Luizinho e Chiquinho

DERMATOSES
OCUPACIONAIS

PATROCÍNIO

SBD: DERMATOLOGISTA COM TÍTULO DE
ESPECIALISTA CUIDANDO DE VOCÊ.
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Luizinho/Chiquinho

e as Dermatoses
oCupaCionais
oi luizinho.
tudo Certo? Como
vai?

dermatoses
oCupaCionais são
doenças que se manifestam
na pele das pessoas devido
ao manuseio e ao Contato Com
suBstânCias químiCas
no amBiente de
traBalho.

Bom dia Chiquinho.
Como está?

eu li no site
que voCê me passou:
www.Ceads.org.Br
soBre dermatoses
oCupaCionais. o que
isso signifiCa?

voCê poderia
me dar um exemplo
de uma dermatose
oCupaCional?

“Certamente. VoCê,
Chiquinho, que é um
artista plástiCo e, às
Vezes manuseia tintas
Coloridas. é possíVel
que as substânCias
Contidas nas tintas
Coloridas, possam lhe
Causar uma doença
na pele, prinCipalmente
nas mãos.”
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Já me aConteCeu isso. depois que eu entrei em
Contato Com as tintas Coloridas, minhas mãos
fiCaram vermelhas, inChadas e Com muita CoCeira. lá na editora KalaKo, os funCionários mais
velhos, disseram-me que o que eu tive, foi uma
espéCie de alergia de Contato às suBstânCias
químiCas presentes na Composição
das tintas.

voCê não tem mais proBlemas
Com as tintas Coloridas, pois
voCê traBalha Com as Cores
dos desenhos no Computador, Certo?

“outro exemplo: os trabalhadores da Construção CiVil e,
mesmo os “pedreiros de fim de semana”, ao entrar em Contato
Com o Cimento, que Contém em sua Composição o biCromato de
potássio, podem desenVolVer doenças da pele, as Chamadas
dermatoses oCupaCionais,que se manifestam nos loCais onde
o Cimento entra em Contato Com a pele do trabalhador.”
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o que pode
aConteCer às
pessoas que traBalham
Com Cimento, sem os equipamentos de segurança
espeCífiCos?

o pó de Cimento, Contém o BiCromato
de potássio que pode provoCar alergia
nas mãos, nos anteBraços, nos omBros,
nas pernas e nos pés do traBalhador. essa
alergia pode se apresentar Com inChaço,
vermelhidão, CoCeira e até Bolhas nos loCais
de Contato. às vezes, o empregado preCisa ser afastado do traBalho,
devido a essa dermatose
oCupaCional.

o que mais o Cimento
pode provoCar de dano à
pele do traBalhador?

“o pó de Cimento, em
Contato Com a água,
endureCe e pode ser
agressiVo à pele, prinCipalmente, quando ele
Cai no espaço entre
a bota e a pele do
trabalhador e que no
Verão usa bermuda, ao
inVés de usar Calças
Compridas.o Cimento,
Com o suor e o atrito
a que está submetido
o trabalhador, enrijeCe e fere a pele
da perna da pessoa.
esse ferimento pode
infeCCionar e impedir o
empregado de permaneCer no trabalho.”
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eu li no site
www.Ceads.org.Br que o pó
de Cimento, quando entra no olho do
traBalhador, pode enriJeCer e ferir
as estruturas desse olho.

daí a importânCia de se
utilizar os equipamentos de
segurança, seJa no amBiente
de traBalho, seJa em Casa,
prinCipalmente aqueles
“pedreiros de fim
de semana”.

“a CeCília Contou-me que
ela tem uma
amiga, que
trabalhaVa na
fábriCa de bijuterias, e que
desenVolVeu
uma alergia
tão seVera nas
mãos que teVe
que mudar de
emprego. essa
alergia pode
ser Considerada uma
dermatose
oCupaCional?”

“sim Chiquinho,podemos Considerar essa agressão à pele Como
uma dermatose oCupaCional,pois na ConfeCção das bijuterias,
as funCionárias entram em Contato Com níquel e/ou Cromo que
fazem parte da Composição do material das bijuterias. esses
elementos podem proVoCar nas pessoas o que denominamos
“dermatite de Contato” apresentando CoCeira nas mãos, inChaço
e até bolhas, o que limita os moVimentos das mãos.”
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pode
oCorrer uma
infeCção nas mãos
das traBalhadoras
que manuseiam
BiJuterias?

pode sim.
as Bolhas que
surgem, após o
Contato Com níquel
e/ou Cromo, podem
romper e ser
infeCtadas. além da
presença de uma
infeCção nas mãos,
que pode ser um
fator limitante do
traBalho, há ainda, o
aspeCto estétiCo do
proBlema. toda infeCção de pele Causa
medo de Contágio,
noJo, pela presença
da infeCção e
preConCeito.

penso que
a auto-estima das
pessoas Com lesões de
pele fiCa Completamente
aBalada. além disso, nem
sempre é fáCil enContrar
um novo emprego,após
um episódio que tenha
envolvido a infeCção
da pele.
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“as bijuterias podem Causar dermatites de Contato em
algumas pessoas, pelo mesmo motiVo: alergia ao níquel
e/ou Cromo Contido nos brinCos, anéis, Colares e
pulseiras.”

é verdade,
pois a Cidinha,
irmã da CeCília, toda
vez que usava BrinCos
de BiJuteria, ela apresentava
inChaço nas orelhas, CoCeira e,
às vezes, Bolhas que vertiam
um líquido transparente. a
Cidinha, morria de vergonha
e, nunCa mais usou
BiJuterias.

quando eu fui à ofiCina meCâniCa
do meu amigo Braz, na vila mariana, eu
oBservei nos anteBraços dele, uma grande
quantidade de “espinhas”, ou seJa
pequenas Bolhinhas
Com pus.

eu perguntei a ele,
quais eram as
suBstânCias
que ele
manuseava
no traBalho.
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Certamente óleo e graxa
o dia inteiro, ele deve
ter respondido. porém,
qual a relação dessas
suBstânCias Com as
“espinhas” do anteBraço dele?

os derivados do petróleo, Como óleo
e graxa, podem provoCar, ao entar em
Contato Com a pele, uma doença denominada
“elaioConiose”, CaraCterizada pelo apareCimento de lesões da pele semelhantes
às espinhas.

“o beto,Companheiro do braz, Contou-me que ele teVe “espinhas” semelhantes às do braz, em suas Coxas, pois, após mexer Com
óleo e graxa, ele limpaVa as mãos na Calça que ele
usaVa no trabalho.”

normalmente,
os meCâniCos usam a mesma
Calça de traBalho, a semana inteira.
todos os dias, eles limpam as mãos, Com
graxa e óleo, no teCido da Calça, na altura das Coxas.

após um
período de traBalho,
esses
derivados do
petróleo, agridem a pele do
traBalhador,
provoCando
uma dermatose
oCupaCional,
Com um nome
Bem esquisito:
elaioConiose.
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o pedro Bala, dono da
lanChonete, mostrou-me suas
mãos e, disse-me que depois
de lavar tantos Copos Com
detergente, além da CoCeira
e inChaço das mãos, ainda
apresentou raChadura entre
os dedos das duas
mãos.

esse fato
tamBém se CaraCteriza
Como uma dermatose oCupaCional?

CaraCteriza sim.
as suBstânCias que são
utilizadas na faBriCação dos
detergentes podem ser agressivas
às pessoas que os utilizam Com
frequênCia, seJa no traBalho,
seJa no amBiente
doméstiCo.

as suBstânCias
químiCas dos detergentes
podem ferir a pele e, priCipalmente Causar desCamação
das regiões interdigitais.

“isso mesmo. entre os
dedos do pedro, haVia desCamação e perda
de fragmentos da pele. eu
penso que esses loCais
agredidos podem serVir
de porta de entrada para
infeCções, assim Como
aConteCeu Com ele, esse
fato pode oCorrer Com
balConistas de bares e
lanChonetes, além dos
trabalhadores diaristas
e que entram em
Contato direto Com
os detergentes,
sem a deVida
proteção.”
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normalmente, as
suBstânCias químiCas
dos detergentes ferem
a pele e aBrem espaço para
entrada de BaCtérias e fungos,
que podem levar a uma infeCção mais
séria em que há neCessidade de se
administrar antiBiótiCos, além
do afastamento do
traBalho.

daí a neCessidade
dos equipamentos de segurança
espeCífiCos para Cada
profissão.

o Celso zamp,
durante o verão, traBalhava
Com sandálias de BorraCha, aquelas
Com as tiras laterais e que se prendem
à sola através da inserção desse
material entre os dedos
dos pés.
“Certa Vez, eu o enContrei e, ele mostrou-me as marCas
das tiras laterais em seus pés, após um episódio que ele
ClassifiCou Como alergia às sandálias.
isso é possíVel?”

“é possíVel sim. as
substânCias
químiCas
que entram
na Composição da borraCha das
sandálias,
agrediram
a pele dos
pés do zamp,
proVoCando
uma alergia.
penso que
essa alergia tenha
sido muito
intensa, uma
Vez deixou
marCas das
tiras das
sandálias em
sua pele.”
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então, é possível
que qualquer suBstânCia
químiCa possa provoCar
dermatose oCupaCional?

“sim. isso depende da pessoa, de seu meCanismo de defesa, do grau de agressiVidade
das substânCias químiCas e, prinCipalmente do uso Correto dos equipamentos de
segurança espeCífiCos.”

“nos últimos dois anos, foram introduzidas
mais de 3.000 noVas substânCias químiCas
nas indústrias.”

o JuCa, antes de ser
ContaBilista era marCeneiro,
porém, tanto o pó da madeira, Como as
suBstânCias Contidas em algumas madeiras Como a
Caviuna a emBuia e a arueira. muitas vezes, as mãos do
JuCa fiCavam Coçando e Cheias de Bolhas. essa Bolhas
se rompiam e, as vezes infeCCionavam
sendo neCessário até tomar antiBiótiCos,
além de limitar as suas atividades
profissionais.

“uma Vez , o gustaVo foi Visitar a renata no sítio do embu. lá, o Caseiro haVia
derrubado um pé de arueira. o gustaVo, tirou a Camisa, deVido ao Calor, e
passou a Carregar os pedaços da madeira apoiados entre seu ombro e o
pesCoço do lado direito.”

no dia
seguinte, ele
amanheCeu, Com
essa região
do Corpo que
toCou a madeira,
toda vermelha,
Coçando, ardendo e Com Bolhas.
Certamente, foi
devido à agressão das suBstânCias químiCas
existentes na
arueira.

cancer da pele.indd 11

11/10/13 16:09

Certamente. as suBstânCias
químiCas existentes nesse tipo de madeira
provoCaram essa dermatite de Contato. se
o gustavo fosse o Caseiro da CháCara,
essa doença seria CaraCterizada Como
uma dermatose oCupaCional

são muitas suBstânCias.
qual seria a melhor forma de
prevenção Contra as possíveis
agressões à pele dessas novas
suBstânCias químiCas?

hoJe, existem vários
laBoratórios espeCializados na
avaliação das Condições do amBiente
de traBalho.

esses laBoratórios
fazem análises da água utilizada,
do ar CondiCionado e, prinCipalmente,
das suBstânCias químiCas
que os traBalhadores
manuseiam.
mas, a melhor
maneira de se proteger das
agressões químiCas é utilizar os
equipamentos de segurança
espeCífiCos.

em nosso
país, existem
muitas empresas.
seria possível
fisCalizar todas
elas?
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“existem normas e equipamentos
de segurança para Cada tipo de
atiVidade exerCida.”

é preCiso que patrões
e empregados Conheçam os risCos
da exposição da pele às suBstânCias Com
que traBalham e se ConsCientizem que sem
o uso do equipamento de segurança os
risCos de uma dermatose oCupaCional
oCorrer são elevados, podendo até
afastar o traBalhador de
suas funções.
“as substânCias químiCas presentes numa empresa não Causam
somente lesões na pele, elas
podem agredir outros órgãos
também, não é Verdade?”

voCê imagina que
Com a quantidade de suBstânCias
químiCas que os traBalhadores entram
em Contato direto Com a pele ou por meio
de outras vias, prinCipalmente as vias
aéreas pode haver agressão a
pratiCamente todos os órgãos do
Corpo humano Como pulmões,
rins, sistema nervoso Central
entre outros.

a prevenção
de aCidentes no traBalho
ou mesmo no amBiente doméstiCo
é a melhor maneira de proteger
a pele e os demais
órgãos.

a nossa pele
é um Bem preCioso e Como
tal, mereCe atenção espeCial,
pois , uma vez lesada pode
limitar a sua CapaCidade de
traBalho, além de Causar um
mal estar físiCo e emoCional
de grandes proporções.

FIM
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