatutário/ CLT). Conforme a Consolidação das Leis Trabalhistas, os
afastamentos inferiores à 15 dias: tanto o ônus quanto a competência para o abono nos
primeiros 15 dias são do empregador, cabendo-lhe inclusive valer-se de médico próprio ou
convênio.
Havendo necessidade de afastamento superior a 15 dias consecutivos,

o

trabalhador sera encaminhado a perícia médica do INSS aonde o médico-perito irá se
pronunciar sobre a necessidade de afastamento, decorrente da existência (ou não) de
incapacidade laboral. Se esta for constatada ou reconhecida, desencadeara a concessão do
beneficio auxilio-doença acidentario cujo valor corresponde a 91% do salário de beneficio.
Portanto, a partir do 16.° dia, confirmando-se a necessidade de afastamento do trabalho, o
pagamento correra por conta do INSS, enquanto perdurar a incapacidade (temporária)
laboral. (MIRANDA, 2003). lÉ obrigação do trabalhador submeter-se à perícia médica do
INSS periodicamente, no processo de reabilitação por ela prescrito e custeado, e ao
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tratamento dispensado gratuitamente exceto intervenções cirúrgicas e transfusões de
sangue (MAZZILLI, 2004).
O diagnóstico de doença ou acidente relacionados ao trabalho, em trabalhador

segurado pelo Seguro Acidente do Trabalho — SAT — obriga que seja aberta uma
Comunicação de Acidente do Trabalho — CAT. Este

é um documento da Previdência

Social que funciona corno instrumento de comunicação e deve ser preenchido, em sua
primeira parte, pela empresa segundo o Art. 336 do Decreto n. 3.048/1999. A CAT contém
informações referentes à identi fi cação do acidentado e da empresa, horário de ocorrência

do acidente, ramo de atividade da empresa, ocupação do acidentado, agente causador,
natureza e localização da lesão, período previsto de afastamento do trabalho e serviço de

saúde de atendimento (BINDER et al, 2001).
A Lei 8.213/91 impõe à empresa a responsabilidade pela comunicação de até o
primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato à autoridade
competente, sob pena de multa. A segunda parte da CAT, Laudo de Exame Médico, deve
ser preenchida, nos campos correspondentes, pelo médico que assistiu o trabalhador, isto 6,
o médico que fez o diagnóstico de acidente de trabalho, acidente de trajeto ou doença

profissional ou do trabalho, registrando sua opinião, mesmo que preliminar, quanto
necessidade ou não de afastamento do trabalho. Deve ser emitida mesmo em casos em que
não acarrete incapacidade laborativa para fins de registro e não necessariamente para o

afastamento do trabalho (LIMA, 2004; SALVADOR, 2004).
Entretanto se a CAT for normatizada pelo próprio acidentado ou pelas demais
pessoas e ou entidades autorizadas (sindicatos), o beneficio que poderá ser ou não
concedido pelo órgão previdenciário é apenas o auxilio-doença. Neste caso, após 90 dias
como regra geral, o beneficio é suspenso, o trabalhador é liberado para retornar ao

emprego, caso ainda não tenha sido despedido, o que tem permitido que as empresas já
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possam dispensar o empregado, mesmo que esteja doente e lesionado, como tem ocorrido,
trocando o empregado infortunado por outro empregado ainda gozando de boa saúde e de
menor custo operacional. Esta pratica cria um quadro desolador no pais onde milhares de
trabalhadores, mesmo doentes e lesionados, são colocados no mercado de trabalho sem
possibilidade de conseguir nova ocupação, porque a doença contraida em serviço, no
emprego anterior, é facilmente demonstrada nos exames admissionais a que se submetem

os trabalhadores - o que não ocorre com os exames demissionais, que são mais superficiais
e sem atendimento das exigências e condições estabelecidas pela CLT, bem como na
Norma Regulamentadora n. 07 (Portaria 8, de 08.05.1996), para que o ato resilitório
pudesse ser considerado válido (SALVADOR, 2004).
As razões das recusas em emissão da CAT pelos empregadores são conhecidas e
dentre elas, pode-se citar:
•

Obrigação em continuar pagando o FGTS enquanto o empregado estiver com o
contrato suspenso,

•

Garantia de emprego até um ano após a suspensão do beneficio acidentirio (art. 118 da
Lei 8.213/91);

•

Elevação dos custos operacionais por incidência de aliquota maior em razão do
reconhecimento dos riscos existentes na empresa de infortúnios (Lei 8.212/91). 01%,
02% e 03% para empresas cuja atividade preponderante de risco seja considerado grave
(Id. 2004).
Em 1977 conforme a Lei Federal n. 6.514, regulamentaram-se os Serviços

Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) pela
Portaria 3.237 do Ministério do Trabalho obrigando as empresas enquadradas segundo o
grau de risco da atividade desenvolvida e o número de trabalhadores devido ao grave
quadro de acidentes do trabalho vigente no pais, bem como constituir Comissões Internas
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de Prevenção do Acidentes (CIPA) (GUIMARÃES e ROCHA, I 979a, MENDES e DIAS.
1999)

0 Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) é a maior seguradora de acidentes
do trabalho e, para estes fins, a legislação reconhece três categorias de danos à saúde dos
trabalhadores decorrentes do trabalho, segundo a Organização Internacional do Trabalho
(OIT) conforme a NBR 14280:
* Acidentes do trabalho típico: Todo o acontecimento inesperado e imprevisto,
incluindo atos de violência, derivado do trabalho ou com ele relacionado, do qual resulta
uma lesão corporal, uma doença ou morte, de um ou vários trabalhadores.
* Acidentes de trajeto: acidente que ocorre no trajeto habitualmente efetuado pelo
trabalhador, qualquer que seja a direção na qual se desloca, entre o seu local de trabalho ou
de formação ligada à sua atividade profissional (sua residência, local onde normalmente
faz suas refeições, onde recebe seu salário) do qual resulta morte ou lesão corporal.
* Doenças profissionais: Doença do trabalho causada pelo exercício de atividade
especifica, constante em relação oficial.

* Doenças do trabalho: Doença decorrente do exercício continuado ou
intermitente de atividade laborativa, capaz de provocar lesão por ação imediata, mediata ou
tardia.
A reabilitação fisica que por muitos anos esteve sob responsabilidade da
Previdência Social, hoje é do SUS na rede pública; e dos SESMT, serviços assistenciais na
própria empresa, Serviços de Medicina de Grupo, Seguro Saúde, Cooperativas Médicas, na
rede privada (MENDES e DIAS, 1999).
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3.6 0 Nexo Causal e a Relação com a Odontologia

Segundo Rocha (1981), a ação nociva de esforço fisico e exposições prolongadas
a temperatura, ruído, vibração, radiação e pressão manifestam-se tardiamente sobre a
saúde, o que dificulta que se estabeleçam relações de causa e efeito entre as doenças ou
deficiências orgânicas que afetam os trabalhadores. Aliados As horas-extras estes fatores
predispõem ao aumento do número de acidentes do trabalho e doenças do trabalho,
favorecendo também ao absenteismo.
0 reconhecimento do papel do trabalho na determinação e evolução do processo
saúde-doença dos trabalhadores tem implicações éticas, técnicas e legais, que se refletem
sobre a organização e o provimento de ações de saúde. Nessa perspectiva, o
estabelecimento da relação causal ou do nexo entre um determinado evento de sal:1de (dano
ou doença / individual ou coletivo / potencial ou instalado) e uma dada condição de
trabalho constitui a condição básica para a implementação das ações de Sande do
Trabalhador . Esse processo pode se iniciar pela identificação e controle dos fatores de risco
para a saúde presente nos ambientes e condições de trabalho e/ou a partir do diagnóstico,
tratamento e prevenção dos danos, lesões ou doenças provocados pelo trabalho, no
indivíduo e no coletivo de trabalhadores (BRASIL, 2001).
Para Mendes e Dias (1999) a busca da compreensão das relações entre trabalhosaúde-doença pode ser considerada como característica básica da Area de Sande do
Trabalhador para fins de prevenção, promoção e assistência.
Conforme referenciado por Almeida e Binder (2000), estudos revelam que a
aceitabilidade dos riscos é variável de acordo corn características sociais, culturais e grau
de organização dos grupos sociais; ou seja, sociedades ricas têm menor tolerância em
aceitá-los comparadas As sociedades pobres.
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Referentes As doenças relacionadas ao trabalho citadas por Mendes e Dias (1999),
no item correspondente aos agravos específicos, os autores incluem as "doenças
profissionais", considerando que o trabalho (ou as condições em que é realizado) constitui
causa direta destas. De acordo com a Lei 8.213/91 o nexo causal é direto e imediato. A

eliminação do agente causal pode assegurar a prevenção de tal doença ou agravo à saúde.
...0 estabelecimento do nexo com o trabalho é importante também para o
coletivo de trabalhadores. Dele depende o real dimensionamento da situaçao de
saúde-doença dos trabalhadores, nos seus aspectos qualitativos e quantitativos.
de grande importância para o planejamento das ações de atenção à saúde, para
a mobilização social em torno do tema e para as ações preventivas e
intervenções nos ambientes e locais de trabalho (Id.. 1999, p. 448).

Na Alemanha, por exemplo, o nexo causal exposição ocupacional/doença é
garantido a priori pela legislação trabalhista, onde a ocorrência de cárie nas superficies
vestibulares de padeiros e confeiteiros é suficiente para caracterizar doença do trabalho

(TOMITA, et a1.1999).
Conforme descreve Araújo (1998 p. 81),
Apesar da abrangência conceitual da legislação maior, várias regulamentações
há muito tempo em vigor, permanecem com o mesmo caráter restritivo. 0 anexo
II do Decreto 611/92 - que da relação ao regulamento dos beneficios da
Previdência Social, objeto do Decreto 357/91 - traz uma relação das "doenças
ocupacionais". Resultante de determinadas ocupações, de nexo causal evidente.
induzindo os peritos previdencietrios ao entendimento que tão somente essas são
as doenças do trabalho e que as outras precisam ter nexo causal cabalmente
comprovado, a despeito da farta jurisprudência a respeito. Este fato repete-se
diariamente, uma vez que, não het estudos estabelecendo o nexo causal entre
manifestações bucais e doenças ocupacionais, ou ainda, de forma mais grave.
quando se refere aos acidentes do trabalho, onde para a caracterização do
acidente-tipo, há que se perder todos os dentes.

Em se tratando de enfermidades bucais, Garrafa (1986) afirma que estas não se
desvinculam das condições gerais de saúde e não podem ser deixadas de lado quando se
discutem as incapacidades que atingem os trabalhadores.
Tendo em vista a saúde do trabalhador, estabelece-se uma relação entre o
surgimento de doenças e a cavidade bucal onde as condições de trabalho interferem na

qualidade de saúde bucal dos trabalhadores - fato que pode desencadear alterações na
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mucosa bucal, permitindo um diagnóstico precoce. Conseqüentemente, não se conhece a
severidade do quadro epidemiológico de muitas afecções bucais que acometem os
trabalhadores, diante da atenção odontológica ser restrita em detrimento de cuidados com o
meio ambiente de trabalho e controle periódico da população, e atendimento prestado no
âmbito hospitalar para os acidentes do trabalho (ARAÚJO e GONINI Jr, 1999).
Visando trazer à tona a importância da Odontologia no contexto labora!, pode-se
citar um levantamento realizado por Ferraz e Bellini (1983) em uma indústria cerâmica
onde aferiu-se que 21% dos trabalhadores adultos apresentavam um dos maxilares
edentulos, 6,6% desdentados totalmente, principalmente entre os grupos mais velhos. 0
perfil dos trabalhadores do estudo era predominantemente homens jovens (81,2% menos
de 35 anos). E a proporção de 8,7% de indivíduos com arcadas edêntulas no grupo abaixo
de 26 anos quadruplicou no grupo acima de 35 anos.
Tomita et al. (1999) relatam que a presença de cálculo foi constatada em 17,0%
dos trabalhadores de uma indústria alimentícia do centro-oeste paulista e que 83% deles
apresentaram bolsa periodontal com profundidade igual ou maior a 4 mm. Em estudos de
Araújo (1998) constatam que 72,5% dos trabalhadores de indústrias de galvanoplastia
apresentam alterações gengivais e 71,8% destes apresentam alterações dentárias.
Já em 1970, Medeiros cita as inter-relações das enfermidades orais com a
capacidade de trabalho tendo a cárie dental, pela sua ação deletéria, o potencial de
ocasionar síndromes agudas ou crônicas e eliminação do dente, e sendo a responsável pela
perda de milhares de dias de trabalho/ano.
Brito Jr (2000) investigou os motivos que levaram as pessoas a procurarem um
serviço de emergência e observou que a dor de dente representa 66,8% dos casos. Fato que,
em situação laboral, denota intima relação com presença precária e o aumento dos riscos
da ocorrência de acidentes do trabalho.
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Estes dados permitem deduzir-se que, se não houver atenção odontológica, a
cárie; pelo seu próprio processo evolutivo, irá causar odontalgias, abscessos, absenteismo,

incapacidade para o trabalho... Isto além da perda mastigatória, dificuldades em alimentarse e reabilitação do dano causado (MEDEIROS, 1965).
Um problema de origem bucal pode provocar desconforto fisico, emocional,
prejuízos consideráveis à saúde geral. Sabe-se que o problema oral não atendido pode

acarretar conseqüências como a perda do dente, alteração da saúde e conseqüente
diminuição da capacidade de trabalho (MEDEIROS, 1986; PERES, et al., 2004).

3.7 0 Uso de Medicação

Segundo Figueiró (2003) de as algias mais comuns na população brasileira são
aquelas que afetam a face, seguidas por aquelas relacionadas ao sistema músculoesquelético

e pelas cefaléias. Figueiró (2003) aponta para a elevada prevalência de auto-

medicação

e auto-prescrição para o controle da dor no meio odontológico, e destaca os

problemas decorrentes desta prática, como o agravamento da doença, a ocultação de
sintomas, dificuldade em elaborar o diagnóstico, efeitos colaterais graves bem como risco

às contra-indicações.
Figueiró (2003) ainda destaca que mais de 60% das pessoas que têm dor se

automedicam por razão de inacessibilidade aos serviços de saúde, ou desilusão por não ter
uma perspectiva favorável de boa assistência.
Na Odontologia é freqüente o atendimento emergencial a pacientes com intensa
odontalgia. 0 uso de medicamentos prescritos, ou a prática da auto-medicação — seja ela
anti-inflamatória, analgésica ou antibiótica — pode apresentar efeitos sobre o Sistema
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Nervoso Central. Este quadro predispõe a um déficit na concentração e na produtividade e
na qualidade do trabalho, bem como aumenta o risco de acidentes, quer no trabalho ou fora
dele (MAZZ1LLI, 2003).
IA em 1979 Guimarães e Rocha apontaram a elevada prevalência de morbidade
bucal nos trabalhadores vitimados por acidentes de trabalho em uma empresa no ano de
1977. Isso indica que as odontalgias poderiam ser diretamente responsáveis pela
desatenção dos trabalhadores na rotina de trabalho ou, indiretamente, pelo uso de
medicamentos analgésicos, anti-inflamatórios ou sedativos.

3.8 Contextualizando

o Objeto do Estudo

A experiência acumulada pelos Programas de Saúde do Trabalhador na rede de
serviços de saúde sustenta a proposta de reorientação do modelo assistencial, que privilegia
as ações de saúde do trabalhador na atenção primária de saúde, com a retaguarda técnica
dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) e de instâncias mais
complexas do sistema de saúde. Esses devem garantir uma rede eficiente de referência e
contra-referência, articulada com as ações das vigilâncias epidemiológica e sanitária, e os
programas de atenção a grupos específicos, como mulher, adolescentes, idosos ou
organizados por problemas (BRASIL, 2001).
Conforme a Portaria Ministerial n. 1679 de 19 de setembro de 2002, cria-se a
Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST), no âmbito do
SUS. A complexidade do campo da saúde do trabalhador, a qual possui desafios de grande
magnitude em relação à universalidade, integralidade, equidade e controle social,
superpõe-se as dificuldades politico-administrativas de construção de um caminho que
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contemple ações realizadas, hierarquizadas, com responsabilização clara entre as esferas de
governo e com financiamento definido. Assim surge o Plano Estadual em Saúde do
Trabalhador (BRASIL, 2003).

3.8.1

Caracterização demográfica

e localização:

0 estado de Santa Catarina localiza-se na regido sul do Brasil, com Area de
95.318,3 km2 representando 1,13% da superficie do território brasileiro. Sua população é
de origem européia predominantemente, e consta em 5.356.360 habitantes. Destes, 80%
residem em Areas urbanas. Esta concentração está relacionada ao desenvolvimento
econômico intensificado A partir dos anos 50 e pela urbanização ocorrida nos anos 70
Conforme a Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH) de Blumenau, a
indústria catarinense cresceu, no primeiro bimestre de 2005, o equivalente a 10,6% em
comparação com ao mesmo período e mesmos parâmetros do crescimento industrial dos
outros estados brasileiros. O município de Blumenau localiza-se na região do Vale do
Itajai, composta de 1.186.215 habitantes.

3.8.2

Caracterização sócio-econômica:

As atividades econômicas da região do Vale do Itajai são principalmente a
indústria, o comércio e o turismo com destaque para a indústria têxtil e do vestuário,
alimentícia e metalúrgica. O município de Blumenau apresenta ainda um PM per capita de

R$ 13.619,00. 0 Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0,855 e a expectativa de
vida é em torno de 72 anos. No município, 79,7% dos habitantes estão acima do nível de
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pobreza; 98,4% dos domicílios possuem acesso A. água tratada e 96.682 domicílios fazem
uso de energia elétrica (IPPUB, 2005).
Estudo da Confederação Nacional de Municípios (CNM) mostra o valor do
Produto Interno Bruto (PIB — cálculo que aponta as riquezas geradas por um município,
estado ou pais no período de 01 ano) dos municípios brasileiros com dados do ano de

2002. Segundo tal estudo hoje o Brasil possui 1.080 municípios onde o PIB per capita é
superior à média nacional de cerca de R$ 7,6 mil. Sendo que 384 destes possuem um PIB
per capita maior que o dobro desta média (R$ 15 mil). Em Santa Catarina, Blumenau

ocupa a segunda posição no ranking, estando atrás apenas de Joinville. Com uma

população de 261. 868 habitantes (censo IBGE 2000), o PII3 de Blumenau ficou em torno
de R$ 3,517 bilhões e resultam das atividades desenvolvidas por três setores — a indústria
da transformação, o setor de serviços e o comércio local.

Materiais e Métodos
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4 MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 População estudada

Esta pesquisa consiste em uma revisão de literatura a respeito de acidentes de
trabalho e sua relação com a Odontologia. Trata-se de estudo transversal e investigativo de
caráter observacional de série de casos realizado através de entrevista dirigida por meio de
um questionário. Este é composto por questões abertas e fechadas. 0 critério para a
inclusão estabelecido foi a ocorrência de Acidente do Trabalho num período de até 03

semanas precedentes A data da entrevista, excluindo-se Doenças Ocupacionais, sendo a
amostra aleatória, cuja avaliação esteve sujeita A oportunidade de que dispunha a
pesquisadora.

A população deste estudo constituiu-se de indivíduos de ambos os sexos que
sofreram acidente do trabalho no período de novembro e dezembro de 2004, e que
compareceram ao Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) do município
de Blumenau/SC para respectiva avaliação médica. Cabe ressaltar que têm direito a
atendimento no CEREST as pessoas que possuem algum tipo de vinculo com o município
de Blumenau (residem/ trabalham no município).
Foram entrevistados 200 indivíduos de um total de 394 ocorrências naquele
período, o que confere A pesquisa uma margem de confiança de 95%.
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4.2 Variáveis do estudo

4.2.1 Dados Relacionados ao Colaborador
4.2.1.1 Sexo
4 4.2.1.2 Idade
4.1.2.3 Estado Civil
4.1.2.4 Escolaridade
4.1.2.5 Número de dependentes
4.1.2.6 Cor

4.2.2 Dados Relacionados à Empresa
4.2.2.1 Porte da Empresa
4.2.2.2 Designação Profissional
4.2.2.3 Regime Empregaticio / Tipo de Contrato
4.2.2.4 Cargo / Função na Empresa
4.2.2.5 Realização de Treinamento Profissional
4.2.2.6 Uso de Equipamento de proteção Individual
4.2.2.7 Tempo de Serviço na Empresa
4.2.2.8 Tempo de Serviço no Setor
4.2.2.9 Turno de Trabalho
4.2.2.10 Tempo de Intervalo

4.2.3Dados Relacionados ao Acidente do Trabalho
4.2.3.1 Tipo de Acidente
4.2.3.2 Tipo de Lesão
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4.2.3.3 Tempo de Afastamento do Trabalho
4.2.3.4 Percepção quanto à Causa do Acidente

4.2.4 Dados Relacionados ao Aparelho Estomatognitico

4.2.4.1 Dificuldades para Dormir / Freqüência em que Acorda
4.2.4.2 Presença de Ronco / Apnéia
4.2.4.3 Presença de Bruxismo / Apertamento Dental
4.2.4.4 Presença de Cefaléias / Dores Oro-faciais/ Mudança de
Comportamento
4.2.4.5 Presença de Odontalgias
4.2.4.6 Percepção de sua Condição Bucal
4.2.4.7 Visitas ao Dentista (tempo / local / tratamento realizado)

4.2.4.8 Percepção da Relação entre Acidente do Trabalho e
Condição de Sande Bucal

4.2.5 Dados Relacionados ao Uso de Medicamentos
4.2.5.1 Uso de Medicação / Prescrição Médica ou Odontológica /
Auto-medicação
4.2.5.2 Classificação Farmacológica

4.3 Coleta de dados

Conforme determina a resolução CNS 196/96, o projeto de pesquisa foi apreciado
por um Comitê de Ética e Pesquisa e aprovado, previamente à sua execução.
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Em posse do parecer favorável do Comité de Ética em Pesquisa em Seres
Humanos a pesquisadora dirigiu-se ao CEREST do município de Blumenau/SC com a
finalidade de aplicá-lo. 0 instrumento de coleta de dados foi submetido à análise de
especialistas e aplicado previamente em um estudo piloto para avaliação de sua plenitude e
fidedignidade das respostas. As entrevistas foram realizadas por uma única entrevistadora
(pesquisadora principal), com duração de 15 a 20 minutos, sendo desnecessárias quaisquer
formas de intervenção clinica ou retorno. Estas entrevistas ocorreram nas instalações do
CEREST mediante permissão do coordenador daquela instituição, em sala destinada para
tal e de maneira individual, com completa privacidade, sem que houvesse campos de
identificação e com esclarecimento referente ao miter voluntário da participação, da
garantia do anonimato das informações

e da isenção de quaisquer custos ou

responsabilidades decorrentes da pesquisa.
Aos participantes foi oferecido o termo de consentimento livre e esclarecido
(apêndice 03) donde obtiveram as respostas ao que julgassem necessário. Havendo
concordância, estes responderam ao questionário apresentado em apêndice 02.

4.4 Análise estatística

Os dados coletados foram armazenados em programa Excel 2000 e analisados
estatisticamente através da análise quantitativa e apresentados em freqüências absolutas e
percentuais, representadas nas tabelas por "n" e "%", respectivamente.

Resultados
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5 RESULTADOS
Conforme descrito anteriormente, a amostra para a realização deste estudo contou
com a participação de 200 voluntários donde substrairam-se 09 indivíduos com diagnóstico
de Doença Ocupacional — o que não constitui-se objeto desta pesquisa, e outros 191
participantes sobre os quais o questionário fora aplicado. 0 município de Blumenau conta
com uma população de 261.868 habitantes sendo que a População Economicamente Ativa
(PEA) equivale a 145.127 habitantes (IPPUB, 2005).
No município, ocorreram 3.820 acidentes do trabalho no ano de 2004. Destes,
2.782 foram no sexo masculino (72,8%) e outros 1.037 (27,2%) no sexo feminino. No

período correspondente à pesquisa ocorreram 394 acidentes do trabalho no município, dos
quais 191 participaram da pesquisa.

No estudo, a maioria dos entrevistados correspondera ao sexo masculino (68,6%)
e leucodermas (72,8%) e 34,6% deles encontra-se incluso na faixa etária de 20 a 29 anos.
Quanto A, escolaridade, 34,0% não apresentavam conclusão do primeiro grau e apenas 02
indivíduos possuíam terceiro grau completo. 0 estado civil dos entrevistados foi
predominantemente "casado" (37,2%) e 57,6% respondem por seus dependentes.

Acidentes do Trabalho

Acidentes do
Trabalho

Masculino

Feminino

Gráfico 1 -Distribuição segundo gênero

Acidentes do Trabalho
34,60%

29,30%

19,90%
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3,70%

Grupo
16/19
Etário anos

20/29
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30/39 40/49
anos
anos

50/59
anos

Gráfico 2 - Distribuição segundo faixa etária

Acidentes do Trabalho
72,80%

Cor

Branca

Afro Descendente

Gráfico 3 - Distribuição segundo a cor
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Tabela I: Características

erais dos 191 sarticisantes da • es uisa

ESTADO CIVIL
Solteiro

57

29 3%

Casado

71

37,2%

Separado

08

04,7%

Viúvo

01

02,1%

Residem juntos

54

26,7%

Não alfabetizado

00

00,0%

Primeiro grau incompleto

65

34,0%

Primeiro grau completo

41

21,5%

Segundo grau incompleto

41

21,5%

Segundo grau completo

39

20,4%

Terceiro grau incompleto

03

01,6%

Terceiro grau completo

02

01,0%

Sim

110

57,6%

Não

81

42,4%

Nenhum dependente

64

33,5%

01 dependentes

49

25,7%

02 dependentes

40

20,9%

03 dependentes

27

14,1%

04 dependentes

08

04,2%

05 dependentes

03

01,5%

Sim

65

34,0%

Não

126

66,0%

ESCOLARIDADE

POSSUI DEPENDENTES?

QUANTOS?

ÚNICO PROVEDOR DA FAMÍLIA?
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Na amostra, a maior incidência de acidentes do trabalho ocorreu na classificação
de pequena empresa - de 20 a 99 colaboradores (33,0%); seguida das micro-empresas - de
01 a 19 colaboradores (24,0%). Na grande empresa - acima de 500 colaboradores (22,0%)

e média empresa - de 100 a

499 colaboradores (21,0%).

Acidentes do Trabalho
33,00%

21,00%

Porte da
Empresa
Gráfico 4

Micro

-

Pequena

Média

22,00%

Grande

Distribuição segundo porte da empresa

44

Tabela II: Características da empresa conforme o ramo de atividade

DESIGNAÇÃO PROFISSIONAL*
A- agricultura, caça e silvicultura

00

00,0%

B- pesca

00

00,0%

C— indústrias extrativas

01

00,5%

D- indústrias trabsformadoras

89

46,6%

E- produção e distribuição de eletric., gás e Agua

04

02,1%

F- construção

15

07,9%

domésticos

43

22,5%

H- alojamento e restauração

00

00,0%

I- transporte, armazenagem e comunicações

13

06,8%

J- atividades financeiras

00

00,0%

07

03,7%

obrigatória

01

00,5%

M- educação

01

00,5%

N- saúde e ação social

03

01,6%

pessoais

14

07,3%

P- famílias com empregadas domésticas

00

00,0%

00

00,0%

G- comércio por grosso e a retalho,

reparação de

veículos automóveis, motociclos e de bens pessoais e

K-

atividades

imobiliárias,

alugueres,

e

serviços

prestados As empresas
L- administração pública, defesa e segurança social e

0-outras

Q-

atividades

organismos

extratwerritoriais

e

serviços

internacionais

coletivos,

e

outras

sociais

e

instituições

* Classificação das Empresas por Ramo de Atividade segundo OIT.
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0 tipo de acidente de maior ocorrência foi no local de trabalho (típico) com 84,3%
e em 75,9% dos acidentes o tempo de afastamento foi de até 15 dias. Em 29,8% dos casos

ocorreram nas indústrias têxteis, 13,0% na indústria metalúrgica e 11,5% no setor de
transportes. Em 89,5% dos casos os trabalhadores encontravam-se com registro em carteira
de trabalho, 62,3% receberam treinamento para executar o seu trabalho e 59,2% estava
usando equipamento de proteção individual no momento do acidente. Entretanto 25,1%
dos entrevistados responderam que o acidente ocorreu provavelmente por motivo
"descuido".

Acidentes do Trabalho
84,30%

Tipo de
Acidente

Típico

Trajeto

Gráfico 5 - Distribuição segundo o tipo de Acidente do Trabalho

Acidentes do Trabalho

Tempo de Até 15 dias 16 a 30 dias Mais de 30
Afastamento
dias
do Trabalho

Gráfico 6 - Distribuição dos Acidentes do Trabalho conforme o tempo de

afastamento provocado pelos mesmos

Acidentes do Trabalho
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o
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Turno de 05:00h - 13:30h - 22:00h - Turnante
Trabalho
13:30h
22:00h
05:00h

Gráfico 7 - Distribuição

da ocorrência dos Acidentes do Trabalho por turnos
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Acidentes do Trabalho
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A descrição dos cargos profissionais está no Apêndice 04.
Gráfico 8 — Distribuição dos Acidentes do Trabalho segundo a ocorrência por

ramo de atividade
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Tabela III: Características do colaborador em relação à empresa
SITUAÇÃO PROFISSIONAL
Assalariado com registro em carteira

171

89,5%

Assalariado sem registro em carteira

15

7,9%

Proprietário

00

0,0%

Autônomo

03

1,6%

Funcionário

02

1,0%

Outros (empr. domést. / estagiário)

00

0,0%

Até 06 meses

58

30,4%

De 07 a 12 meses

34

17,8%

De 13 a 18 meses

18

9,4%

De 19 a 24 meses

15

7,9%

De 25 meses ou mais

66

34,5%

Até 06 meses

59

30,9 %

De 07 a 12 meses

34

17,8%

De 13 a 18 meses

20

10,5%

De 19 a 24 meses

17

8,9%

De 25 meses ou mais

61

31,9%

Até 30 minutos

70

36,7%

De 30 min - 01 hora

67

35.0%

De 01 hora - 01 hora e 30 minutos

33

17.3%

01 hora e 30 min - 02 horas

11

5,7%

Sem intervalo

10

5,2%

TEMPO DE SERVIÇO NA EMPRESA

TEMPO DE SERVIÇO NO SETOR

TEMPO DE INTERVALO

4')

Acidentes do Trabalho

Recebeu
Treinamento

Sim

Não

Gráfico 9 - Identificação dos indivíduos que receberam treinamento para
executar o seu trabalho

Acidentes do Trabalho

40,80%

Uso de EPi

Sim

Não

Gráfico 10 Identificação dos indivíduos que estavam utilizando equipamento de

proteção individual no momento do acidente
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Tabela IV: Características do Acidente do Trabalho
o

o

TIPO DE LESÃO *
1- lesão traumática superficial e ferida aberta

48

09,4%

2- fratura

26

12,6%

3- luxação, entorse, distenção

19

08,9%

4- amputações traumáticas

00

00,0%

5- comoção e lesão traumática interna

76

38,7%

Queimaduras

15

06,8%

Envenenamento

00

00,0%

Outras lesões

07

02,6%

Fatores relacionados ao trabalhador

118

62,1%

Fatores relacionados A realização do trabalho

53

27,7%

Fatores relacionados ao equipamento

26

13,6%

Fatores relacionados ao local de trabalho

19

10,0%

Fatores relacionados ao deslocamento

04

02,1%

PORQUE

VOCÊ

ACHA

QUE

OCORREU

0

ACIDENTE?** ***

* Classificação da natureza da lesão foi efetuada a partir da CID 10—OMS 1997.
** 0 maior número de respostas deve-se à duplicidade das mesmas.
*** A legenda referente a esta questão encontra-se no Apêndice 05 - Tabela 02.
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Cerca 34,0% dos entrevistados relataram ter dificuldades para dormir, e em 49,2%
dos casos, os indivíduos relataram não acordar durante o período do sono, outros 24,1%
acordam uma ou duas vezes e outros 5,8% afirmaram acordar de 07 a 08 vezes. 35,1% dos
entrevistados afirmaram possuir hábito de roncar e 15,7% relataram apresentar sinais de
apnéia noturna.

Acidentes do Trabalho
35,10%

Distúrbios
do Sono

Ronco

34, 00(.'-

Apnei a

Difi culdade
p/ Dormir

Gráfico 11 - Representação da ocorrência de distúrbios do sono nos indivíduos acometidos pelo
Acidente do Trabalho

Tabela V: Relação com o Aparelho Estomatognfitico -Distúrbios do Sono.

QUANTAS VEZES VOCE ACORDA ENQUANTO

DORME?
94

49,2%

01 - 02

46

24,1%

03-04

31

16,2%

05-06

11

05,8%

07-08

09

04,7%

Não

acorda
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Em relação à presença de hábitos parafuncionais, em 24,1% dos casos houve
resposta positiva para bruxismo e 23% para apertamento dental. 18,8% das pessoas
relataram algum tipo de dor na região da articulação têmporo-mandibular (ATM) e 32,5%
relataram sofrer de cefaléia freqüente, principalmente nas regiões temporal e frontal. Em
11% dos casos os indivíduos que sofreram acidentes do trabalho relataram estar sentindo
dor de dente naquele momento ou em até 24 horas anteriores ao acidente referido.
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Gráfico 12 - Representação da relação com o aparelho estomatognitico: hábitos parafuncionais.

cefaléia e odontalgia no momento do acidente do trabalho

Tabela VI:Localização da dor em casos de cefaléias.

EM QUAL REGIÃO DA CABEÇA VOCÊ SENTE DOR?
Região temporal

39

20,4%

Regido frontal

34

17,8%

Regido da nuca

17

08,9%

Centro / Toda a cabeça

14

07,3%

Lateral (direito/esquerdo)

04

02,1%

Regido dos olhos

05

02,6%
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Em 45% dos entrevistados afirmaram usar medicamentos quando há presença de
quaisquer tipos de dor, sendo que 30,9% destes provém de auto-medicação. No momento

do acidente, 20,9% indivíduos afirmaram estar sob efeito de medicação e 38,2% das
pessoas acidentadas relatam algum tipo de mudança de comportamento na presença de dor.

Tabela VII: Uso de Medicação
VOCÊ FAZ USO ROTINEIRO DE MEDICAMENTOS?
Sim

86

45,0%

Não

105

55,0%

Uso continuo

04

02,1%

Prescrição médica

23

12,0%

Auto-medicação

59

30,9%

QUAL MEDICAÇÃO VOCÊ UTILIZA ROTINEIRAMENTE? *
Analgésico

92 48,2%

Anti-inflamatório

14 07,3%

Antidepressivo / ansiolitico

07 03,6%

Antihipertensivo

05 02,6%

Antibiótico

05 02,6%

Anticonvulsivantc

04 02,0%

Hipogliamico

02 01,0%

Antihistaminico

02 01,0%

Antiácido

01 00,5%

Antiretroviral

01

00,5%

Antivertigens

01

00,5%

Não costumo usar medicação

65 32,0%

* Legenda encontra - se no Apêndice 06 — Tabela 03e 04.
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Gráfico 13 - Representação percentual dos indivíduos que usaram medicamentos no dia do
Acidente do Trabalho
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Gráfico 15 — Representaçudança de comportamento provocada pelo estimulo
doloroso

Tabela VIII: Relação da dor com o comportamento do indivíduo.

QUAL MUDANÇA DE COMPORTAMENTO VOCÊ APONTA? *
Nervoso / incomodado

23

12.0%

Quieto

18

09,4%

Irritado

18

09,4%

Agitado / agressivo

08

04.2%

Mal-estar/ Náuseas! Fraqueza

07

03,6%

Impaciente / Mau-humorado

07

03,6%

Idéias suicidas/ desesperado/inútil/cansado

06

03,1%

Sensível (choro fácil)

03

01,5%

* De um total de 73 respostas afirmativas nota-se duplicidade nas respostas, pois mais de
um sintoma foi citado pelo entrevistado.
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Em relay-do à percep ção que cada indivíduo faz de si mesmo e de sua saúde, a
bucal em questão, a maioria das respostas (44,5%) forma para o item bom e 35,6%
consideram sua saúde bucal razoável, enquanto que outros 64,0% dos entrevistados ale gam
terem visitado o dentista para tratamento / avalia ção odontológica em menos de 01 ano.
Tais visitas ocorreram em 25,1% das vezes no atendimento público de saúde (SUS) e
outros 25,1% no servi ço odontológico disponibilizado nos sindicatos. Em 48,7% dos casos
a procura foi por tratamento reabilitador en quanto que em 21,5% outros, a última visita ao
dentista foi em razão de uma emergência. Em 4,7% das visitas ao dentista foi por motivo
de odontalgias no ambiente do trabalho.

Acidentes do Trabalho
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Gráfico 16 - Representação percentual da auto-percepção da saúde bucal
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Tabela IX: Relação com a Saúde Bucal / Consultas Odontológicas.____

HA QUANTO TEMPO VOCÊ FOI AO DENTISTA?
Menos de 06 meses

68

35,7%

07 meses a 12 meses

54

28,3%

13 meses a 18 meses

05

02,6%

19 meses a 36 meses

27

14,1%

Mais de 36 meses

11

05,7%

Está em tratamento

22

11,5%

Nunca foi

02

01,0%

Não lembro

02

01,0%

Empresa

05

02,6%

SUS

48

25,1%

Convênios

23

12,0%

Sindicato

48

25,1%

Clinica privada

66

34.6%

Nunca procurou um dentista

01

0,5%

Reabilitação ( dentistica, peno, prótese, endo, onto)

93

48.7%

Tratamento emergencial (odontalgia)

41

21,5%

Avaliação periódica

48

25,1%

Sentiu dor de dente no trabalho e procurou

09

04,7%

VISITAS AO DENTISTA

QUANDO FOI AO DENTISTA, VOCÊ PROCUROU:
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Os motivos pelos quais os entrevistados não procuram atendimento odontológico
são os mais variados, dentre eles 30,9% afirmam nâo julgar necessário, outros 25,1%

trabalharem muito e por isso não possuem disponibilidade de ir is consultas, 16,2%
afirmam new poder arcar com os custos do tratamento e 12,5% afirmaram estar em
tratamento. Ainda em relação à auto-percepção do estado de saúde, 95,3% dos
entrevistados não consideram haver quaisquer tipos de relação entre seu estado de saúde
bucal e a ocorrência de seu respectivo acidente do trabalho.

Tabela X: Motivos da Não Procura por Tratamento, Relação com o Acidente do
Trabalho
ri

PORQUE VOCÊ NÃO PROCUROU CUIDADOS
ODONTOLÓGICOS? *
Relaxamento, não considero necessário, não tenho
dentes estragados, uso prótese total

59

30,9%

Sem tempo, trabalho muito

48

25,1%

Sem dinheiro / custo / sem convênio

31

16.2%

Está em tratamento

24

12,5%

Aguarda vaga / interrompeu o tratamento

14

07,3%

não quero faltar ao serviço, empresa não libera
Uso prótese total (por isso não preciso)

07

03,6%

05

02,6%

Medo

03

01,5%

Horas de trabalho não coincidem com as do dentista,

RELAÇÃO ENTRE 0 ACIDENTE DO TRABALHO E A
SUA CONDIÇÃO DE SAÚDE BUCAL:
Sim

07

03,7%

Não sei

02

01,0%

Não

182 95,3%

* Houve duplicidade nas respostas, pois mais de uma resposta foi citada pelo entrevistado.

Discussão

6 DISCUSSÃO
Em analise referente ao levantamento dos dados, denota-se ampla investigação do
perfi l do trabalhador (colaborador) bem como de sua situação profissional. Entretanto
questões sócio-econômicas não abordadas deixaram lacunas na compreensão acerca do
contexto em que o acidente do trabalho ocorre e da dimensão que adquire mediante suas
conseqüências.
Verificou-se que o tipo de acidente de maior ocorrência foi no local de trabalho
(típico) com 84,3% e em 75,9% dos acidentes o tempo de afastamento foi de ate 15 dias,
competindo a. empresa a responsabilidade pela assistência integral ao trabalhador. Para
Binder et al. (2001) o tempo de afastamento do trabalho por motivo de acidente constitui
um dos indicadores da gravidade do episódio.
A maior incidência de acidentes do trabalho ocorreu na classificação de pequena
empresa — de 20 a 99 colaboradores (33,0%), seguida das micro-empresas — de 01 a 19
colaboradores (24,0%). Na grande empresa — acima de 500 colaboradores (22,0%) e média
empresa — de 100 a 499 colaboradores (21,0%). A característica principal das microempresas é contar com pouco ou nenhum recurso material e humano para a promoção
adequada da segurança do trabalhador. Ao utilizarem métodos e processos de trabalho
inadequados e equipamentos obsoletos, elevam ainda mais o risco de acidentes de trabalho
na empresa. Isto confirma-se no estudo em questão, onde 84,3% dos acidentes foram
típicos e 54,0% ocorreram em micro e pequenas empresas
Para Binder et al (2001) as pequenas empresas apresentam maior risco de
ocorrência de acidentes graves, fato que pode correlacionar-se coin a maior freqüência de
acidentes nestas empresas. Neste sentido, a gravidade dos acidentes depende das condições
técnicas de produção, especificas de cada setor de atividade, vinculadas as características
do processo produtivo e do produto final.
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Reflexões a respeito denotam que, no Brasil, pequenas e médias empresas

apresentam piores condições de segurança do trabalho e tendem a emitir CAT apenas para
acidentes de maior gravidade.
A idade de 16 a 19 anos apresentou um total de acidentes de 12,6%. 0 que
permite estabelecer uma analogia com estudos de Binder et al (2001) onde 2,6% dos
acidentes do trabalho ocorreram entre as idades de 14 a 17 anos. Para os autores, isto
indica desrespeito As recomendações da OTT de empregar menores em processos
produtivos.

Observa-se que o desenvolvimento do trabalho tem sido acompanhado de práticas
de intensificação e/ou aumento da jornada, com acúmulo de funções, maior exposição a
fatores de risco A saúde, descumprimento de regulamentos de proteção à saúde e
segurança, rebaixamento dos níveis salariais e aumento da instabilidade no emprego. Tal
contexto está associado A. exclusão social e A deterioração das condições de saúde.
Conforme os dados levantados por este estudo, 46,6% dos acidentes do trabalho
ocorreram nas indústrias da transformação (têxtil e metalúrgica) e 11,5% no setor de

transportes. Em 89,5% dos casos em trabalho formal, 62,3% receberam treinamento para
executar o seu trabalho e 59,2% estavam usando equipamento de proteção individual no
momento do acidente. Entretanto 25,1% dos entrevistados responderam que o acidente
ocorreu provavelmente por "descuido".
Investigações que atribuem

a ocorrência do acidente a comportamentos

inadequados do trabalhador (descuido, negligência,

desatenção...)

evoluem para

recomendações centradas em mudanças de comportamento: "prestar mais atenção, tomar
cuidado, reforçar treinamenlo...", o que pressupõe que trabalhadores são capazes

de

manter elevado grau de vigilância durante toda a jornada de trabalho e é incompatível com
as características bio-psico-fisiológicas humanas. Em conseqüência, a integridade fisica
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dos trabalhadores ficaria na dependência quase exclusiva de seu desempenho na execução
de tarefas. Afirmam que "descuidos" podem traduzir situações de pressão de tempo para a
realização do trabalho, final de turnos, jornadas prolongadas, horas-extras, fadiga, ou
execução de tarefas secundárias como manutenção (ALMEIDA e BINDER, 2000).
No que diz respeito à relação com o Sistema Estomatognático constatou-se um
quadro considerável de distúrbios do sono (presença de ronco e apnéia) bem como de
hábitos para-funcionais (bruxismo 24,1% e apertamento dental 23,0%). As cefaléias
surgem com freqüência em 32,5% dos casos. Embora este seja um quadro de dificil
avaliação, uma vez que esta sintomatologia está sujeita a muitos outros fatores que não
somente as condições do trabalho e que, nesta pesquisa, não se realizaram exames clínicos,
acredita-se que as variáveis estudadas confirmam que as condições do trabalho podem
afetar a sintomatologia geral da saúde.
Em relação à saúde bucal especificamente, denota-se que, mesmo a maior parte
das respostas terem sugerido um bom estado, é possível observar que 48,7% dos
entrevistados refere-se à procura por tratamento reabilitador e outros 21,5% a tratamento
emergencial. E que a busca concentra-se no atendimento público (SUS) e sindical, que não
requer ônus ao usuário. Os 11,0% de casos de odontalgia no momento do acidente vêm
enriquecer ainda mais esta relação. Reitera-se aqui a condição sócio-econômica
predominante da população brasileira. Ha que se considerar ainda o fato de que, para
muitos, esta condição de "estar bem de saúde" ainda é sinônimo de ausência de
dor/doença, o que só poderia ser realmente confirmada mediante avaliação clinica
adequada.
Em pesquisa qualitativa realizada com o intuito de estimar a prevalência e o
impacto da dor orofacial na vida diária das pessoas, Locker e Gruska (1987) apud Mazzilli
(2004) constataram que, dos indivíduos que sofreram dor, 70,3% apontaram um importante
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impacto psicológico relatado como "incômodo ou irritação". Em se tratando de presença
precária no trabalho, principalmente em decorrência de problemas de saúde encontra-se na

literatura a descrição de sintomas como depressão, ansiedade, irritabilidade — fatores
predisponentes a erros técnicos, conflitos interpessoais

e acidentes do trabalho

(FIGUEIRO, 2003).
Para Flipo (1970) apud Martins (2002), a taxa de absenteísmo considerada normal
é de 3%, e recomenda a necessidade de se conhecer e analisar seus motivos e causas.

Segundo o autor, o correto é que se tenha um propósito de reduzi-lo ao máximo. Entretanto
entende-se potencialmente arriscado adotar uma estratégia para este fim já que há
dificuldades em se avaliar a capacidade produtiva de um trabalhador. HA que se atentar
para o fato de que a ausência do trabalhador em seu local de trabalho não se constitui na
única tradução para a sua incapacidade. Ao considerar-se que um trabalhador pode
permanecer em atividade laboral mesmo com um comportamento "ausente", reduzir o
absenteismo "ao máximo" pode significar que este absenteísmo por falta ao trabalho está
sendo transformado em absenteismo de corpo presente ou "presença precária".
Ciente de que a dor (orofacial - como sintoma de falta de tratamento odontológico)
constitui um importante fator da diminuição da qualidade de vida, pois promove a privação
do sono, a depressão e outros desdobramentos psicossociais negativos; leva à interrupção
das atividades regulares em um dado momento para solução dos quadros agudos,
caracterizando um comportamento absente.
Segundo este levantamento 45,0% dos entrevistados afirmaram fazer uso rotineiro
de medicamentos, sendo que 30,9% destes provém de auto-medicação. Dentre os firmacos
utilizados pelos entrevistados estão anti-inflamatórios, analgésicos e antidepressivos
principalmente. Os efeitos adversos contemplados por tais medicamentos, segundo
Korolkovas (2000), tem-se: distúrbios gastro-intestinais, cansaço excessivo, queda de
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pressão arterial, excitação e depressão do Sistema Nervoso Central (SNC), confusão
mental, ansiedade, insônia, nervosismo, cefaléias, xerostomia, sudorese, sonolência,
letargia, hipotensão, bradicardia, perda temporária de acomodação visual - o que vem a
con firmar as afirmações de Taha (1988), e que podem determinar mudanças de
comportamento e desempenho — fato relatado por 38,2% dos entrevistados.
No momento do acidente, 20,9% indivíduos afirmaram estar sob efeito de
medicação, fato que pode indicar a convalescência do indivíduo pela dor e/ou medicação
Entretanto, quando questionados quanto à auto-percepção do seu estado de saúde, 95,3%
dos entrevistados não consideraram haver quaisquer tipos de relação entre seu estado de
saúde bucal e a ocorrência de seu respectivo acidente do trabalho. Fato que denota uma
consciência dicotômica quanto as noções de auto-cuidado, bem-estar e saúde como um
todo, além de traduzir um comportamento passivo diante da sua própria inserção
social/cultural no contexto do trabalho e diante dos riscos a que está sujeito
0 adulto que tem suas necessidades acumuladas (considerando-se o seu trabalho,
a flutuação de mão-de-obra, os fatores econômicos e os psicológicos) permite-se estar
predisposto as emergências e ao absenteismo. Medeiros (1965) defende que, em se
admitindo uma perda de cerca de 2 dias de trabalho por parte do operário em procurar a
assistência odontológica de que necessita, além da conseqüente diminuição na produção e
da redução deste tipo de absenteísmo, já se justificaria a efetivação de um programa de
assistência odontológica.
Diante do contexto estudado, entende-se que as ações de prevenção de acidentes e
doenças do trabalho devem integrar ações de planejamento de gestão de segurança e saúde
do trabalhador, delegando a estes a responsabilidade também pela participação neste
processo, na execução e na avaliação das medidas adotadas pela empresa.

c, 5

Limitações do Estudo
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LIMITAÇÕES DO ESTUDO

•

As limitações do presente estudo estio particularmente no fato de se utilizar um
questionário como instrumento de análise e portanto, limitar a fonte de informação
principalmente is que se referem As características do acidente e As noções de saúde
Da mesma forma, observou-se que as informações relativas is condições de trabalho e
às situações que constituem risco de acidente não puderam ser abordadas
integralmente, o que ocorreu em razão dos objetivos e das características da pesquisa,
em detrimento da profundidade da análise.

•

No município, não se dispõe de dados que possibilitem o cálculo de incidência de
acidentes do trabalho por falta de denominadores, não há também estatísticas que
relacionam a ocorrência destes ao gênero, idade, faixa etária etc. - o que se constitui em
grande limitação à análise da evolução temporal destes eventos.

•

HA que se considerar o fato de as entrevistas terem sido executadas em um tempo
aproximado de 15 a 20 minutos cada, o que dificultou o recrutamento dos voluntários
pois as consultas médicas, para as quais os participantes se dirigiram, aconteciam em
intervalo de tempo menor provocando dispersão da amostra a ser estudada.

•

0 grande número de perguntas abertas ocasionou dificuldades de tabulação dos
resultados.

Considerações Finais
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

• Referente ao questionário utilizado, hi que se verificar a questão alusiva ao
grupo etário modificando sua apresentação de maneira a colher o dado exato
da informação e posteriormente proceder A classificação por grupo, permitindo
assim o uso da informação em trabalhos futuros.

• Durante a pesquisa a pesquisadora observou a não inclusão de questão voltada
condição sócio-econômica dos entrevistados,

o que é de suma importância

para uma abordagem completa do tema em questão.

() 9

Conclusões
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8 CONCLUSÕES

• Percebe-se a necessidade de realização de urn exame clinico para aferição de
indices em saúde bucal.
• Discutindo-se os resultados, observou-se que o sexo masculino (68,6%) teve
maior prevalência em ocorrência de acidentes do trabalho o que pode ser
explicado pela característica da atividade de trabalho (função) desempenhada

— atividades que exigem maior força fisica e maior risco. 0 predomínio das
idades no intervalo de 20 a 29 anos e 30 a 39 anos correspondem juntos a

63,9% dos Acidentes do Trabalho, constituindo-se de fato na maior força
trabalhadora economicamente ativa de uma sociedade.
• As micro e pequenas empresas representam juntas uma ocorrência de 56,8°.4

dos Acidentes do Trabalho, sendo que 80,5% destes ocorrem em ambiente
labor&
• Em 75% dos acidentes ocorreu um afastamento do trabalho de até 15 dias, o que
significa que cabe as empresas arcar com os custos de grande parte dos

infortúnios.
• 0 grande número de acidentados leucoderma (72,8%), o que evidencia a
característica local de colonização ser principalmente de alemães, italianos e
poloneses.

• Distúrbios do sono acometem cerca de 35% da população estudada.
• indices consideráveis de dores oro-faciais (na região de ATM — 18,8%,
cefaléias freqüentes — 32,5%) caracterizando o absenteísmo tipo II / presença

precária. Fato que induz ao grande consumo de medicamentos (automedicação
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— 30,9%, uso rotineiro — 45,0% e uso em até 24 horas antes do acidente do

trabalho — 20,9%).
• Não foi possível estabelecer-se um nexo de causalidade entre Acidentes do

Trabalho e Odontologia visto que são muitas as variáveis que modulam esta
relação. Dentre elas, condições de trabalho, nível de instrução, fatores
financeiros tanto da empresa quanto do colaborador, grau de organização da

empresa, acesso à saúde

e diversidade de situações encontradas.
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Blumenau (SC), 26 de agosto de 2004

Secretaria de Saúde de Blumenau
Ilma. Sra. Gerente de Saúde
Maria Regina de Souza

Venho por meio desta, solicitar sua autorização para realizar
estágio extracurricular junto ao CEREST — Centro de Referencia em

Saúde do Trabalhador.
Tal pedido da-se em decorrência de estar realizando especialização

la/u sensu, em Odontologia do Trabalho, e ter grande interesse em atuar
junto aos profissionais que executam o amparo ao trabalhador.
Para o profissional desta area é mister compreender a dimensão
deste serviço, bem como a sua aplicação efetiva. Estando a Odontologia
do Trabalho em estágio incipiente, considero fundamental a importância
da observação das atividades em andamento, sendo de grande relevância

o

enriquecimento

de toda a equipe mediante uma abordagem

multidisciplinar.

Atenciosamente,

Tassiana Raquel Gemeli
Cirurgid-Dentista
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APÊNDICE 02
Instrumento de Avaliação

Data da entrevista:
Data do acidente:

Grupo etário (SUS):
( ) 16 a 19 anos

Estado Civil
( ) solteiro

( ) casado
Sexo:
( ) separado
( ) masculino
( ) viúvo
( ) feminino
( ) residem juntos
Possui dependentes? ( ) Sim ( )Não Quantos?
Você é o único provedor da família? ( ) Sim
( ) Não

Porte da empresa (Off):
( ) A — 01 a 04 pessoas ao serviço
( ) B — 05 a 09 pessoas ao serviço
( ) C — 10 a 19 pessoas ao serviço
( ) D — 20 a 49 pessoas ao serviço

( )20 a 29 anos
( ) 30 a 39 anos
( ) 40 a 49 anos
( )50 a 59 anos
( ) 60 anos ou mais

( )E - 50 a 99 pessoas ao serviço
( ) F - 100 a 149 pessoas ao serviço
( ) 0-150 a 199 pessoas ao serviço
( ) H — 200 a 249 pssoas ao serviço

Designação profissional (OIT):
( ) A — agricultura, caça e silvicultura
( ) B — pesca
( ) C — industrias extrativas
( ) D — indústrias transformadoras
( ) E — prod. e distr. de eletricidade, gas e água
( ) F — construção
( )G — comércio por grosso e a retalho, reparação de
veículos automóveis, motociclos e de bens pessoais e
domésticos
( ) II — alojamento e restauração
( )1— transporte, armazenagem e comunicações
( ) J — atividades financeiras
( ) K — atividades imobiliárias, alugueres e serviços
prestados as empresas
( ) L — adm. pi.tb., defesa e segur. social obrigtória
( ) M — educação
( ) N — saúde e ação social
( ) O — outras atividades e serviços coletivos,
sociais e pessoais
( ) P — famílias com empregadas domésticas
( ) Q — organismos internacionais e outras
instituições extraterritoriais

Escolaridade:
81
( ) não alfabetizado
primeiro grau ( ) incompleto ( ) completo
segundo grau ( ) incompleto ( ) coinpleto
terceiro grau ( ) incompleto ( ) completo

Cor:

250 a 499 pessoas ao serviço
500 a 999 pessoas ao serviço
— 1000 e mais pessoas ao serviço
— dimensão desconhecida

Situação profissional
) assalariado com registro em carteira
) assalariado sem registro em carteira
) proprietário
) autônomo
) funcionário público
) outros (empr. doméstica e estagiário)

Turno de Trabalho
Hora de entrada:
Intervalos:
Hora de saída:
Hora do acidente:

Cargo/Função na empresa
Tempo de serviço na empresa

Você recebeu treinamento para executar o

seu trabalho?

Você estava usando EPI?
Tipo de Acidente(descrição)
Acidente:
( ) Típico ( )Trajeto ( )D.O.

Tipo de contrato:
( ) temporário
( ) fixo

Porque você acha que ocorreu o acidente?
Quantos dias ficou afastado?

Tipo de lesão (OIT)
( ) 1 — lesão traumática superficial e ferida aberta
( ) 2 — fratura
( ) 3 — luxação, entorse, distensão
( ) 4 — amputações traumáticas

) 5 — comoção e lesão traumática interna
) queimaduras, corrosões, ulcerações pelo calor/frio
) envenenamentos e infecções agudas
) outro tipo de lesões especificas

Sente dificuldades em dormir?
( )Não
( ) As vezes
Sim
Sofre de apnéia noturna?
) Sim
( )Não
( ) As veze%
( ) As vezes
) Sim
( )Não
Você ronca enquanto dorme?
Quantas vezes acorda durante a noite?
( ) As vezes
Ha presença de bruxismo?
( ) Sim
( )Não
Você tem o habito de apertar os dentes?
( ) Sim
( )Não
( ) As vezes
( ) Sim
( )Não
( )As vezes
Sente dor na região articular (ATM)?
Sente dores de cabeça (cefaléia)?
( ) Freqüentemente
( ) As vezes
( ) Diticilmente
Em qual região?
( ) Sim
( )Não
Sentia dor de dente nos dias próximos ao do acidente?
) Prescrição médica ( ) Auto-medicação
Faz uso rotineiro de medicamentos? ( ) Sim ( )Não ( ) Uso continuo
Quais?
Usou medicamento para esta dor no momento ou nos dias próximos ao acidente? ( ) Sim ( ) Não
•
Qual?
( ) Sim
( ) Não
•
Você aponta algum tipo de mudança de comportamento por causa da dor?
Qual?
Quando foi a última vez que você foi ao dentista?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Qual sua opinião sobre sua condição de saúde bucal?
( ) ótima
( ) boa
( ) ruim
( ) razoável
( ) pessima
( ) não sei

)

Visitas ao dentists:
( ) empresa
( ) SUS
( ) convênios
( ) sindicato

Quando foi ao dentista, você procurou:
( ) reabilitação
( ) tratamento emergência = dor
( ) avaliação periódica
( ) sentiu dor de dente durante o trabalho e procurou

( ) clinica privada
( ) nunca procurou
um dentista

Por que você não procurou cuidados odontológicos?
Você faz alguma relação entre o seu acidente de trabalho e sua condição de saúde bucal?
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

TITULO: Proposição e Análise de Metodologia Investigatória do
Nexo de Causalidade entre Morbidez Odontológica e Acidentes do
Trabalho.

PESQUISADORES: Luiz Eugenio Nigro Mazzilli e Tassiana Raquel
Gemeli.
LOCAL: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

1 INTRODUÇÃO: Por favor, leia este termo cuidadosamente pois as
informações a seguir irão descrever esta pesquisa e sua função
como participante. Caso tenha qualquer dúvida sobre o estudo ou
termo, você deverá esclarecê-la com os pesquisadores responsáveis
pelo trabalho.

PROPÓSITO: Voce está tendo a oportunidade de participar de
uma pesquisa cujos objetivos principais são contribuir para a
identificação de fatores de natureza odontológica — causais,
predisponentes ou concorrentes — relacionados aos acidentes do
trabalho; bem como avaliar e aperfeiçoar metodologia de fatores
de pesquisa para aplicações futuras voltadas à investigação da
relação entre acidentes do trabalho e presença precária no trabalho
por motivos odontológicos (p. ex. dor de origem dental

e

interferência de medicamentos). Voce deve decidir se deseja ou
não colaborar com esta pesquisa, entendendo-a o suficiente para
fazer uma decisão consciente.

3. RETROSPECTIVA:

No momento, inexiste uma metodologia

adequada A investigação da relação existente entre es enfermidades
odontológicas e os acidentes do trabalho. E, portanto, fundamental
a coleta destas informações a fim de que se possa planejar serviços
e sugerir melhorias diminuindo indices de acidentes do trabalho e
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promovendo

saúde

aos

colaboradores

das

empresas

e.

conseqüentemente, sociedade como um todo

4. DESCRIÇÃO

DO ESTUDO: Irão participar deste estudo

aproximadamente 200 pacientes que foram atendidos no CEREST
no mês de março e abril de 2005. Os pacientes que concordarem
em participar da pesquisa responderão a um questionário (por meio
de entrevista dirigida efetuada pelo pesquisador) em cerca de 15
minutos, não sendo necessário quaisquer intervenções clinicas nem
mesmo retorno.

5. DESCONFORTOS, RISCOS E BENEFÍCIOS ESPERADOS: 0
método utilizado para a entrevista não é traumático, nem acarreta
dano ou custos imediatos ou potenciais ao participante, visto que
as entrevistas ocorrerão em um ambiente em procurado pelo
próprio acidentado para sua orientação, reabilitação

e avaliação

(CEREST). Dado o caráter voluntário da pesquisa o participante
estará contribuindo para algo que trará benefícios à comunidade.

6. ALTERNATIVAS: A análise dos pesquisadores sugere que este é
o método mais fidedigno de obtenção das informações necessárias.

EXCLUSÕES: Serão excluídos

da pesquisa participantes com

deficiência mental, participantes com doenças que impeçam
diálogo, participantes que tenham sofrido acidente do trabalho há
mais de três semanas da data da entrevista.

COMPENSAÇÃO:

A pesquisa não inclui a possibilidade de

indenização pois a probabilidade de danos imediatos ou futuros
previsíveis decorrentes da pesquisa não é determinável.

9. CONFIDENCIALIDADE DOS REGISTROS: Voce terá direito L1/2
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privacidade e toda informação que for obtida durante este estudo
permanecerá confidencial

nos âmbitos possiveis da lei,

assegurando proteção de sua imagem, sigilo e respeitando valores
culturais, sociais, morais, religiosos e éticos. Como condição de
sua participação nesta pesquisa, você permitirá acesso aos dados
obtidos durante o estudo, aos pesquisadores deste estudo
membros da comissão

ética responsável.

e aos

Os resultados desta

pesquisa poderão ser apresentados em congressos ou publicados
em revista cientifica, porém sua identidade será preservada nestas
apresentações.

10.

DIREITO

participar,

DE PARTICIPAR, RECUSAR OU SAIR:

Ao

você concorda em cooperar com a metodologia do

trabalho, não abrindo mão dos termos legais ao assinar este termo.
Sua participação neste estudo é voluntária e voce poderá recusar-se
a participar ou poderá interrompê-la a qualquer momento, sem
penalidades ou perda dos benefícios aos quais de outra forma tem
direito. 0 pesquisador terá direito de desligá-lo do estudo a
qualquer momento que julgar necessário.

1 1.

CONTATOS: Se ainda houver dúvidas voce poderá receber

mais informações pelo telefone (47) 385-0330, via e-mail:
tassirgyahoo.com.br ou pelo endereço Rua Araras, 342 cep
89036-452, Bairro da Velha , Blumenau — SC.
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Tabela 01: CARGO / FUNÇÃO NA EMPRESA

Confecção

Fiação
Tecelagem

Metalurgia

Indústria de Papel

Construção Civil

Estamparia

01

Costureira

12

Corte

03

Controle de qualidade

05

Preparo tecido

02

Tinturaria

02

Op. Maquina

11

Aux. Produção

07

Mecânico

03

Torneiro

01

Op. caldeira

02

Laboratório

02

Chefe de setor

04

Revisora/embaladeira

03

Passadeira

01

Lavadeira

01

Fundidor

07

Op. Maquina

02

Aux. Produção

04

Esmirilhador

02

Moldagem

03

Op. Caldeira

01

Torneiro

01

Soldador

03

Mecânico de usinagem

01

Desenhista Mecânico

01

Corte/vinco

02

Aux. produção

03

Serv. Geral

01

Carpinteiro

02

Servente/pedreiro

09

Pintor

01

88

Transporte

Madeireira

Serviços

Alimentação

Carga/descarga

11

Motorista

11

Serrador

02

Assist. técn. Equipamentos

03

Limpeza

05

Lixeiro

01

Segurança

04

Hoteleiro

02

Supermercado

06

Gráfica

02

Carteiro

03

Eletricista

01

Montador de móveis

01

Frentista

01

Cozinheira

12

Entregador

01

Atendente

V

Forno

01

Indústria de Cristais e Vidros Foguista

Comércio de produtos em

geral

Telecomunicações

Indústria de Plástico

Frigorifico

01

Motorista/entregador

01

Inspetor de qualidade

01

Aux. Depósito

05

Fiscal

01

Vendedor

01

Técnico

01

Instalador

01

Auxiliar

01

Aux. Produção

01

Chefe de setor

01

Ferramenteiro

02

Açougueiro

05
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Tabela 02: POR QUE VOCÊ ACHA QUE OCORREU 0 ACIDENTE?
Fatores

relacionados

ao

local

de Más condições

trabalho

Sujo
Mal organizado

Fatores

relacionados

aos Uso incorreto

equipamentos

Falhas
Incompleto / ruim
Peça mal colocada

Fatores relacionados a realização do Excesso / levantamento de peso
trabalho

Sem EPI
Sem segurança
Queda
Temperatura/ condições ambientais
Excesso de trabalho

Acúmulo de funções
Erro técnico
Final de turno
Risco da profissão
Movimentos repetitivos
Cobrança dos supervisores
Falta de colaboração dos colegas
Fatores relacionados ao trabalhador

Fatalidade
Descuido / distração
Pressa

Imprudência
Mal-estar
Já estava machucado
Cansaço
Fatores
deslocamento

relacionados

ao Estradas
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Tabela 03: QUAL MEDICAMENTO VOCÊ USA ROTINEIRAMENTE?

Analgésicos

Anti-inflamatórios

Antibióticos

Antidepressivos / Ansioliticos

Antihipertensivos

Anti convulsivantes

Hipoglicêmicos

Anador

35

Aspirina

30

Coltrax

10

Dorfl ex

01

Tylenol/Paracetamol

03

Doril

07

Diprospan

01

Neosaldina / Neosal

02

Novalgina / Dipirona

01

Magnopirol

01

Tandrilax

01

Cataflan

04

Voltaren

03

Poltax

02

Arcoxia

01

Flogene

01

Prof lan

01

Flotac

02

Amoxil

03

Ampicilina

01

Rifocina

01

Lexotan

01

Fluoxetina

03

Paroxetina

01

Triptanol

01

Rivotril

01

Enalamed

02

Aradois

01

Lipless

01

Atenolol

01

HaIdol

01

Gardenal

01

Clonazepan

02

Insulina

01
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Actos

01

Antiácidos

Sonrisal

01

Antiretrovirais

Coquetel HIV

01

Antivertiginosos

Vertix

01

Antihistaminicos

Hidroxine

02

Tabela 04: QUAL MEDICAÇÃO VOCÊ USOU NOS DIAS PRÓXIMOS AO
DO ACIDENTE?
Antiinflamatórios

Diclofenaco

03

Analgésicos

Dipirona

01

Antihipertensivos

Enalamed

01

Aradois

01

Lipless

01

Triptanol

01

Fluoxetina

02

Paroxetina

01

Anador

04

Doril

01

Aspirina

02

Actos

01

Antidepressivos

Analgésicos

Hipoglicémicos
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATAR NA
CAMPUS UNIVERSITÁRIO - TRINDADE CEP: 88040-900 FLORIAN6POLIS - SC
TELEFONE (048) 234-1755 - FAX (048) 234-4069
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA COM SERES HUMANOS Parecer Consubstanciado - Projeto n°: 015/2005
Data de apresentação ao CEPSH: 09/02/2005
Titulo do Projeto: Proposição e Analise de Metodologia Investigatória do Nexo de Casualidade
entre Morbidez Odontológica e Acidentes de Trabalho.
Pesquisador Responsável: Luiz Eugenio Nigro Mazzilli
Pesquisador Principal: Tassiana Raquel Gemelli
Propósito da pesquisa: Academico
Instituição onde será realizado o estudo: Prefeitura Municipal de Blumenau — Centro de Referencia
em Saúde do Trabalho.
Contribuir para a identificação de fatores de natureza odontológica —
Objetivos: Geralcausais, predisponentes ou concorrentes — relacionados aos acidentes de trabalho.
Propor, avaliar e aperfeiçoar metodologia de fatores de pesquisa para
Especificoaplicações futuras voltadas à investigação da relação entre acidentes de trabalho e presença
precária no trabalho por motivos odontológicos (p. ex. dor odontogencia/oro-facila e interferência
de medicamentos — medicação, automedicação e autoprescrição.
Sumário do Projeto: 0 presente trabalho será realizado com base em um questionário aplicado por
um Calico entrevistador em trabalhadores que tenhamsofrido acidentes de trabalho no período de
15 de março a 15 de abril. Não está avaliado o numero de pesquisandos..
Comentários frente à Resolução CNS 196/96 e complementares: Trata-se um estudo transversal e
investigativo, bem delineado, com relevância social e bem justificado. Os autores estão
capacitados para a tarefa e a documentação presente atende à legislação, No entanto está
incluido o curriculo de um terceiro pesquisador, que não consta nos créditos do trabalho e sem
que esteja descrito no projeto qual a sua atribuição
Parecer do CEPSH:
(x) aprovado
( ) aprovado ad-referendum
( ) não aprovado
( ) com pendência (detalhes pendência)*
( ) retirado
( ) aprovado e encaminhado ao CONEP
Parecer final: Somos de parecer que o projeto seja aprovado por este Comitê, uma vez que
as exigências exaradas foram satisfeitas.

Florianópolis, 25 de ABRIL de 2005.

5444&.

Prof Washington Portela de Souza

Coadadlodor or, Exefecio da Cornfield
de Etc., 2 93quisa PRPe/UFSC

*0 processo em pendência deverá retornar em 60 dias ao Comitê.

