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PREFÁCIO

Francisco de Assis Carvalho Gonçalves

Participar da construção de um Sistema Único de Saúde, que a cada momento nos dá

evidências de suas conquistas com os vários avanços obtidos é algo que nos alegra e nos faz

honrados. Sabemos, que mesmo com tantas vitórias, os desafios ainda são enormes e talvez

sejam o que nos impulsiona a lutar, persistir e acreditar que a concretização dos princípios

fundamentais desse sistema seja uma realidade na vida de todos os brasileiros.

Essa publicação traz uma mostra do esforço coletivo da Secretaria do Estado da Saúde

(SES), entendida como o conjunto dos gestores e seus colaboradore(a)s, foram capazes de

construir em sete anos de gestão.

Somos sabedores que uma construção coletiva requer um exercício de flexibilização e

aceitação, pois múltiplas são as idéias que emergem dos diferentes protagonistas envolvidos.

Árdua a tarefa, quiçá impossível, de obter um consenso que contemple a maioria.

Sem dúvida que muitas foram as dificuldades encontradas, porém, superadas! O

resultado será apreciado e avaliado por cada leitor, seja ele um cidadão, um profissional da

saúde, um prestador de serviço, o setor regulado, estudantes, professores, enfim, usuários do

SUS.

Essa coletânea que a DIVISA sistematizou e organizou de maneira clara e

despretensiosa, procurou mostrar a trajetória da VISA no Estado do Piauí nos sete anos de

gestão e a produção técnico-científica dos profissionais da SES neste mesmo período,

reunindo cerca de 173 autores, que conseguiram aliar o saber acadêmico com a vivência de

seu labor diário, totalizando em 82 resumos entre artigos e monografias.

Parabéns aos organizadores e colaboradores responsáveis pela ousadia deste trabalho,

ressaltando que ele representa uma semente que foi germinada e poderá servir de estímulo

para outras publicações e contribuir na disseminação dos saberes e práticas em saúde junto à

população do Estado do Piauí.

Secretário de Estado da Saúde
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APRESENTAÇÃO

Tatiana Vieira Souza Chaves

Dentre as várias conquistas obtidas com a Constituição Federal de 1988, o desenho de um

novo sistema de saúde para o país, o Sistema Único de Saúde - SUS, é sem dúvida um dos mais

avançados do mundo. Os princípios para ele definidos – universalidade, integralidade,

descentralização e equidade são expressões evidentes desses avanços. Entretanto, o caminhar para a

sua efetivação, segue uma dinâmica um tanto complexa, exigindo dos seus protagonistas, habilidades

para que as dificuldades sejam enfrentadas, de modo que os princípios sejam concretizados através de

ações que visem mudanças na qualidade de vida das pessoas.

A Secretaria de Estado da Saúde do Piauí, no percurso de 2003 a 2009, buscando contribuir

para o processo de construção e efetivação do SUS, fez investimentos relevantes para a Vigilância em

Saúde do Estado. Dentre eles, a produção técnico-científica, a implantação do Centro Estadual de

Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST, do Centro de Informação Toxicológica do Piauí -

CITOX e Laboratório de Genética Toxicológica - LABTOXIGEN, por acreditar serem estes de

fundamental importância para o desenvolvimento de ações que promovam resultados impactantes

para melhoria da saúde da população piauiense.

O Estado, com a preocupação de solidificar e difundir o conhecimento técnico científico, dar

visibilidade às ações em saúde do trabalhador e as referentes às informações sobre intoxicações,

investindo em ações dessa natureza, contribui para fomentar a cooperação e a responsabilidade como

valores intrínsecos às ações de controle e prevenção de riscos. Esta coletânea foi desenvolvida com

recursos do SUS, objetivando oferecer subsídios para novos estudos e pesquisas, como forma de

incentivar novos projetos e investimentos em saúde.

Esta publicação apresenta no capítulo I a trajetória da DIVISA fazendo uma breve

caracterização do CEREST, CITOX e LABTOXIGEN (Laboratório de Toxicologia do LACEN-PI),

com o propósito de mostrar, disponibilizar e facilitar o acesso desses serviços ao usuário do SUS. Faz,

ainda, uma rápida abordagem do investimento feito na área de capacitação de recursos humanos.

Além disso, menciona os temas e autores dos projetos da 1º turma do Mestrado Profissional em

Farmacologia Clínica. No capítulo II, a produção científica dos técnicos da

DIVISA/CEREST/CITOX, DUVAS, DUAF, LACEN, Hospitais Públicos da rede estadual, Regionais

de Saúde e dos municípios piauienses, apresentados em eventos científicos, estaduais, nacionais e

internacionais. O capítulo III traz os resumos das monografias das Especializações: Controle de

Infecção Hospitalar e Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana.

Ressalta-se que os trabalhos conseguiram aliar o conhecimento acadêmico dos profissionais

com suas experiências cotidianas no campo da Vigilância em Saúde, objetivando contribuir para a

construção de um SUS que conjugue equidade e qualidade.

Diretora da Vigilância Sanitária Estadual
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SUS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA: UMA TRAJETÓRIA DE AVANÇOS E

CONQUISTAS.

Organização e Gestão do

Sistema Nacional de Vigilância no Âmbito do SUS Ação Regulatória:

A Vigilância Sanitária no Contexto da Atenção

Integral à Saúde; Construção da Consciência Sanitária: mobilização

Produção do Conhecimento, Pesquisa e Desenvolvimento

Tecnológico

O Movimento da Reforma Sanitária surge como divisor de águas face a urgente

necessidade de repensar as ações de saúde, até então voltadas para o aspecto curativo com

ênfase na assistência. Uma das expressões dessas mudanças foi a importância que passou a ser

dada às ações de caráter coletivo e à implementação de ações preventivas de proteção e

promoção da saúde, e, dentre essas, aquelas denominadas como “vigilâncias”.

Para além da mudança conceitual, na qual se verificou uma ampliação do conceito

Vigilância em Saúde, aí incluídas a Sanitária, Epidemiológica, Ambiental e Saúde do

Trabalhador, há muito ainda o que se conquistar, especialmente no que se refere ao

financiamento das ações.

A criação da ANVISA em 1999 constituiu-se em um marco histórico decisivo para a

Vigilância Sanitária ganhar maior visibilidade no SUS, haja vista que a partir de então começa

a se consolidar como política pública, obtendo maior autonomia no gerenciamento da

gestão, captação de recursos e ganhando aos poucos, maior espaço e reconhecimento no

campo da Saúde Pública.

Frente às reivindicações apresentadas na I Conferência Nacional de VISA em 2001,

acerca da necessidade de fortalecimento e consolidação do Sistema Nacional de Vigilância

Sanitária, surge o Plano Diretor de Vigilância Sanitária (PDVISA), discutido à luz do Pacto

pela Saúde e construído com a participação dos técnicos das três esferas (federal, estadual e

municipal), como também de outros setores da sociedade (Conselhos de Saúde, setor

regulado, trabalhadores do SUS, entre outros). O referido Plano é pautado no perfil

epidemiológico e na diversidade dos problemas locais e regionais existentes.

Esse plano é composto pelos seguintes eixos e diretrizes:

; vigilância de

produtos, de serviços e de ambientes;

, participação e

controle social;

. Este último eixo estimula a produção de conhecimento em vigilância

sanitária, consolidando esta nos espaços acadêmicos de formação e produção científica,

ensino e pesquisa, e, ainda, seu reconhecimento como campo de pesquisa, inerente ao campo

da Saúde Coletiva, ressaltando a necessidade de interlocução com outras áreas, tendo em vista

seu caráter interdisciplinar, multiprofissional e intersetorial.
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Vigilância Sanitária no Contexto Piauiense

A Criação do CEREST no Piauí: uma conquista dos trabalhadores

A partir de 2003, um novo cenário passa a configurar-se no Estado do Piauí, sendo uma

das prioridades do governo, um maior investimento nas ações de prevenção e promoção da

saúde. A repercussão desse investimento na VISA se fez notar, a partir da mudança

organizacional proposta pela reforma administrativa, na qual a Divisão de Vigilância

Sanitária transforma-se em Diretoria, proporcionando maior agilidade e autonomia na

gestão de suas atividades.

Adotando como missão a promoção e proteção da saúde da população, através do

controle sanitário de produtos e serviços em todo o Estado do Piauí, a DIVISA é responsável

pelas ações de fiscalizações nas áreas de:

Medicamentos para o uso humano e suas substâncias ativas e demais insumos e

processos;

Produtos para saúde, médicos, odontológicos, fisioterapicos;

Cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes;

Imunobiológicos e suas substâncias ativas, sangue e hemoderivados;

Saneantes destinados à higienização, desinfecção de ambientes domésticos,

hospitalares e coletivos, alimentos, bebidas, resíduos de agrotóxicos e de medicamentos

veterinários;

Limites de contaminantes orgânicos, Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Resíduos dos

Serviços de Saúde (RSS);

Ambientes de trabalho, saneamento básico, como também no controle das infecções

dos estabelecimentos de saúde.

O Ministério da Saúde, considerando o disposto no artigo 198 da Constituição Federal

de 1988, os preceitos da Lei Orgânica de Saúde nº 8080/90 e a necessidade de articular no

âmbito do SUS as ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde dos trabalhadores,

instituiu, através da Portaria nº 1679/GM de 19/09/2002, a Rede Nacional de Atenção

Integral à Saúde do Trabalhador – RENAST, a ser desenvolvida de forma articulada entre o

Ministério da Saúde, as Secretárias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios, por meio da elaboração do Plano Estadual de Saúde do Trabalhador,

implantação nos serviços ambulatoriais e hospitalares das ações básicas, de média e alta

complexidade de saúde do trabalhador e organização dos Centros de Referência em Saúde do

Trabalhador.

O CEREST do Piauí foi habilitado através da Portaria n.º 307 de 02 de outubro de

2003, passando a integrar a RENAST. Trata-se de uma unidade especializada responsável pela

operacionalização das ações na área da Saúde do Trabalhador, tendo por função o

?

?

?

?

?

?

?
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provimento de retaguarda técnica para o SUS, nas ações de prevenção, promoção,

diagnóstico, tratamento, reabilitação e vigilância em saúde dos trabalhadores urbanos e

rurais, independentemente do vínculo empregatício e do tipo de inserção no mercado de

trabalho.

Ressalta-se que, para a estruturação e funcionamento do CEREST, foi fundamental a

realização em 2004 do Curso de Atualização de Vigilância em Saúde do Trabalhador, de 180

horas, em convênio com a FIOCRUZ, capacitando 40 profissionais da DIVISA. No Estado

do Piauí, o CEREST encontra-se tecnicamente vinculado à Diretoria de Unidade de

Vigilância Sanitária, realizando várias ações voltadas para o alcance de seus objetivos

definidos como: desenvolver estudos e pesquisas na área de saúde do trabalhador, promover

programas de formação de qualificação de recursos humanos, suporte técnico para melhoria

da prática assistencial interdisciplinar, propor normas e diagnósticos relativos aos agravos a

saúde do trabalhador, atuar junto dos seus parceiros nas atividades de normatização relativas

à prevenção de agravos à saúde do trabalhador, implantação da RENAST.

Para facilitar o desenvolvimento das atividades, com o Plano de Ação/2006 foram

criadas seis (06) linhas de ação, organizadas da seguinte maneira: Acolhimento - compreende

a escuta qualificada do trabalhador que chega ao CEREST. Realizada por um profissional da

equipe técnica que identifica o motivo da procura e procede aos encaminhamentos conforme

as necessidades. Assistência - atendimento individualizado aos trabalhadores que demandam

os serviços do CEREST, através da equipe multiprofissional de acordo com a necessidade do

caso, cuja atuação se dará no sentido de estabelecer o nexo causal entre os

processos/ambientes de trabalho e a saúde do trabalhador. Fiscalização - visitação aos locais

de trabalho para a materialização da vigilância em saúde do trabalhador, identificando riscos

e outros fatores ou situações com potencial de danos sobre a saúde do trabalhador. Pode ser

feita pela equipe da Vigilância Sanitária/CEREST, como também, pode-se formar uma

equipe interinstitucional com a participação do Ministério do Trabalho, INSS, Sindicato e

outros. Projetos e Pesquisas - desenvolver estudos e pesquisas na área de saúde do trabalhador

e do meio ambiente; produzir informações para subsidiar proposições de políticas na área de

saúde do trabalhador. Educação Permanente - promoção de cursos de capacitação,

seminários, palestras, oficinas e outros eventos voltados para os trabalhadores, profissionais,

estudantes e demais interessados em saúde do trabalhador, bem como no desenvolvimento de

programas de formação, especialização e qualificação de recursos humanos na área da saúde

do trabalhador. Divulgação/Comunicação – tem como finalidade contribuir na construção

de uma cultura de priorização da saúde do trabalhador através da ampla difusão dessa área

como integrante das políticas públicas. Gestão Administrativa – caracteriza-se pela realização

de reuniões com a equipe de trabalho, com representantes de outros órgãos, elaboração de

programação de eventos, atos administrativos, reunião da CIST, organização das
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conferências, elaboração do plano de ação, etc.

Dando continuidade à expansão da RENAST, a Secretaria da Saúde elaborou a

proposta para criação de novos CEREST: o CEREST Regional de Bom Jesus foi habilitado

através da Portaria n.º 653 de 19 de setembro de 2006, inaugurado em dezembro de 2008. O

CEREST Regional de Parnaíba e Picos, habilitados pela Portaria SAS/MS nº 121 de 18 de

março de 2009, encontram-se em fase de conclusão de reforma da estrutura física, devendo ser

inaugurado no primeiro semestre 2010.

A Secretaria Estadual da Saúde inaugura, em janeiro de 2006, o Centro de Informação

Toxicológicas do Piauí – CITOX, integrado à Rede Nacional de Informações Toxicológicas –

RENACIAT, criada em 03 de fevereiro de 2005, através da RDC ANVISA Nº 19/05. Esta rede

é formada por 36 centros em vários estados brasileiros.

A RENACIAT atua de maneira integrada ao Sistema de Informações Toxico-

Farmacológicas - SINITOX, vinculada a FIOCRUZ/MS, sistema este que é responsável pela

coleta, compilação, análise e divulgação de todos os casos de intoxicações no Brasil.

O CITOX, através do telefone 08002803661 fornece, de maneira rápida e segura,

informações e orientações toxicológicas aos profissionais da saúde no âmbito público e

privado de todo o Estado do Piauí, bem como a comunidade em geral, com plantão

permanente de 24 horas.

Além disso, capacita em Toxicologia os profissionais de saúde, divulga os riscos tóxicos

e medidas preventivas de envenenamento através da elaboração e distribuição de cartazes e

folhetos, aberto para profissionais da atenção básica, dos serviços de urgência e emergência e à

população em geral.

O risco de câncer em humanos é dependente da exposição ambiental, ocupacional,

estilo de vida (fumo, álcool e alimentação inadequada), como também, de eventos

espontâneos que refletem variações na eficiência ou fidelidade de vários processos críticos

envolvidos na etiologia do câncer. Entretanto, a avaliação do potencial carcinogênico de

agentes aos quais o homem está exposto é de importância primária e requer atenção especial

devido à existência de compostos genotóxicos e não genotóxicos que podem ser incluídos na

classe química de compostos carcinogênicos.

A Secretaria de Saúde do Piauí, preocupada com o fato de que o câncer é a segunda

causa de mortalidade no estado, vem desenvolvendo ações preventivas que visam a qualidade

de saúde pública, atendendo desta forma as diretrizes do Pacto pela Saúde. Por meio do

CITOX: Um Avanço na Informação da Intoxicação

LABTOXIGEN - Prevenção do Câncer em Trabalhadores no Piauí: a

preocupação da Secretaria de Saúde com a instabilidade genética.

22



SABERES E PRÁTICAS EM SAÚDE NO PIAUÍ
COLETÂNEA DE TRABALHOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS 2003-2009

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ

Laboratório Central de Saúde Pública “DR. COSTA ALVARENGA" - LACEN-PI e da

Diretoria de Unidade de Vigilância Sanitária - DIVISA, colocou-se à disposição da

comunidade piauiense, em 2009, o LABTOXIGEN.

O LABTOXIGEN tem como objetivo a realização de estudos, pesquisas e produção de

serviços de saúde pública através do SUS, relativos à identificação, biomonitoramento de

riscos ambientais, alimentares, ocupacionais e de estilo de vida que podem ocasionar o

surgimento do câncer. Dentre as suas realizações, estão os testes de genotoxicidade

/mutagenicidade, bem como ações educativas e de estudos epidemiológicos para o

biomonitoramento de riscos e prevenção de câncer no estado, em populações que estão

sujeitas aos riscos e às ações de agentes químicos e/ou físicos sobre o material genético.

Ao tempo em que presta serviços à comunidade, o LABTOXIGEN oferta condições

laboratoriais para o treinamento de técnicos e qualificação de profissionais de saúde em nível

de Mestrado e de Doutorado para a prestação de serviços na área de Genética Toxicológica.

Esse treinamento constitui uma preocupação dos dirigentes de saúde do estado, visando

ampliar suas ações para a prevenção de danos ao material genético. Essa contribuição tem

sido de grande importância para a saúde do trabalhador e saúde ambiental, bem como para a

redução dos gastos públicos com doenças degenerativas, incluindo o câncer.

A exposição de trabalhadores aos agentes mutagênicos e carcinogênicos, causadores de

possíveis efeitos à saúde ocupacional, pode ser evidenciada na exposição a derivados de

produtos petroquímicos, exposição à energia nuclear, exposição na produção de ferro e aço,

exposição médica (Raios X para diagnóstico e radioterapia), exposição a lixo nuclear,

exposição a efluentes industriais, exposição a emissões por motores de veículos, exposição a

pesticidas utilizados na agricultura, exposição na incineração de lixo e mutações originárias

de infecções crônicas por vírus, bactérias ou parasitas. Como exemplos de categorias

profissionais mais expostas, podemos citar: profissionais de saúde e demais funcionários que

trabalham em ambientes hospitalares (mutações originárias de infecções crônicas por vírus,

bactérias ou parasitas); frentistas de postos de gasolina e trabalhadores expostos à tintas

automotivas, além de produtos e derivados petroquímicos; manipuladores de drogas

quimioterápicas; trabalhadores agrícolas expostos a pesticidas; trabalhadores expostos a

radiações ionizantes; Manipuladores de solventes, tintas e diferentes misturas químicas;

trabalhadores que se expõem a efluentes industriais; trabalhadores de incineradoras de lixo;

trabalhadores expostos na produção de ferro e aço. Neste contexto, os testes de

genotoxicidade são biomarcadores muito promissores para prever instabilidades genéticas

que podem aumentar a susceptibilidade aos cânceres.

Dentre os projetos de prevenção de riscos de instabilidade genética, desde sua

implantação, em julho de 2008, o LABTOXIGEN efetivou cerca de 900 testes de

genotoxicidade nos seus projetos de riscos ocupacionais associados à exposição aos
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agrotóxicos, derivados do benzeno, químicos para tratamento de couro, exposição aos

antineoplásicos e avaliação de quimioterápicos retrovirais. Os testes para o

biomonitoramento de danos ao material genético são de importância para avaliação de

efeitos crônicos de agentes mutagênicos, que não são detectados em exames comumente

usados para avaliação clínica. Dentre os biomarcadores de genotoxicidade e mutagenicidade,

o LABTOXIGEN realiza os testes de micronúcleo, de aberrações cromossômicas e o teste

cometa.

A prestação de serviços de saúde à comunidade e transferências de tecnologias,

reconhecidas pela comunidade científica nacional e internacional para gestão e

biomonitoramento de risco ocupacional e de problemas ambientais induzidos por químicos

e/ou agentes físicos potencialmente mutagênicos/carcinogênicos, é de suma importância

para a segurança ambiental, saúde pública e qualidade de vida.

O investimento feito na área de capacitação de recursos humanos demonstra a

preocupação da gestão estadual em aliar, não só a qualificação do quadro funcional, mas

também, a prestação de serviços com maior qualidade. Dentre os vários investimentos em

capacitações, ressaltam-se dois Cursos de Especialização, um Curso de Aperfeiçoamento em

Vigilância Sanitária e um Mestrado Profissional em Farmacologia Clínica, ambos em

andamento.

O Curso de Especialização em Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana, na

modalidade a distância, teve sua 1ª turma, através do Termo de Colaboração firmado em 2006

entre a Secretaria da Saúde, através da DIVISA/CEREST e a FIOCRUZ, com a interveniência

do CESTH, do EAD e da FIOTEC, e o Apoio da Área Técnica de Saúde do Trabalhador do

Ministério da Saúde. Foram capacitados 50 profissionais de diferentes formações

profissionais: Odontologia, Direito, Serviço Social, Nutrição, Medicina, Engenharia do

Trabalho, Farmácia, Enfermagem, Fonoaudiologia, Teologia e Educação Física.

O curso foi realizado em 18 meses de trabalho árduo, envolvendo numerosa e

qualificada equipe de profissionais, técnicos da área e apoio administrativo, vinculado à

FIOCRUZ, Ministério da Saúde, SES e do SUS, em nível regional e local, inaugurando uma

nova modalidade de capacitação e educação permanente dos profissionais do SUS e de áreas

afins à Saúde do Trabalhador, para apoiar a implementação das ações de uma atenção integral

e qualificada aos trabalhadores no SUS, e a estratégia da RENAST.

Com o encerramento do curso, em fevereiro de 2009, a Secretaria da Saúde cumpre

Educação Permanente: Um Avanço na Qualificação de Recursos Humanos

Especialização em Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana: Construindo o

Conhecimento

?
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mais uma etapa na formação de seus servidores, para que possam atuar na promoção e

prevenção à saúde dos trabalhadores do Estado, dentro dos princípios do SUS.

Em fase de execução, está o

que tem como objetivo qualificar os profissionais de saúde das VISAS municipais no

desempenho de ações de saúde no âmbito da promoção, proteção e regulação,

disponibilizando-as à população com segurança, qualidade e eficácia.

O projeto do curso contemplou os 60 municípios que pactuaram o piso estratégico,

oferecendo 105 vagas, sendo duas por município. A Carga Horária é de 180 horas,

distribuídas em 4 módulos operacionalizados em Teresina, com duração de uma semana para

cada módulo. Foram formadas três turmas com 35 alunos cada.

A participação de técnicos na 1ª turma de mestrado profissional em Farmacologia

Clínica no Piauí é um grande marco na administração pública da saúde, que foi viabilizado

em 2008, através de convênio firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Universidade

Federal do Ceará-UFC.

O curso do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia da Universidade Federal do

Ceará- UFC é o único no Brasil voltado à capacitação de recursos humanos que atuam nas

áreas relacionadas à Política Nacional de Medicamentos e a Política Nacional de Promoção

da Saúde do Ministério da Saúde.

O objetivo é qualificar profissionais da Secretaria de Saúde do Piauí, que

desempenham funções relacionadas à investigação epidemiológica, ambiental e sanitária,

assistência farmacêutica, diagnóstico laboratorial, investigação e monitoramento de

substâncias químicas e tóxicas, análises fiscais de amostras, investigação toxicológica, sob os

aspectos do indivíduo e a ação do meio ambiente sobre ele, fiscalização sanitária de serviços e

produtos de interesse à saúde, tudo para fins de desenvolvimento de pesquisas na área de

saúde do Estado do Piauí, imbuídas na redução dos agravos. O mestrado encontra-se em

andamento, com 16 profissionais matriculados, desenvolvendo os projetos de acordo com

suas áreas de atuação profissional.

?

?

Curso de Aperfeiçoamento em Vigilância Sanitária

Curso de Aperfeiçoamento em Vigilância Sanitária

Mestrado Profissional em Farmacologia Clínica: Iniciativa Pioneira
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Relação dos Projetos de Mestrado em Andamento

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

Estudo da Co-Infecção do Vírus HIV-1 com a Hepatite B: Perfil Epidemiológico,

Caracterização do Estado Biológico e Avaliação Anti-retroviral no Estado do Piauí.

Ana Luisa Eulálio Dantas Aragão – Farmacêutica-bioquímica. Secretaria de Estado da Saúde

do Piauí/LACEN.

Avaliação Auditiva em Recém-nascidos Submetidos à Fármacos Ototóxicos.

Adriana C. Rufino Pedrini - Fonoaudióloga. Secretaria de Estado da Saúde do Piauí/MDER.

Saúde Auditiva de Trabalhadores Expostos Ocupacionalmente ao Cromo e Produtos

Químicos em Curtume no município de Teresina - Piauí.

Carlene de Sousa Bitu - Fonoaudióloga. Secretaria de Estado da Saúde do

Piauí/DIVISA/CEREST.

Perfil Hematológico e Bioquímico de Pacientes Portadores de HIV/AIDS e Avaliação

Anti-retroviral.

Antônio Carlos de Carvalho - Farmacêutico-bioquímico. Secretaria de Estado da Saúde do

Piauí/LACEN

Padrão do Consumo de Medicamentos em Duas Populações do Município de Teresina

Cíntia Maria de Melo Mendes – Médica. Secretaria de Estado da Saúde do

Piauí/DIVISA/CITOX.

Estudo da Genotoxicidade da Zidovudina em Pacientes em Uso de Terapia Anti-

Retroviral.

Elna Joelane Lopes da Silva do Amaral - Médica. Secretaria de Estado da Saúde do

Piauí/IDTNP.

Pesquisa de Resíduos de Medicamentos Veterinários no Leite Pasteurizado Tipo

“C”Comercializado em Teresina-Pi

Iolanda Soares da Cunha – Médica Veterinária. Secretaria de Estado da Saúde do

Piauí/DIVISA/CITOX.

Correlação entre Concentração Urinária de Cromo e Genotoxicidade em Trabalhadores

de Curtume no Estado do Piauí.

Ítalo Sávio Mendes Rodrigues - Farmacêutico-bioquímico. Secretaria de Estado da Saúde do
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Piauí/DUAF

Avaliação do Programa do Controle de Infecção do Município de Teresina.

Lucimá Alves Pereira Lima – Enfermeira. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA.

Estudo da Genotoxicidade Em Cirurgiões Dentistas Expostos Ocupacionalmente a

Radiações Ionizantes no Município de Teresina- PI.

Maria do Amparo da Silva Bida Mesquita. Enfermeira. Secretaria de Estado da Saúde do

Piauí/DIVISA.

Avaliação do Impacto do Uso de Agrotóxicos na Saúde dos Trabalhadores Rurais em

Municípios Piauienses.

Maria Veloso Soares – Nutricionista. Secretaria de Estado da Saúde do Piauí/DUVAS.

Avaliação dos Possíveis Efeitos Bioquímicos, Hematológicos e Genotóxicos do Cromo

em Trabalhadores de Curtumes no Estado do Piauí

Osvaldo Bonfim de Carvalho. Farmacêutico-bioquímico. Secretaria de Estado da Saúde do

Piauí/DUAF

Perfil das Reações Adversas a Medicamentos (RAMS) em Pacientes com Leishmaniose

Visceral Tratados com Glucantime (Antimonial Pentavalente )

Paulo Pedro do Nascimento. Farmacêutico-bioquímico. Secretaria de Estado da Saúde do

Piauí/IDTNP.

Biomonitoramento do Risco Ocupacional de Profissionais de Saúde Expostos a

Quimioterápicos em Hospitais de Teresina-PI.

Ronaldo Costa. Farmacêutico-bioquímico. Secretaria de Estado da Saúde do Piauí/LACEN.

Conservação das Vacinas do Programa Nacional de Imunização - PNI em Teresina-PI

Samira Rêgo Martins de Deus. Enfermeira. Secretaria Municipal da Saúde de Paulistana-PI.

Prevalência dos Bubtipos do Vírus da Imunodeficência Humana do Tipo 1 (HIV-1) no

Estado do Piauí

Symonara Karina M. Faustino. Farmacêutica-bioquímica. Secretaria de Estado da Saúde do

Piauí/LACEN.

Tuberculose Multirresistente: Perfil da Resistência Local às Drogas Anti Tuberculose em

Pacientes Atendidos nos Serviços de Saúde no Estado do Piauí.
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CAPÍTULO II





1. INTOXICAÇÃO INTENCIONAL POR FENOBARBITAL: ESTUDO DE CASO

1.1 INTRODUÇÃO

1.2 RELATO DO CASO

1.3 DISCUSSÃO

CAVALCANTE, R.C.B. ; CHAVES, T.V.S. ; MENDES, C.M.M. ; LUSTOSA, A.M.L. ; ALMEIDA, I.R. ;
TEIXEIRA, M.P.S ; ALBUQUERQUE, D.M. ; MELO, A.L.C. ; JUNIOR, R.E.L.

1,2 2,3 2 1,2 1,2

2,3 2,3 2,3 2,3

A intoxicação do tipo intencional pode acontecer a partir da vivência de uma
situação de angústia e conflitos e se caracteriza, muitas vezes, por tentativas suicidas, sendo a
fase da adolescência o período de maior vulnerabilidade. O fenobarbital é um fármaco
anticonvulsivante, hipnótico e sedativo, bastante utilizado em tentativas de suicídio.

J.K.S.S., masculino, 17 anos, 70 kg, procedente de Teresina, deu entrada no pronto
atendimento do Hospital de Urgências de Teresina com quadro de intoxicação
medicamentosa por fenobarbital (Gardenal) 30 comprimidos, como tentativa de suicídio.
Ao exame físico, o paciente apresentava-se com rebaixamento do nível de consciência, padrão
respiratório ruim, nenhuma fala, responsivo à dor, agitação, tremores generalizados, náuseas,
pulso radial forte, 114 bpm, ausência de sangramento. Foi realizada lavagem gástrica, carvão
ativado (25g), hidratação e sedação com Dormonid (30mg) e Fentanil (20mg). O paciente foi
submetido à ventilação mecânica com entubação orotraqueal e sondagem vesical distal com
bom retorno.

Os barbitúricos são medicamentos bastante utilizados na prática clínica por seus
efeitos anticonvulsivantes, anestésicos e sedativo-hipnóticos. O Fenobarbital pertence a esta
classe de medicamentos e é responsável pela maioria das intoxicações barbitúricas,
constituindo o grupo das drogas com maior morbi-mortalidade. Esses medicamentos são
depressores do SNC, incluindo desde ligeira sedação e hipnose até o coma profundo.
Provocam, também, depressão respiratória por diminuição da sensibilidade do centro
respiratório às variações do pH, dificuldade de fala, ataxia, hipotermia e colapso circulatório.
A toxicidade humana usualmente se manifesta quando a dose hipnótica é excedida 5-10
vezes, sendo a dose letal em adultos estimada de 5-10 gramas. A morte precoce decorre
principalmente de parada cardiorrespiratória, e a morte tardia pode ser decorrente de
complicações respiratórias, colapso circulatório, insuficiência renal aguda, edema cerebral ou
hipóxia prolongada, podendo levar à morte cerebral aguda. O tratamento de primeiros
socorros, nesses casos, é recomendado manter vias aéreas, oxigenação, monitorizarão
respiratória e cardiovascular e corrigir hipovolemia. Deve ser realizado esvaziamento gástrico
com lavagem gástrica até 24h (ou mais) e doses repetidas de carvão ativado, assim como
medidas sintomáticas e de manutenção, com avaliação de eletrólitos, gasometria e pH
urinário a cada 24 horas.

1 Universidade Federal do Piauí-UFPI;
2 Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/Vigilância Sanitária do Piauí/Centro de Informação Toxicológica do Piauí (CITOX/PI);
3 Faculdade de Saúde, Ciências Humanas e Tecnológicas do Piauí NOVAFAPI;
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2. INTOXICAÇÃO INTENCIONAL POR “CHUMBINHO” RELATO DE CASO

2.1 INTRODUÇÃO

2.2 RELATO DO CASO

2.3 DISCUSSÃO

LUSTOSA, A.M.L ; LUZ, A.J ; MENDES, C.M.M ; CAVALCANTE, R.C.B ; ALMEIDA, I.R ; TEIXEIRA,
M P S ; ALBUQUERQUE, D.M ; MELO, A L C ; LEITE JUNIOR, R E ; CHAVES, T V S .

1,2 4 2 1,2 1,2

2,3,4 2,3 2,3 2,3 2,3
. . . . . . .

As intoxicações por “chumbinho”, principalmente as do tipo intencional, são
consideradas importante causa de morbi-mortalidade no Brasil. O “chumbinho” que tem
autorização de uso somente para fins agrícolas é utilizado de maneira indiscriminada como
raticida, agente abortivo e em tentativas de suicídio.

S. S. R. R., 17 anos, sexo feminino, foi levada ao pronto-atendimento por tentativa de
suicídio com “chumbinho”. Após 18 horas da exposição, apresentava os seguintes sintomas:
sialorréia, náuseas, vômitos, sudorese profusa, miose e desorientação. A hipótese diagnóstica
foi síndrome colinérgica aguda por intoxicação exógena por carbamato. Realizou-se lavagem
gástrica e a paciente foi encaminhada à UTI. A evolução apresentava fraqueza em membros
inferiores e tosse produtiva. Havia queixa persistente de turvação visual, com pupilas
mióticas. Hemogramas consecutivos evidenciaram hemácias, hemoglobina e hematócrito
reduzidos, e anisocitose discreta. Apresentava também plaquetocitose discreta a moderada. O
sumário de urina mostrou presença de corpos cetônicos, traços de hemoglobina, 10 a 12
piócitos/campo e 6 a 8 eritrócitos/campo. Ao ultrassom havia hidronefrose leve bilateral e
efusão pleural bilateral. Evoluiu bem e obteve alta clínica.

O “chumbinho” freqüentemente contém como ingrediente ativo o aldicarbe
(carbamato) e o forato (organofosforado), além de outros produtos que podem agravar ainda
mais o diagnóstico e o tratamento da intoxicação. Atua inibindo a acetilcolinesterase,
resultando em acúmulo de acetilcolina nos receptores. Ao contrário dos organofosforados, a
inibição pelos carbamatos tem reversão espontânea e curta. A toxicidade é de leve a
moderada, porém a exposição a altas concentrações pode evoluir para quadros severos e
óbito. As principais manifestações clínicas incluem miose, visão borrada, lacrimejamento,
sialorréia, sudorese excessiva, náuseas, vômitos, diarréia,
dispnéia, bradicardia, tosse, hipersecreção brônquica, tremores e
fraqueza muscular generalizada. O tratamento baseia-se na
manutenção das funções cardiovascular e respiratória, controle
das convulsões e nas manobras de descontaminação (lavagem
gástrica), conforme foi realizado no caso descrito. Além disso,
deve-se administrar atropina. A importância da intoxicação por
chumbinho é pelas altas taxas de prevalência e pelo difícil
diagnóstico clínico, não havendo confirmação analítica do
ingrediente ativo responsável pela intoxicação.

1 Universidade Federal do Piauí-UFPI;
2 Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/Vigilância Sanitária do Piauí/Centro de Informação Toxicológica do Piauí (CITOX/PI);
3 Faculdade de Saúde, Ciências Humanas e Tecnológicas do Piauí NOVAFAPI;
4 Prontomed - Piauí



3.  CIRCUNSTÂNCIAS DOS CASOS DE INTOXICAÇÃO NOTIFICADOS
PELO CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA DO PIAUÍ (CITOX)

3.1 INTRODUÇÃO

3.2 OBJETIVOS

3.3 METODOLOGIA

3.4 RESULTADOS

LEITE JÚNIOR , R.E; CHAVES, T.V.S ; CAVALCANTE, R.C.B ; ALMEIDA, I.R ; ALBUQUERQUE, D.M ;

MELO, A.L.C ; LUSTOSA, A.M.L ; TEIXEIRA, M.P.S .

1 2 3 3 1

1 3 1

No Brasil, no ano de 2007, mais de 127 mil casos de intoxicação foram notificados
pelo SINITOX, dos quais destacaram-se aqueles com medicamentos, raticidas , agrotóxicos e
domissanitários. É estudando como se processa os acidentes que se faz possível traçar um
plano de intervenção, não só fornecendo o tratamento rápido e adequado como também
para preveni-los.

Demonstrar quais as circunstâncias envolvidas nos casos de intoxicação no
estado do Piauí, bem como comparações anuais desses casos, orientados pelo Centro de
Informação Toxicológica (Citox-PI), de janeiro de 2006 a julho de 2009.

Trata-se de um estudo descritivo onde foram analisados 472 casos que
tiveram o diagnóstico de intoxicação exógena. Verificaram-se as seguintes variáveis:
circunstância e ano dos acidentes.

Dos 472 casos analisados: 69% acidentes individuais, 18% tentativa de suicídio, 3%
acidente ocupacional e 8% demais circunstâncias. Em 2006: 65% acidente individual, 17%
tentativa de suicídio, 4% tentativa de aborto, 4% acidente ocupacional e 10% demais causas.
No ano de 2007: 71% acidente individual, 14% tentativa de suicídio, intoxicação alimentar e
acidente ocupacional com 3% cada, e 9% demais causas. Em 2008: 73% acidente individual,
17% tentativa de suicídio, 2% acidente ocupacional e 8% demais circunstâncias. No
primeiro semestre de 2009, 59% acidente individual, 23% tentativa de suicídio, 6% acidente
ocupacional e 12% demais causas.

1 Acadêmico de Medicina da Faculdade de Saúde, Ciências Humanas e Tecnológicas do Piauí – NOVAFAPI, Teresina – PI. Estagiário do Centro de
Informação Toxicológica do Piauí (CITOX)da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí.
2 Diretoria de Vigilância Sanitária do Estado do Piauí.,Faculdade de Saúde, Ciências Humanas e Tecnológicas do Piauí –NOVAFAPI, Teresina-PI.
3 Acadêmico(a) de Medicina da Universidade Federal do Piauí, Teresina-PI. Estagiário(a) do Centro de Informação Toxicológica do Piauí (CITOX-PI)
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Gráfico 2: Circunstâncias dos casos de intoxicação no estado do Piauí, no ano de 2006.

Gráfico 3: Circunstâncias dos casos de intoxicação no estado do Piauí, no ano de 2007.

Gráfico 4: Circunstâncias dos casos de intoxicação no estado do Piauí, no ano de 2008.

Gráfico 1: Circunstâncias dos casos de intoxicação no estado do Piauí, de 2006 a 2009.
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3.5 CONCLUSÃO

3.6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

A maioria das tentativas de suicídio foi cometida por mulheres, predominantemente
jovens de 21 a 30 anos, que utilizaram os raticidas como principal agente tóxico, e que
tiveram como principal evolução a cura não confirmada.

OGA, Seizi; CAMARGO, Marci Maria de Almeida; BATISTUZZO, José Antônio de
Oliveria. Fundamentos de toxicologia. 3º ed. São Paulo: Atheneu, 2008.

LARINI, Lourival. Toxicologia dos praguicidas. São Paulo: Manole, 1999.

Gráfico 5: Circunstâncias dos casos de intoxicação no estado do Piauí, no primeiro semestre do
ano de 2009.
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4. PERFIL DAS INTOXICAÇÕES EXÓGENAS REGISTRADAS NO CENTRO DE
INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS DO PIAUÍ – CITOX/PI - DE FEVEREIRO DE
2006 A JUNHO DE 2009

4.1 INTRODUÇÃO

4.2 OBJETIVOS

4.3 METODOLOGIA

4.4 RESULTADOS/DISCUSSÃO

MELO, A.L.C ; TEIXEIRA, M.P.S ; CHAVES, T.V.S ; CAVALCANTE, R.C.B ; ALMEIDA, I.R ;

ALBUQUERQUE, D.M ; LUSTOSA, A.M.L ; LEITE JUNIOR, R.E .

1 1 2 3 3

1 3 1

A análise dos casos de Intoxicações Exógenas ocorridas numa região permite um
melhor conhecimento sobre esse grave problema de Saúde Pública. O CITOX/PI é um dos
mais recentes Centros de Informações Toxicológicas do Brasil e seu atendimento vem
crescendo a cada ano, prestando significativo apoio à população do Estado e do país,
especialmente aos profissionais de saúde.

Com a realização dessa pesquisa objetivou-se conhecer o perfil dos principais agentes
tóxicos causadores das Intoxicações Exógenas registradas nas Fichas de Notificação e
Atendimento do CITOX/PI no período de Fevereiro de 2006 a Junho de 2009.

A metodologia empregada tem abordagem quantitativa em estudo do tipo
longitudinal retrospectivo. As intoxicações foram analisadas segundo as seguintes variáveis:
idade, sexo, zona de ocorrência e classificação do agente tóxico.

Na predominância dos acidentes por faixa etária verificou-se que a maioria ocorreu
em menores de 14 anos (36,34%) – Gráfico 1; a maior incidência dos registros foi no sexo
masculino (46,45%) – Gráfico 2 ; e a zona urbana foi a de maior ocorrência (76,98%) Gráfico
3. Dentre os agentes causadores, os medicamentos apareceram em primeiro lugar (27,39%),
seguidos pelos agrotóxicos (16,85%), animais peçonhentos (11,9%) e raticidas (6,70%).
(Gráfico4).

1 Acadêmico de Medicina da Faculdade de Saúde, Ciências Humanas e Tecnológicas do Piauí – NOVAFAPI, Teresina – PI. Estagiário do
Centro de Informação Toxicológica do Piauí (CITOX/PI)da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí.
2 Secretaria de Estado da Saúde do Piauí/ Vigilância Sanitária do Estado do Piauí/ Faculdade de Saúde, Ciências Humanas e Tecnológicas do
Piauí – NOVAFAPI PI.
3 Acadêmico(a) de Medicina da Universidade Federal do Piauí, Teresina-PI. Estagiário(a) do Centro de Informação Toxicológica do Piauí
(CITOX/PI) da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí.
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Gráfico 1: Predominância por faixa etária  das vítimas de Intoxicações Exógenas notificadas
no CITOX/PI de fevereiro de 2006 a junho de 2009

Gráfico 2: Predominância por sexo das vítimas de Intoxicações Exógenas notificadas no
CITOX/PI de fevereiro de 2006 a junho de 2009

Gráfico 3: Predominância por zona de ocorrência das Intoxicações Exógenas notificadas no
CITOX/PI de fevereiro de 2006 a junho de 2009

44,31%

16,34%
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4.5 CONCLUSÃO

4.6 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

O conhecimento do perfil das Intoxicações Exógenas tem grande importância para
redirecionar o atendimento dos Serviços de Saúde públicos e privados segundo as principais
características das ocorrências por intoxicação, bem como a adoção de medidas preventivas
com o intuito de reduzir estas intoxicações.

ITHO, Sony de Freitas. Rotina no atendimento do intoxicado. 3º ed. Vitória: s. n., 2007.
OGA, Seizi. Fundamentos de toxicologia. 2º ed. São Paulo: Ateneu Editora, 2003.

Gráfico 4: Principais agentes tóxicos notificados no CITOX/PI de fevereiro de 2006 a junho
de 2009
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1 Acadêmico de Medicina da Faculdade de Saúde, Ciências Humanas e Tecnológicas do Piauí – NOVAFAPI, Teresina – PI. Estagiário do Centro de
Informação Toxicológica do Piauí (CITOX/PI).
2 Diretora da Vigilância Sanitária do Estado do Piauí. Docente da Faculdade de Saúde, Ciências Humanas e Tecnológicas do Piauí –NOVAFAPI,
Teresina-PI.
3 Acadêmico(a) de Medicina da Universidade Federal do Piauí, Teresina-PI. Estagiário(a) do Centro de Informação Toxicológica do Piauí
(CITOX/PI).

5. PERFIL DAS INTOXICAÇÕES NA INFÂNCIA ATENDIDAS PELO CENTRO
DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA DO PIAUÍ (CITOX/PI), BRASIL

5.1 INTRODUÇÃO

5.2 MATERIAIS E MÉTODO

5.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

TEIXEIRA, M.P.S. ; CHAVES, T.V.S. ; CAVALCANTE, R.C.B. ; ALMEIDA, I.R. ; ALBUQUERQUE, D.M ;

MELO, A.L.C. ; LUSTOSA, A.M.L ; LEITE JUNIOR, R.E.

1 2 3 3 1

1 3 1

As intoxicações em qualquer faixa etária são um grande problema de Saúde Pública.
Na infância, o envenenamento acidental geralmente está associado com morbidade e
mortalidade baixas. Na Europa Ocidental e América do Norte, é mais freqüente a intoxicação
por produtos domésticos e farmacêuticos. Nos países em desenvolvimento, os
medicamentos tradicionais, picadas de serpentes e picadas de insetos são mais comumente
envolvidos.

Com a realização dessa pesquisa, objetivou-se conhecer o perfil das intoxicações na
infância, especificamente entre 0 a 10 anos de idade, notificadas no Centro de Informação
Toxicológica do Piauí (CITOX/PI) no período de 2006, 2007, 2008 e primeiro semestre de
2009.

Realizou-se uma análise retrospectiva dos casos por meio de um levantamento feito
pela avaliação de fichas de atendimento do CITOX/PI preenchidas por médicos e estagiários
de medicina do referido centro. A metodologia empregada tem abordagem quantitativa em
estudo do tipo longitudinal retrospectivo. As intoxicações foram analisadas segundo as
seguintes variáveis: faixa etária, local da ligação telefônica, gênero, via de exposição, agente
envolvido na intoxicação, horário da intoxicação, tempo entre a ocorrência e ligação para o
CITOX/PI e o lugar onde ocorreu a intoxicação.

O perfil da intoxicação apresentou prevalência na idade de dois anos (26,3%). O
gráfico 1 mostra que a taxa de ligações de hospitais para o CITOX/PI possui um pico de 20%
também na idade de dois anos . Quanto ao gênero, 54,24% dos casos foram relatados em
crianças do sexo masculino. A via de exposição oral é a grande responsável pela maioria das
intoxicações com 81,40% dos casos (gráfico 6). Isso vem confirmar o que a literatura aponta
em crianças menores de 05 anos de idade, que são mais curiosas e por estarem na fase oral, o
relacionamento com o ambiente se dá por meio da prática de levar objetos e substâncias à
boca. (Lessa, 2001 e Gina, 2002). Assim, deve-se intensificar a atenção às crianças nessa faixa
etária. Os medicamentos aparecem como principal agente tóxico em 43,22% dos casos
(gráfico 2). O principal horário de intoxicação acontece entre 12h01min e 15 horas em
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22,88% dos casos (gráfico 3). O tempo de atendimento menor que 30 minutos foi prevalente
na maioria das intoxicação com 31,36% (gráfico 4) e a residência aparece como o principal
local de intoxicação em 83,90% dos casos (gráfico 1). O trabalhou mostrou que a idade de 2
anos de idade merece bastante atenção de pais e profissionais da saúde. Os medicamentos
precisam ser afastados do alcance dessas crianças e os pais precisam criar um ambiente
doméstico que não apresente perigo para a criança.

Gráfico1: Ligações originadas de residência, dividida por faixa etária. CITOX/PI. Anos de
2006 a 2009 (primeiro semestre).

Gráfico2: Causas das intoxicações. CITOX/PI. Anos de 2006 a 2009 (primeiro semestre).
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Gráfico 3: Horário das intoxicações. CITOX/PI. Anos de 2006 a 2009 (primeiro semestre).

Gráfico 4: Tempo da intoxicação para o atendimento. CITOX/PI. Anos de 2006 a 2009
(primeiro semestre).

Gráfico 5: Local de intoxicação. CITOX/PI. Anos de 2006 a 2009 (primeiro semestre).
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Gráfico  6: Via de exposição. CITOX/PI. Anos de 2006 a 2009 (primeiro semestre).

5.4 CONCLUSÃO

5.5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

A definição do perfil da intoxicação em crianças de 0 a 10 anos, atendidos pelo
CITOX/PI permite orientar e avaliar as campanhas de prevenção de acidentes tóxicos na
infância promovidas pelas instituições de saúde pública.

Rahde AF, Wiehe M, Rosa RS. Intoxicações na infância – atendimento no CIT/RS no
período 1980-1986. Revista Científica, Maternidade, Infância e Ginecfologia 1987; 7:24-8

Itho, Sony de Freitas. Rotina no atendimento do intoxicado. 3 ed. Vitória: s. n., 2007.

OGA, Seizi. Fundamentos de toxicologia. 2 ed. São Paulo: Ateneu Editora, 2003.

Gina A, Chistine MS. Pediatric toxicologic concerns. Emerg Med Clin North Am 2002;
20:223-47.

Less CAS. Medicamentos líquidos mais vendidos no Brasil que podem levar a óbito uma
criança com o conteúdo de um frasco comercial (Monografia de Especialização). Porto
Alegre: Instituto de Toxicologia Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul;
2001.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ
42

SABERES E PRÁTICAS EM SAÚDE NO PIAUÍ
COLETÂNEA DE TRABALHOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS 2003-2009



6. PERFIL DOS CASOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO NO ESTADO DO PIAUÍ
NOTIFICADOS PELO CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (CITOX)

6.1 INTRODUÇÃO

6.2 OBJETIVOS

6.3 METODOLOGIA

6.4 RESULTADOS

LEITE JÚNIOR, R.E ; CHAVES, T.V.S ; CAVALCANTE, R.C.B ; ALMEIDA, I.R ; ALBUQUERQUE, D.M ;

MELO, A.L.C ; LUSTOSA, A.M.L ; TEIXEIRA, M.P.S.

1 2 3 3 1

1 3 3

No último estudo realizado pela OMS sobre suicídio, em 2005, foi demonstrado que
neste ano mais de 873.000 pessoas perderam a vida cometendo suicídio em todo o mundo.
Na Europa, o suicídio é a segunda causa de óbito entre jovens de 15 a 35 anos, atrás somente
dos acidentes automobilísticos. No Brasil, segundo dados do SINITOX, em 2007, foram
notificados 24.163 casos de tentativa de suicídio utilizando produtos tóxicos, o que
representou 21,7% de todas as notificações do serviço neste ano.

Demonstrar o perfil dos casos de tentativa de suicídio no estado do Piauí, orientado
pelo Centro Informação Toxicológica (Citox), de janeiro de 2006 a julho de 2009.

Trata-se de um estudo descritivo onde se analisou todas as notificações recebidas pelo
CITOX-PI. Foram incluídos no estudo 83 casos classificados como tentativa de suicídio.
Verificaram-se as seguintes variáveis: sexo, idade, agente tóxico e evolução dos casos.

Dentre as notificações realizadas pelo Citox no período, foram identificados 83 casos
de tentativa de suicídio, dos quais 32% do sexo masculino e 68% do sexo feminino. A idade
das vítimas: 23% entre 10 e 20 anos, 43% entre 21 e 30 anos, 26% entre 31 e 40 anos, 5% entre
41 e 50 anos, 2% entre 51 e 60 anos e 1% entre 61 e 70 anos. Os raticidas foram os produtos
mais utilizados com 37%, seguidos pelos medicamentos 32%, agrotóxicos 24% e
domissanitários 7%. A evolução dos casos foi caracterizada por 49% de cura não confirmada,
36% como ignorado, 13% de cura e 2% de óbito.

1 Acadêmico de Medicina da Faculdade de Saúde, Ciências Humanas e Tecnológicas do Piauí – NOVAFAPI, Teresina – PI. Estagiário do Centro de
Informação Toxicológica do Piauí (CITOX)da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí.
2 Diretoria de Vigilância Sanitária do Estado do Piauí.,Faculdade de Saúde, Ciências Humanas e Tecnológicas do Piauí – NOVAFAPI, Teresina-PI.
3 Acadêmico(a) de Medicina da Universidade Federal do Piauí, Teresina-PI. Estagiário(a) do Centro de Informação Toxicológica do Piauí (CITOX-PI)
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Gráfico 1: prevalência das tentativas de suicídio quanto ao sexo, no estado do Piauí, de 2006 a
2009.

Gráfico 2: prevalência das tentativas de suicídio quanto a faixa etária, no estado do Piauí, de
2006 a 2009.

Gráfico 3: caracterização dos agentes utilizados nas tentativas de suicídio no estado do Piauí,
de 2006 a 2009.
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Gráfico 4: evolução das tentativas de suicídio, no estado do Piauí, de 2006 a 2009.

A maioria das tentativas de suicídio foi cometida por mulheres, predominantemente
jovens de 21 a 30 anos, que utilizaram os raticidas como principal agente tóxico, e, que
tiveram como principal evolução, a cura não confirmada

OGA, Seizi; CAMARGO, Marci Maria de Almeida; BATISTUZZO, José Antônio de
Oliveria. Fundamentos de toxicologia. 3º ed. São Paulo: Atheneu, 2008.

LARINI, Lourival. Toxicologia dos praguicidas. São Paulo: Manole, 1999.

6.5 CONCLUSÃO

6.6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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7.  CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA DO ESTADO DO PIAUÍ
(CITOX)  UM PERFIL  DAS NOTIFICAÇÕES NOS ANOS 2006, 2007 E 2008.

7.1 INTRODUÇÃO

7.2 METODOLOGIA

7.3 RESULTADOS

MASCARENHAS, M. C. M ; AMARAL, F. P. M. ; BELÉM, K. A. S. ; MELO, F. O. ; CHAVES, T. V. S.1,2 2 1 1,2 1,2

Atualmente são conhecidas mais de dez milhões de substâncias químicas diferentes, e
estima-se que aproximadamente cem mil novos compostos químicos sejam sintetizados por
ano (Ribeiro & Lacaz, 1984). Este constante incremento do volume e diversidade dos
produtos químicos cria uma probabilidade crescente e significativa de acidentes químicos,
ocasionando reflexos importantes na saúde pública e ambiental, tornando as intoxicações
um agravo de importância médico-epidemiológico e social (Zambrone, 1992).

O Centro de Informação Toxicológica do Estado do Piauí (CITOX) foi implantado em
Fevereiro de 2006, na cidade de Teresina, com o objetivo de prestar informações técnicas
sobre os vários tipos de intoxicações exógenas a profissionais de saúde e à população em geral.
Desde 2006, foram várias contribuições à sociedade Piauiense, participando de forma
decisiva no auxilio ao diagnóstico, ao tratamento e à prevenção das intoxicações. O Objetivo
deste trabalho foi identificar todas as notificações realizadas pelo CITOX no Estado do Piauí,
desde sua inauguração até o ano de 2008.

Fez-se um levantamento das informações contidas nas 433 (quatrocentos e trinta e
três) fichas de atendimento preenchidas durante o período de janeiro de 2006 a dezembro de
2008. As informações foram classificadas por área específica de intoxicação (medicamento,
agrotóxicos/uso agrícola, agrotóxicos/uso doméstico, produtos veterinários, raticidas,
domissanitários, cosméticos, produtos químicos industriais, metais, drogas de abuso,
plantas, alimentos, animal peçonhento/serpentes, animal peçonhento/aranhas, animais
peçonhentos/escorpiões, outros animais peçonhentos/venenosos, animais não peçonhentos,
desconhecido, informações sobre o CITOX e outros motivos). Os dados foram processados
em um banco de dados simples (MICROSOFT OFFICE 2003/ WORD 2003).

O levantamento demonstrou que o medicamento foi a principal causa de solicitação
de informação ao centro com 23,80 % (25/105 em 2006); 28,60% ( 36/126 em 2007) e 29,70%
( 60/202 em 2008), sendo seguido pelos animais peçonhentos com 18% (19/105 em 2006) e
14,28% (18/126 em 2007). Os dados apontam ainda os agrotóxicos de uso agrícola como

1 Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/Vigilância Sanitária do Piauí;
2 Centro Informação Toxicológica do Piauí.
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agentes causais importantes de intoxicações no Estado, com 8,60% (09/ 105 em 2006); 7,90%
(10/ 126 em 2007) e 14,85% (30/202 em 2008). Com cerca de 15,34% (31/2002 ), as
solicitações de informações sobre domissanitários superaram as dos agrotóxicos de uso
agrícola em 2008. O Gráfico 1, Gráfico 2 e Gráfico 3 mostram os principais motivos das
solicitações para os anos de 2006, 2007 e 2008, respectivamente .

GRÁFICO 1: Principais motivos de notificação no CITOX de 2006

GRÁFICO 2: Principais motivos de notificação no CITOX de 2007

O gráfico acima chama atenção para o elevado número de intoxicação por medicamento

(23,30%), denotando a facilidade de acesso ao produto no mercado, sem a devida prescrição

medica e dispensação correta no momento da compra.
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GRÁFICO 3: Principais motivos de notificação no CITOX de 2008

GRÁFICO 4: Principais motivos de notificação no CITOX de 2006 à 2008

Os medicamentos são as principais causas de intoxicação junto ao CITOX,
evidenciando que o Piauí não foge à média nacional no que se refere ao uso de
medicamentos de forma irracional como principal causa das intoxicações, podendo ser um
indicativo da necessidade de maior investimento em ações que inibam o acesso pela
população aos medicamentos sem prescrição médica e sem dispensação normativa.

AMARAL, F. P. M . Avaliação do Sistema de Farmacovigilância do Instituto de Doenças
Tropicais Natan Portella em Teresina PI. Fortaleza, 2006. 88p. Dissertação de mestrado
(Departamento de Fisiologia e Farmacologia). Universidade Federal do Ceará.

RIBEIRO, H. P. & Lacaz, F. A. C. de que adoecem e morrem os trabalhadores. São Paulo:

7.4 CONCLUSÃO

7.5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Os gráficos apresentados mostram que os registros de dados sobre as

intoxicações, expressam a importância da implantação no CITOX no Estado, haja vista, o

número de solicitações de informações que se obteve a partir de então, quando anteriormente

não se dispunha de um serviço no Estado com essa finalidade .
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DIESAT, 1984.

ZAMBRONE, F. A. D. Contribuição ao estudo das intoxicações na região de Campinas.
Campinas, 1992. 288p. Dissertação de mestrado (Departamento de Medicina Preventiva e
Social). Universidade Estadual de Campinas.
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8.  SAÚDE DO TRABALHADOR: EXPERIÊNCIA DO CENTRO ESTADUAL

DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR NO PIAUÍ

8.1 INTRODUÇÃO

8.2 OBJETIVOS

8.3 METODOLOGIA:

8.4 RESULTADOS

RODRIGUES, V.R.C.B ; MELO, F.O ; RODRIGUES, M.A.M.F ; MIRANDA, C.F ; CHAVES, T.V.S ; BITU,

A.S ; ANDRADE, L.M.C ; LIMA, J.A.G.

1 1 1 1 1

1 1 1

A Saúde do Trabalhador constitui uma área da Saúde Pública cujo objeto de estudo e

intervenção são as relações entre o trabalho e a saúde. Surgiu em decorrência de um processo

histórico que tem revelado o trabalho e as condições de sua realização como fator de agravo à

saúde dos trabalhadores.

Apesar da longa trajetória, esta área somente consolidou-se com a Constituição

Federal de 1988, impondo aos estados e municípios a necessidade de investimentos e

operacionalização das ações em saúde do trabalhador, evidenciando processos/ambientes de

trabalho que adoecem e acidentam os trabalhadores, estimulando a notificação destes

fenômenos e subsidiando a formulação de políticas. Neste sentido, é criado o CEREST/PI,

em 2004.

Socializar a experiência do CEREST e divulgar os resultados obtidos.

Pesquisa documental nos relatórios de atividades, planos de ação e

prontuários. O estudo é descritivo e analítico tendo como recorte temporal o período de

2004 a 2008.

Organização das ações em seis linhas: acolhimento, inspeção dos locais de trabalho,

assistência, educação permanente, projetos e pesquisas e divulgação/comunicação;

atendimento humanizado; visibilidade da área da saúde do trabalhador; subsídios à

formulação de políticas através da realização de pesquisas; profissionais da atenção básica

capacitados em saúde do trabalhador e na atenção integral às crianças e adolescentes

economicamente ativos; incentivo à criação de CIPAs e capacitação de seus membros;

fortalecimento da intersetorialidade; inspeções dos ambientes de trabalho em conjunto com

a vigilância sanitária; profissionais especializados em Saúde do Trabalhador e Ecologia

Humana; atendimento direto a 2.080 trabalhadores através da assistência médica, jurídica e

psicossocial, a mais 5.293 trabalhadores, estudantes e interessados através da participação em

1 Secretaria da Saúde do Estado do Piauí /Diretoria de Vigilância Sanitária/Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador;
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capacitações, seminários, palestras e oficinas promovidas pelo CEREST.

O CEREST no Piauí representou mais uma conquista dos trabalhadores e vem

gradativamente sendo acionado por estes, demonstrando o fortalecimento da luta pelo

direito a ambientes de trabalho livres de riscos. As ações em saúde do trabalhador ganharam

visibilidade no Estado através da capacitação de profissionais da saúde e de outras áreas em

Saúde do Trabalhador.

8.6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFIAS

PI. Secretaria de Estado da Saúde do Piauí/Diretoria de Vigilância Sanitária/Centro Estadual
de Referência em Saúde do Trabalhador: Relatório Anual de Atividades de 2005 a 2008.
Teresina-PI, 2008.

PI. Secretaria de Estado da Saúde do Piauí/Diretoria de Vigilância Sanitária/Centro Estadual
de Referência em Saúde do Trabalhador: Plano de Ação 2006. Teresina-PI, 2006.

PI. Secretaria de Estado da Saúde do Piauí/Diretoria de Vigilância Sanitária/Centro Estadual
de Referência em Saúde do Trabalhador: Prontuário Médico 2004 a 2007. Teresina-PI, 2007.

PI. Secretaria de Estado da Saúde do Piauí/Diretoria de Vigilância Sanitária/Centro Estadual
de Referência em Saúde do Trabalhador: Protocolos de Acolhimento. Teresina-PI, 2007.

8.5 CONCLUSÃO
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9.  ACIDENTES DE TRABALHO OCORRIDOS COM PROFISSIONAIS DA

SAÚDE NA MATERNIDADE D. EVANGELINA ROSA – MDER: RESULTADOS

PRELIMINARES.

9.1 INTRODUÇÃO

9.2 OBJETIVOS

9.3 METODOLOGIA

MELO, F.O. ; RODRIGUES, V.R.C. B. ; MONTEIRO, P.M. ; TELES, J.B.M.1 2 3 4

As transformações no mundo do trabalho têm provocado conseqüências danosas

para os trabalhadores, provavelmente contribuindo para a elevação dos acidentes de

trabalho. Dados do Ministério da Saúde revelam que apenas 5% dos AT ocorridos são

notificados, e, o mais grave, essa estatística refere-se somente aos registros dos trabalhadores

formais, regidos pela CLT, ou seja, daqueles acidentes em que foi emitida a CAT

(Comunicação de Acidente de Trabalho). Estão fora desta estatística, conforme

(CORDEIRO, et all, 2005), os funcionários públicos, civis e militares e estatutários;

trabalhadores previdenciários autônomos, empregados domésticos e proprietários. Inexiste,

também, um sistema de informação que contemple os AT ocorridos com os trabalhadores

informais, que corresponde segundo a PEA (Pesquisa de Amostra por Domicílios), 60% da

população economicamente ativa.

Conhecer os tipos de acidentes de trabalho ocorridos com os profissionais da saúde,

na MDER, no período de 2004 a 2008.

Utilizou-se estudo retrospectivo, tendo como fonte de dados as fichas de notificação

usadas pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). Os dados foram

processados no Programa SPSS, versão 16.0. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em

Pesquisa da ENSP/FIOCRUZ sob o nº 102/08.

1 Assistente Social da SESAPI/DIVISA/CEREST, Mestra em Saúde Coletiva
2 Nutricionista da SESAPI/DIVISA/CEREST, Mestranda em Farmacologia Clínica
3 Engenheira do Trabalho, SESAPI/DIVISA/CEREST, Especialista em Segurança do Trabalho
4 Professor de Bioestatística da FUFPI, Especialista em Epidemiologia
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9.4   RESULTADOS

Gráfico1. Tipos de acidentes de trabalho ocorridos com trabalhadores da saúde na

MDER, no período de 2004 a 2008. Teresina, 2008.

Gráfico2. Acidentes de trabalho com trabalhadores da saúde na MDER, segundo local de

ocorrência, no período de 2004 a 2008. Teresina, 2008.

Gráfico3. Acidentes de trabalho com trabalhadores da saúde na MDER, segundo os riscos,

no período de 2004 a 2008. Teresina, 2008.
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9.5   CONCLUSÃO

9.6 RECOMENDAÇÕES

9.7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Houve maior ocorrência de acidentes de trabalho típicos nos setores: central de

material, UTI, escada de emergência, rampa, administração e sala de manutenção, com maior

risco de exposição para físicos e químicos.

Necessário se faz maior valorização da notificação para melhoria na qualidade dos

dados registrados e, assim, haver um maior investimento em ações voltadas para a prevenção

dos acidentes de trabalho.

CORDEIRO, Ricardo, VILELA, Rodolfo Andrade Gouveia, MEDEIROS, Maria

Angélica Tavares de et al. O sistema de vigilância de acidentes do trabalho de Piracicaba, São

Paulo, Brasil. Cad. Saúde Pública, set./out. 2005, vol.21, no.5, p.1574-1583. ISSN 0102-311X.
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10. NUCLEAR ABNORMALITIES, MUTAGENIC EVALUATION AND REPAIR

CAPACITY IN HUMAN EXFOLIATED ORAL MUCOSA CELLS EXPOSED TO

HYDROGEN PEROXIDE AND UVC RADIATION.

10.1 INTRODUCTION

10.2 METODOLOGY

MICRONUCLEI

Fabrício Pires de Moura do Amaral ; Lucas Maciel Mauriz Marques ; Débora Cássia Vieira Gomes ; Rodrigo

Mendes de Carvalho ; Rafael Vitor Silva Gaioso dos Santos ; Tatiana Vieira Souza Chaves ; Débora de Alencar

Franco Costa ; Maria Elisabete A. de Moraes , Manoel Odorico de Moraes , Ana Amélia de C. M. Cavalcante ;

1 2 3

3 4 1

1 5 5 1

Genomic damage is produced by environmental exposure to genotoxins, medical

procedures (e.g. radiation and chemicals), micronutrient deficiency (e.g. folate), lifestyle

factors (e.g. alcohol, smoking, drugs, and stress), and genetic factors such as inherited defects

in DNA metabolism and/or repair1. Biomonitoring studies carried out by using somatic

cells are considered as pertinent tools to evaluate the potential genotoxic effects of a defined

exposure and to predict carcinogenic risk 2. The genetic damage measured in exfoliated

buccal cells has been used in occupational health surveillance programs to assess genotoxic

risks 3. Laboratory workers are routinely exposed to a complex mixture of chemicals. Several

lesions in chromosomes, such as micronuclei, can be caused by exposure to environmental

agents. The aim of this study it was evaluate the risk of mutagenicity associated with exposure

to chemicals substances such as hydrogen peroxide (H2O2) and physical agents as ultraviolet

radiation (UVC), by micronucleus test and DNA repair damage by single cell gel

electrophoresis assay (comet test).

1 Laboratório de Genética Toxicológica do Laboratório Central de Saúde Pública do Piauí;
2 Universidade Federal do Piauí;
3 Faculdade de Ciências Humanas e Tecnológicas do Piauí;
4 Centro Integrado de Educação Superior do Piauí;
5 Universidade Federal do Ceará.
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SINGLE CELL GEL ELECTROPHORESIS

10.3 RESULTS AND DISCUSSIONS

The cells of the human oral mucosa exposed ex vivo to H2O2 showed a significant increase (P <0.0001) in

the frequency of MN (0.15 ± 0.04) for non-exposed (0.005 ± 0.015) according table 1 and figure 2. Nuclear

abnormalities1 were significantly (P <0.001 and P <0.05) according Table 1 and figures 1, 4, 6 and 8. The cells

exposed to UVC showed a significant increase (P <0.0001) in the frequency of MN (0.34 ± 0.073) for non-

exposed (0.005 ± 0.015) table 2 and figure 3. Nuclear abnormalities were significantly (P <0.001 and P <0.05)

according table 2 and figures 5, 7 and 9. For the comet assay, cells showed a significant increase in the rate of

damage (157.7 ± 13.34, 49.00 ± 10.31) figure 10 and in the frequency of damage (69.14 ± 4.75, 22.14 ± 4, 03) in

comparison to basal cells, figue 11. After 24h of exposure the oral mucosa cells showed significant (P <0.001)

ability to repair in relation to the damage index, figure 12. It is showed the damage classes6 that were founded,

figure 13.

Table 1: Genotoxic evaluation and nuclear abnormalities observed in the exfoliated buccal

cell exposed ex vivo to hydrogen peroxide.

Average ± standard error. T test nonparametric - P value summary ***P<0.0001, **P<0,001, *P<0.05 relation to non exposed cells.
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Table 2: Genotoxic evaluation and nuclear abnormalities observed in the exfoliated buccal

cell exposed ex vivo to UVC.

Average ± standard error. T test nonparametric - P value summary ***P<0.0001, **P<0,001, *P<0.05 relation to non exposed cells.

Figure 2.0. Micronuclei observed in the exfoliated oral cells
exposed ex vivo to hidrogen peroxide. ANOVA - Dunnet`s test.
P value summary ***P<0.0001, **P<0,001, *P<0.05 relation to
non exposed cells.

Figure 3.0. Micronuclei observed in the exfoliated oral cells
exposed ex vivo to UVC radiation. ANOVA - Dunnet`s test. P
value summary ***P<0.0001, **P<0,001, *P<0.05 relation to non
exposed cells.

Figure 4.0. Karyorrehxis observed in the exfoliated oral cells
exposed ex vivo to hidrogen peroxide. ANOVA - Dunnet`s test.
P value summary ***P<0.0001, **P<0,001, *P<0.05 relation to
non exposed cells.

Figure 5.0. Karyorrehxis observed in the exfoliated oral cells
exposed ex vivo to UVC radiation. ANOVA - Dunnet`s test. P
value summary ***P<0.0001, **P<0,001, *P<0.05 relation to non
exposed cells.

Figure 6.0. Karyolysis observed in the exfoliated oral cells
exposed ex vivo to hidrogen peroxide. ANOVA - Dunnet`s test.
P value summary ***P<0.0001, **P<0,001, *P<0.05 relation to
non exposed cells.

Figure 7.0. Karyolysis observed in the exfoliated oral cells
exposed ex vivo to UVC radiation. ANOVA - Dunnet`s test. P
value summary ***P<0.0001, **P<0,001, *P<0.05 relation to non
exposed cells.

Figure 8.0. Binucleatedcell observed in the exfoliated oral cells
exposed ex vivo to hidrogen peroxide. ANOVA - Dunnet`s test.
P value summary ***P<0.0001, **P<0,001, *P<0.05 relation to
non exposed cells.

Figure 9.0. Binucleatedcell observed in the exfoliated oral cells
exposed ex vivo to UVC radiation. ANOVA - Dunnet`s test. P
value summary ***P<0.0001, **P<0,001, *P<0.05 relation to non
exposed cells.
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Figure 10.0. Basal damage index evaluation from human oral
cells exposed to hidrogen peroxide and repair capacity. ANOVA -
Dunnet`s test. P value summary ** p < 0,01 and *** p< 0,001
relation to basal damages.

Figure 11.0. Basal damage frequency evaluation from human oral
cells exposed to hidrogen peroxide and repair capacity. ANOVA -
Dunnet`s test. P value summary ** p < 0,01 and *** p< 0,001
relation to basal damages.

Figure 12.0. Basal damage frequency evaluation from human oral
cells exposed to hidrogen peroxide and repair capacity. ANOVA -
Dunnet`s test. P value summary ** p < 0,01 and *** p< 0,001
relation to basal damages.

0 1

2 3 4

Figura 13: Damage classes identified in human oral cells exposed ex vivo to

hidrogen peroxide.
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11.

11.1 INTRODUÇÃO

11.2 METODOLOGIA

11.3 RESULTADOS

REAÇÕES TRANSFUSIONAIS OCORRIDAS NO CENTRO DE HEMATOLOGIA E

HEMOTERAPIA DO ESTADO DO PIAUÍ - HEMOPI

VALENÇA, M. L ; ANDRADE, T. C. B ; MELO-CAVALCANTE, A.C. ; CHAVES, T.V.S
1 1 2,3 2,3

A transfusão de sangue é importante nos tratamentos, como os transplantes,

quimioterapias e diversas cirurgias. Os incidentes transfusionais são agravos ocorridos

durante ou após a transfusão sanguínea. As reações transfusionais podem ser imediatas ou

tardias, levando-se em consideração o tempo entre a transfusão e a ocorrência do incidente.

As imediatas ocorrem durante o processo transfusional e as tardias, após 24 horas. O objetivo

do estudo epidemiológico foi realizar um levantamento da incidência de reações

transfusionais em pacientes da cidade de TERESINA - PIAUÍ, com o intuito de alertar os

profissionais de saúde quanto à existência das mesmas e quanto à importância da sua

notificação para tratamento prévio dos pacientes.

Estudo observacional e levantamento de dados de junho de 2006 a maio de 2009, a

partir dos prontuário e livro dos plantões. Os dados obtidos foram organizados em

protocolos para registro dos dados: identificação do paciente, tipo sanguíneo e de

hemocomponente, sintomas e local de transfusão. Estatística: Análise estatística de

distribuição e frequência.

As RT do presente estudo são de origem dos hospitais ligados ao Centro de

Hematologia e Hemoterapia do Estado do Piauí – HEMOPI e Hospital com Comitê

Transfusional Próprio (HCTP) (Figura 1), ano 2009. Quanto ao gênero de RT, o número

bruto de incidentes do sexo masculino e do sexo feminino são equivalentes (Tabela 1) no

HEMOPI e, na Figura 2, para o HCTP. O grupo sanguíneo do receptor e a ocorrência de

incidentes transfusionais no HEMOPI está demonstrada na Figura 3. O perfil do fator Rh

no HEMOPI está apresentado na Tabela 2. O tipo de hemocomponente no HEMOPI,

envolvido no desenvolvimento dos agravos, está concentrado de hemácias, seguido pelas

plaquetas (Figura 4). Os sinais e sintomas apresentados pelos pacientes com agravo

transfusional se encontram listados na Tabela 3.

1 Curso de Biomedicina da Faculdade NOVAFAPI;
2 Labaratório de Genética Toxicológica do Laboratório Central de Saúde do Piauí e Faculdade NOVAFAPI;
3 Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, Vigilância Sanitária do Piauí e Faculdade NOVAFAPI.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ
60

SABERES E PRÁTICAS EM SAÚDE NO PIAUÍ
COLETÂNEA DE TRABALHOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS 2003-2009



Tabela 1: Distribuição por gênero das reações transfusuionais no Piauí

Tabela 2: Número de Reações Transfusionais por Fator Rh

O tipo de hemocomponente no HEMOPI envolvido no desenvolvimento dos agravos

está concentrado de hemácias, seguido pelas plaquetas (Figura 4). Os sinais e sintomas

apresentados pelos pacientes com agravo transfusional se encontram listados na Tabela 3.

Apenas um paciente (7,4%), daqueles registrados no HEMOPI, apresentou recidiva. Seus

dados estão descritos na Tabela 4. As RT registradas no HCTP foram relacionadas ao grupo

sanguíneo A, B e AB, com prevalência para o grupo O (Tabela 5). Para o fator Rh dos

pacientes atendidos no HCTP, a prevalência foi para Rh-positivo (Figura 5). O tipo de

componente sanguíneo relacionado aos agravos transfusionais e à frequência em que cada

um ocorre no HCTP, estão apresentados na Tabela 6. Os sinais e sintomas registrados

encontram-se relatados na Tabela 7. O setor hospitalar, onde foi registrada a maior parte dos

incidentes transfusionais, foi o Pronto Socorro.

Sexo Número de Reações %

Feminino 13 48,15

Masculino 13 48,15

Não Informado 1 3,7

Total 27 100

Figura 4 : Associação entre o tipo de
hemocomponente e as Reações Transfusionais

Figura 1: Distribuição das Reações
Transfusionais por local de origem.

Figura 2: Distribuição das rRT por
gênero no HCTP

Figura 3 : RT ocorridas e o grupo
sanguíneo envolvido no HEMOPI
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Tabela 3: Sinais e Sintomas Presentes nos Incidentes Transfusionais

Tabela 4: Caracterização de Paciente que Apresentou Recidiva-HEMOPI

Tabela 5: Reações ocorridas e o grupo sanguíneo envolvido no HCTP

De todos os pacientes que apresentaram RT e que foram registrados no hospital em questão, 6

apresentaram recidivas variáveis, que juntas fizeram um total de 15,46% das reações. Os

detalhes de cada um desses pacientes podem ser observados na Tabela 8.

Figura 5: RTs por Fator Rh de classificação sanguínea, HCTP

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ
62

SABERES E PRÁTICAS EM SAÚDE NO PIAUÍ
COLETÂNEA DE TRABALHOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS 2003-2009



Tabela 6: Associação entre o tipo de hemocomponente e as RTs no HCTP

Tabela 7:  Sinais e Sintomas Relacionados aos Incidentes Transfusionais no HCTP

Tabela 8: Ocorrência e frequência de recidivas

Existe prevalência das RT no sexo feminino, grupo O, Rh+, que receberam

concentrados de hemácias e com maior frequência das reações febris não-hemolíticas. As

notificações devem ser consideradas instrumento fundamental para que o país estabeleça os

riscos inerentes ao processo transfusional e que, com o conhecimento gerado, possa traçar

medidas para minimizar esses riscos, contribuindo para melhoria da qualidade da assistência

hemoterápica.

11.4 CONCLUSÃO

Paciente
Sexo

Grupo

Sanguíneo
Rh Número de Recidivas %

R. B. A. F A + 6 4,13

L. M. R. F A + 2 2,06

A. G. A. M O + 2 2,06

C. S. S. F A + 3 3,09

M. D. M. F O + 2 2,06

M. C. T. F B + 2 2,06

Total 15 15,46
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12.

12.1 INTRODUÇÃO

12.2 MATERIAIS E MÉTODOS

AVALIAÇÃO GENOTÓXICA EM TRABALHADORES EXPOSTOS

OCUPACIONALMENTE AO CROMO (III), COM O TESTE DE ABERRAÇÕES

CROMOSSÔMICAS

AMARAL, F. P. M. ; MARQUES, I. T. O. ; RODRIGUES, I. S. M ; SANTOS, R. V. S. G. ; LEMOS, S. I. A. ;

CASSIA, D. V. G. ; COSTA, R. N. ; DANTAS, S. M. M. M. ; MELO-CAVALCANTE, A. A. C. ; MORAES, M. O.

1 2 1 3 3

4 1 2 1 5

Biomarcadores citogenéticos são essenciais para avaliação de risco ocupacional, pois

podem inferir sobre efeitos adversos de compostos potencialmente genotóxicos à saúde

humana. O teste de aberrações cromossômicas é um dos testes citogenéticos indicadores de

riscos de câncer. Estudos recentes sugerem que o cromo (III) interage com o DNA e proteínas,

e ocasiona mudanças conformacionais, como também induz danos em organelas celulares. O

método para o curtimento baseia-se na utilização do cromo III. Em média, 84% das peles são

curtidas por esse processo. O processo de curtimento pode ser danoso ao trabalhador, já que o

cromo é reconhecidamente carcinogênico (MEDEIROS, 2003; SALNIKOW, 2007). Além

disso, não havendo, no processo industrial, ventilação local exaustora ou confinamento do

processo, o trabalhador de curtume estará exposto a diferentes formas de contaminantes, tais

como poeiras e névoa (IARC, 1990).O presente estudo investigou os efeitos genotóxicos da

exposição ocupacional de 20 trabalhadores de indústria de curtume, expostos a misturas

químicas contendo cromo (III) em linfócitos de sangue periférico, pela avaliação da

freqüência e tipos de aberrações cromossômicas estruturais (AC).

O teste será realizado de acordo com Sram et. al. (2007). Para cada indivíduo foram

feitas duas culturas de células. 300 células e 100 metáfases foram avaliadas para cada

indivíduo. Foram obtido amostras de sangue de 40 sujeitos, sendo um grupo controle, com

20 trabalhadores não expostos ao cromo, e o grupo teste, com 20 trabalhadores expostos

ocupacionalmente, por inalação à mistura química em indústria de curtume, contendo

cromo III. Através de punção venosa de cada indivíduo, foram coletados por profissionais

técnicos, cerca de 5 ml de sangue em seringas estéreis identificadas com o número de

protocolo do respectivo paciente e, previamente, umedecidas com heparina (ROCHE). Ao

chegar ao laboratório, o sangue total foi homogeneizado invertendo-se o tubo “vacutainer”

várias vezes. O teste tem início com a inoculação em câmara asséptica de 15 gotas sangue no

meio de cultura pronto para cariótipo RPMI (CULTILAB – lote 266), onde foram preparadas

1 Laboratório Central de Saúde Pública – LACEN/ SES;
2 Departamento de Biologia - Universidade Federal do Piauí;
3 Curso de Biomedicina - Faculdade Certo;
4 Curso de Biomedicina - Faculdade Novafapi;
5 Programa de Pós-graduação em Farmacologia – Universidade Federal do Ceará.
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dois frascos para cada paciente. Os frascos foram encubados em estufa de cultura a 37º C, por

72 horas (procedimento na Figura 1).

Figura 1 Procedimento do teste de Aberrações Cromossômicas. Adaptado de Passarge, 2009

A frequência de aberrações cromossômicas/células e tipos de aberrações foram

significantemente (P<0,001) altas nos trabalhadores (0,45 ± 0,13) da indústria de curtume

quando comparados com o grupo controle (10,1 ± 2,5) (Tabela 1 e Figura 2). Dados

significantes (P<0,001 e P<0,001) foram encontrados para cromossomos tricêntricos, anéis e

anéis acêntricos em trabalhadores expostos em relação ao controle. Esses resultados sugerem

que as AC podem ser usadas para avaliação de risco de câncer em populações expostas a

misturas químicas, contendo cromo (III). O perfil fotomicrográfico de AC em linfócitos de

sangue periférico está apresentado na Figura 3.

12.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
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Tabela 1 Características gerais da população expostas às misturas complexas de químicos,

incluindo o cromo.

Tabela 2 Índice metafásico e aberrações cromossômicas em trabalhadores de indústria de

curtume de Teresina-PI no ano de 2009.

a2000 células por indivíduo. Resultados expressos em Média ± desvio padrão. Significância em ***P<0,001, em

relação aos trabalhadores não expostos com o teste t.

Variáveis Expostos (N=20) Não – Expostos (N=20)

Idade 31,65 ± 6,36 a

(19-45)

29,63 ± 7,59 a

(21-45)

Tempo de Trabalho no local 7,9 ± 1,39 a

(1-18)

3,28 ± 0,5 a

(1-8)

Carga horária semanal 44,15 ± 1,34 a

(20-45)

34,74 ± 1,54 a

(20-44)

Uso de Proteção 36,2 79,2

Grupo étnico b: branco

negro

pardo

mulato

15,0

20,0

60,0

05,0

35,0

20,0

45,0

00,0

Exposição a agentes químicos e físicos b sim 100 10,0

Fumob sim

não

40,0

60,0

16,0

83,0

Uso de medicamentos b: sim

não

10,0

90,0

83,0

29,2

Raios X diagnósticos b: sim

não

40,0

50,0

04,2

95,8

Consumo de bebidas b: sim

não

65,0

35,0

79,2

20,8

Consumo de vegetais b: sim

não

40,0

60,0

48,9

51,1

Consumo de carneb : sim 100,0 100,0

Consumo de caféb : sim

não

95,0

05,0

75,0

25,0

Grupos N º de célulasa IM

(%)

Aberrações cromossômicasa Total de ACa ACa

%
Dic. Tric. Anel Anel  ac. Frag. Del.Ter. Del.Inter

Não expostos 322,6±67,80

(195 - 432)

101,9±14,8

(57-125)

53,9 ± 23,3

(0 - 99)

0,0 ± 0,0

(0- 0)

0,5± 0,2

(0- 4)

0,05 ± 0,05

(0 - 1)

0,05 ±0,05

(0 - 1)

0,10 ± 0,06

(0 - 1)

0,0 ± 0,0

(0 - 0)

0,60 ± 0,16

(0-2)

0,45 ± 0,13

(0 - 2)

Expostos

376,2 ± 106,0

(218-502)

109,2 ± 14,6

(75 - 141)

5,4 ±1,74

(0 -6)

2,1± 0,6**

(0-10)

4,9± 4,0**

(0-15)

2,35 ± 1,45**

(0-26)

1,00± 0,50

(0-9)

1,9 ± 0,51

(0 - 8)

0,35 ± 0,1

(0 - 2)

16,3± 3,38***

(4 - 51)

10,1 ± 2,5***

(0,8-44)
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Figura 2: Aberrações cromossômicas em trabalhadores expostos a misturas de químicos
contendo cromo III. (A) freqüência de aberrações cromossômicas (B) Índice metafásico.
Diferenças significantes em ***P <0,0001, em relação ao trabalhadores não expostos,
observadas com o Teste t Studentt’s.

Figura 3 Perfil fotomicrográfico de AC em trabalhadores de indústria de curtume.
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12.4 CONCLUSÃO

12.5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Danos clastogênicos e/ou aneugênicos foram evidenciados pelo aumento da
freqüência de AC estruturais e de alterações cromatídicas, quando comparado com os
trabalhadores do grupo controle. A exposição aos possíveis agentes mutagênicos inalados em
tratamento de curtume não interferiu no índice metafásico. As AC estruturais mais
freqüentes foram os cromossomos dicêntricos, tricêntricos, os anéis cêntricos e acêntricos,
deleções interticiais e terminais.
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13.  MUTAGÊNICIDADE E ANORMALIDADES NUCLEARES EM CÉLULAS

EPITELIAIS DE MUCOSA BUCAL DE TRABALHADORES DE INDÚSTRIA DE

CURTUME DE TERESINA-PI

13.1 INTRODUÇÃO

13.2 MATERIAIS E MÉTODOS

AMARAL, F. P.M. ; CARVALHO, O.B. ;COSTA, R.N. ; LEITE, A. S. ; CHAVES, T.V.S. ; MARQUES, L.M.M. ;

LOPES, L.O. ; COSTA, M.C. ; MELO-CAVALCANTE, A. A. C. ; MORAES, M.O.

1 1 1 2 4,5,6 3

3 3 1 4

Trabalhadores de indústrias de curtume normalmente estão expostos

ocupacionalmente às misturas complexas de químicos incluído o cromo III

potencialmente genotóxicos mutagênicos e carcinogênicos Estudos toxicológicos para o

cromo III relatam efeitos neurológicos e citotóxicos em diferentes linhagens celulares e

possibilidades de ocasionar danos celulares apoptoses aductos em biomoléculas inclusive

ao DNA induzindo genotoxicidade bem como interferir em processos metabólicos

ocasionando danos oxidativos.

Para avaliar os possíveis efeitos mutagênicos e anormalidades nucleares em células

epiteliais de mucosa bucal, 20 trabalhadores de indústrias de curtume foram monitorados

usando o teste de micronúcleos em células de mucosa bucal (Figura 1). O grupo controle foi

formado por 18 trabalhadores administrativos não expostos a agentes químicos e/ou físico,

potencialmente mutagênico. O teste de micronúcleos (Figura 2) em células esfoliadas de

mucosa bucal. As lâminas foram coradas com Giemsa a 2%. 2000 células foram avaliadas

para cada indivíduo. As anormalidades nucleares pertinentes à apoptose foram avaliadas de

acordo com Holland et al. (2008).

, ( ),

, .

( )

, , ,

, ,

1 Laboratório Central de Saúde Pública – LACEN/SES;
2 Faculdade de Tecnologia de Teresina;
3 Departamento de Biologia - Universidade Federal do Piauí;
4 Programa de Pós-graduação em Farmacologia – Universidade Federal do Ceará;
5 Secretaria da Saúde do Estado do Piaui/Diretoria de Vigilância Sanitária / Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador;
6 Faculdade de Ciências Humanas e Tecnológicas do Piauí – NOVAFAPI.
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Figura Fotomicrografia mostrando a estrutura e
diferenciação do epitélio oral
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Figura 2: Esquema do teste de Micronúcleo em células de mucosa bucal

13.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados mostram significantes (P<0,001 e P<0,01) diferenças para as frequências de

micronúcleos (0,40 ± 0,19 X 0,04 ± 0,01) (Tabela 1 e Fig. 3 A ); cariólise (9,85 ± 1,85 X 3,67 ±

0,51) (Tabela 2 e Fig. 3C) e células binucleadas (0,76 ± 0,05 X 0,28 ± 0,03) em trabalhadores da

indústria de curtume, em relação aos do controle. Estudos indicam que o cromo III é

mutagênico, por causar aductos ao DNA em culturas celulares (Holmes et al., 2008). O cromo

III pode se acumular em animais e em humanos e pode ser genotóxico por distorcer o DNA

polimerase durante a replicação (B asiak e Kowalik, 2000). Significantes correlações (P<0,05 e

P<0,001) negativas foram observadas para o hábito de fumar e consumo de vegetais entre

frequências de micronúcleos e anormalidades nucleares, e correlações negativas, para tempo

de trabalho e uso de EPIs. O cromo trivalente é conhecido por induzir mutações por deleções

e introduz quebras devido a geração do radical hidroxil, via reação de Fenton (Whitaker et al.,

2005). Estudos toxicológicos têm sido reportados que o Cr (III) induz desordens no esqueleto

e neurológica (Bailey et al., 2006). Além disso, o Cr (III) pode ser citotóxico (Levina e Lay,

2008). O perfil fitomicrográfico para células esfoliadas de mucosa bucal micronucleadas,

binucleadas (indicativos de citotoxicidade) e de apoptose (cariorrexe e cariólise) está

representada na figura 4.

Tabela 1: Avaliação mutagênica em células esfoliadas de mucosa bucal de trabalhadores de

indústria de curtume de Teresina-Piauí expostos às misturas complexas de químicos

contendo cromo (III), no ano de 2009, com o teste de micronúcleos (MN).

a2000 células por indivíduo. Resultados expressos em Média ± desvio padrão. Significância

em ***P<0,001, em relação aos trabalhadores não expostos com o teste t.

ł

Grupos Micronúcleoa Frequência (%) de MN

Expostos (N=20) 8,10 03,90*** 0,40 0,19***

Não expostos (N=18) 0,88 0,22 0,04 0,01
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Tabela 2: Anormalidades nucleares identificadas em células de mucosa bucal de trabalhadores

de indústria de curtume de Teresina-PI expostos às misturas complexas de químicos contendo

cromo (III), ano de 2009.

aMédia ± Desvio padrão em 2000 células por indivíduo. b Significância em ***P<0,001 e

*P<0,001 em relação aos trabalhadores não expostos com o teste t.

Figura 3: Mutagenicidade em trabalhadores expostos aos pesticidas .(A) Micronúcleos; (B)

Binucleada; (C) Cariorrexe e (D) Cariólise. Significância em ***P<0,001, **P<0,01, em

relação aos trabalhadores não expostos analisada com o teste t.

Anormalidades

nucleares

Cariorrexea Frequência (%)

de Cariorrexea

Cariólisea Frequência

(%) de

Cariólisea

Células

Binucleadasa

Frequência

(%) de

Binucleadaa

Expostos 568,4 53,18 28,42 2,66 197,0 37,18 9,85 1,85** 15,30 1,08 0,76 0,05

Não expostos 5551,2 46,27 27,42 9,81 73,44 10,36 3,67 0,51 5,57 0,72 0,28 0,03
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Figura 4: Fotomicrografias de células de mucosa bucal de trabalhadores expostos à mistura

complexa de químicos contendo cromo III em indústria de curtume do Piauí. MN

(micronúcleos); BN (células binucleadas); C (Cariorrexe) e Cl (Cariólise).

Os resultados sugerem que a exposição ocupacional a misturas químicas contendo

cromo (III) ocasiona efeitos mutagênicos e anormalidades nucleares identificados com o teste

de micronúcleo, como biomarcador de mutagencidade, que pode ser usado no

biomonitoramento de riscos de instabilidade genética.

Bailey, M.M.; Boohaker, J.G.; Sawyer, R.D.; Behling, J.E.; Rasco, J.F.; Jernigan, J.J.; Hood,

R.D.; Vincent, J.B. (2006). Exposure of pregnant mice to chromium picolinate results in

skeletal defects in their offspring. Birth Defects. Res. B: Dev. Reprod. Toxicol. 77, 244–249.

B asiak, J.; Kowalikr (2000). A comparison of the in vitro genotoxicity of tri- and hexavalent

chromium. Mutation Research ,469.

Levina, A.; Lay, P.A. (2008). Chemical properties and toxicity of chromium(III) nutri- tional

supplements. Chem. Res. Toxicol. 21, 563–571.

Holmes et al. (2008). Carcinogenicity of hexavalent chromium. Indian J Med Res 128, 444, p.

353-372.

Holland, N.; Bolognesi, C; Micheline Kirsch-Volders C; Stefano Bonassi D; Errol Zeiger E;

Siegfried Knasmueller, F.; Michael Fenech, G. (2008).The micronucleus assay in human

buccal cells as a tool for biomonitoring DNA damage: The HUMN Project perspective on

current status and knowledge gaps. Mutation Research 659 , p. 93–108.
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14. APOPTOSE EM TRABALHADORES EXPOSTOS A PESTICIDAS NO ESTADO

DO PIAUÍ

14.1 INTRODUÇÃO

14.2 MATERIAIS E MÉTODOS

População estudada

Débora Cássia Vieira Gomes ; Rodrigo Mendes de Carvalho ; Fabrício Pires de M. do Amaral ; Jorgenei de A.

de Moraes ; Aracelli de Sousa Leite ; Tatiana Vieira Souza Chaves ; Ana Amélia de C. Melo Cavalcante .

2 2 1,3,4

1 3 1,2,3,4 3

Exposição ocupacional aos pesticidas tem sido associada aos danos genéticos (Barthel,

1981) e a outras anormalidades nucleares, incluindo a apoptose. A apoptose é, um sistema

fisiológico molecular da morte celular com regulação ainda não totalmente elucidada, é tão

importante quanto a proliferação celular no desenvolvimento do organismo e na doença, e é

um foco de intensas pesquisas para o desenvolvimento terapêutico para o controle do câncer

e doenças degenerativas. Anormalidades nucleares, tais como células núcleos fragmentados

(cariorrexes (CX)) e dissolução nuclear (cariólises (CL)) são indicativas de apoptose (Holland

et al., 2008). Este estudo teve por objetivo a observação dos estágios apoptóticos em células

esfoliadas de mucosa bucal de trabalhadores expostos e não expostos aos pesticidas, com o

uso do teste de micronúcleos em células de mucosa bucal para avaliar as anormalidades

nucleares indutoras de apoptose.

A população em estudo consistiu de 30 trabalhadores rurais do Estado do Piauí

expostos aos pesticidas nos municípios de Uruçuí, Ribeiro Gonçalves, e Baixa Grande do

Ribeiro (Figura 1). 30 tabalhadores rurais não expostos constituíram o grupo controle. As

características da população estão na Tabela 1.

Figura 1 Municípios do estudo: Uruçuí, Ribeiro
Gonçalves, Baixa Grande do Ribeiro.

1 Secretaria de Saúde do Estado do Piauí/Vigilância Sanitária do Piauí/Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador;
2 Faculdade de Ciências Humanas e Tecnológicas do Piauí – NOVAFAPI;
3 Laboratório de Genética Toxicológica do Laboratório Central de Saúde do Piauí;
4 Programa de Pós-Graduação em Farmacologia da Universidade Federal do Ceará.

Variáveis Trabalhadores não
expostos

Trabalhadores
expostos

Número de
sujeitos

30 30

Idade 38 9.88 35 12.9

22-55 20 – 61

Grupo étnico 74.5% 70 %

Fumantes
Não fumante

37.5%
62.5%

53.2%
46.8%

Álcool 56.5% 35.3%

Proteção 16 (100 %) 48.4%

Horas de trabalho 16 (100%) 29 (61.2 %)

Tabela 1 Características da população estudada
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Avaliação citogenética- micronúcleo em mucosa bucal

14.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O teste de micronúcleos em células esfoliadas de mucosa bucal (Figura 2) foi realizado

segundo Salaija et al. (2006). Células da mucosa bucal foram coletadas com escovas. Dois

grupos de trabalhadores agrícolas foram avaliados: o grupo 01 constituído de 30

trabalhadores expostos aos pesticidas e o grupo 02 formado, por 30 trabalhadores não

expostos. As lâminas foram coradas com Giemsa a 2 %. Três lâminas foram preparadas e 3000

células foram avaliadas para cada indivíduo. Os dados foram estatisticamente analisados

pelo programa Grahpad Prism, versão 4.0. As células foram coletadas e colocadas em

ependorfes contendo 20 ml de tampão (0.1 M EDTA, 0.01 Tris–HCl, e 0.02 M NaCl, pH 7).

As lâminas foram fixadas com etanol 80% e coradas com Giemsa (2%). 3.000 células foram

avaliadas por indivíduos em microscopia óptica (1000x). As anormalidades nucleares

pertinentes à apoptose foram avaliadas de acordo com Holland et al. (2008).

A média da freqüência de CL em trabalhadores expostos aos pesticidas não foi

estatisticamente significante (P > 0,05) em relação aos não expostos. Entretanto, os dados em

relação a CX foram significantes (P<0.01) (Tabela 2). Os resultados indicam que a exposição

aos pesticidas ocasiona apoptose, observada de forma significativa no estágio de CX, por

fragmentação nuclear em células de mucosa bucal, e confirma a sensibilidade dos testes

citogenéticos para a avaliação de apoptoses em trabalhadores expostos aos riscos

ocupacionais em agriculturas com o uso de pesticidas.
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Figura 2 Estrutura e diferenciação do epitélio oral. (A) Fotomicrografia mostrando os diversas camadas do
epitélio oral, que consiste de 5 camadas: (i) Camada queratinizada; (ii) Estrato epinhoso; (iii) estrato basal; (iv)
“rete pegs”, (v) lâmina própria (tecido conectivo). (B) Esquemas das camadas de células da mucosa bucal.
Fotomicrografia e esquema Adaptado de Holland et al., 2008.
http://www.eastman.ucl.ac.uk/cal/ulcerspath/healthy.



Tabela 2: Avaliação ocupacional de anormalidades nucleares em agricultores do Estado do

Piauí

Grupo N Nº de Células
avaliadas

Nº de
Cariorrexe
(CX)

Nº de Cariólise
(CL)

Não Expostos aos

pesticidas

30 3.000 0,30 ± 0,08 1,80 ± 0,10

Expostos aos pesticidas 30 3.000 5,80± 0,44 2,50 ± 0,40

Média ± Desvio padrão de 1.000 células para cada sujeito. Análise estatística significante em **P < 0,001
em relação ao grupo de agricultores não expostos.

Figura 3: Anormalidades nucleares evidenciadas no estudo. (A) Cariólise; (b) Cariorrexe. Significância em
**P<0,01em relação aos trabalhadores não expostos, ANOVA, Teste Dunnett’s.

Fotomicrografia de células esfoliadas de mucosa
bucal de agricultores não expostos aos pesticidas
mostrando células normais.

Fotomicrografia de células esfoliadas de mucosa
bucal de agricultores expostos aos pesticidas
mostrando a fragmentação nuclear (Cariorrexe) e
Cariólise, indicando apoptose.
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Cariorrexe não exposto Cariorrexe exposto



14.4 CONCLUSÃO

14.5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

A exposição de agricultores aos pesticidas induz fragmentação nuclear (cariorrexe),

uma das etapas que pode anteceder apoptoses. Assim, os pesticidas podem ter acelerado o

processo de renovação das células da mucosa bucal e induzido o aparecimento precoce da

apoptose.

Barthel, E.(1981) Increased risk of lung cancer in pesticide-exposed male agricultural workers.

J. Toxicol. Environ Health, 8, 1027-1040.

Holland,N.; Bolognesi,C.; Kirsch-Volders,M.; Bonassi,S.; Zeiger,E.; Knasmueller,S.;

Fenech,M. The micronucleus assay in human buccal cells as a tool for biomonitoring DNA

damage: The HUMN project perspective on current status and knowledge gaps .Mutation

Research, 659 (2008) 93–108.

Sailaja, N.; Chandrasekhar, M.; Rekhadevi,P.V.; Mahboob, M.; Rahman,M. F.; Vuyyuri, S.B.;

Danadevi, K.; Hussain, S.A.; Grover, P. (2006) Genotoxic evaluation of workers employed in

pesticide production . Muatt. Res. 609, 74-80.
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15. BIOMONITORAMENTO CITOGENÉTICO DE ANORMALIDADES

NUCLEARES EM TRABALHADORES EXPOSTOS AOS PESTICIDAS NO

ESTADO DO PIAUÍ

15.1 INTRODUÇÃO

15.2 MATERIAIS E MÉTODOS

População estudada

Tatiana V. S. Chaves ; Fabrício P. de Moura do Amaral ; Jorgenei de A. de Moraes ; Aracelli de S. Leite ,Rodrigo

M. de Carvalho ; Débora Cássia V. Gomes ; Maria Elisabete A. de Moraes ; Manoel Odorico de Moraes ; Ana

Amélia de C. Melo Cavalcante .

1,2 1,2 2 3

1 1 4 4

5

Nos últimos anos, o uso de pesticidas tem aumentado, apesar do fato de que os

mesmos representam riscos à saúde do trabalhador, devido aos danos ao material genético,

especialmente por causarem câncer. Muitos desses compostos são responsáveis por vários

efeitos adversos à saúde humana, além de serem mutagênicos. As tecnologias da toxicológica

genética molecular são usadas para avaliar o potencial genotóxico e carcinógeno.

Anormalidades nucleares, tais como células binucleadas (BN), núcleos fragmentados

(cariorrexes (CX)) e dissolução nuclear (cariólises (CL)) são indicativos de citotoxicidade e de

apoptose (Holland et al., 2008). Exposição ocupacional aos pesticidas tem sido associada aos

danos genéticos (Barthel, 19981). O objetivo do estudo foi de avaliar as possíveis

anormalidades nucleares em tabalhadores expostos e não expostos aos pesticidas no Piauí,

visando a padronização do teste de Micronúcleos, para o biomonitoramento de danos

ocupacionais.

A população em estudo consistiu de trabalhadores rurais do Estado do Piauí expostos

aos pesticidas nos municípios de Uruçuí, Ribeiro Gonçalves e Baixa Grande do Ribeiro

(Figura 1). As características da população estão na Tabela 1.

1 Diretoria de Vigilância Sanitária, Universidade Federal do Ceará - UFC, Departamento de Farmacologia e Faculdade de Saúde Ciências
Humanas e Tecnológicas do Piauí - NOVAFAPI;
2 Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador, Piauí;
3 Universidade Luterana do Brasil - ULBRA, Canoas, Rio Grande do Sul –Pós-Graduação em Genética e Toxicologia Aplicada;
4 UFC – Departamento de Farmacologia;
5 Universidade Federal do Piauí - UFPI; Laboratório de Saúde Pública do Estado do Piauí - LACEN.

Figura 1 Municípios do estudo: Uruçuí, Ribeiro
Gonçalves, Baixa Grande do Ribeiro.
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Tabela 1: Características da população estudada

aMédia ± Desvio padrão

O teste de micronúcleos em células esfoliadas de mucosa bucal (Figura 2) foi realizado

segundo Salaija et al. (2006). Para avaliar os riscos ocupacionais de trabalhadores expostos aos

pesticidas, visando à construção de indicadores de saúde para a vigilância sanitária, as

anormalidades nucleares em células de mucosa bucal foram usadas como biomarcadores

citogenéticos. Dois grupos de trabalhadores agrícolas foram avaliados: o grupo 01,

constituído de 30 trabalhadores expostos aos pesticidas, e o grupo 02, formado por 30

trabalhadores não expostos. Células da mucosa bucal foram coletas com escovas. As lâminas

foram fixadas com etanol 80% e coradas com Giemsa (2%). Três lâminas foram preparadas e

3000 células foram avaliadas para cada indivíduo. As células foram coletadas e colocadas em

ependorfes contendo 20 ml de tampão (0.1 M EDTA, 0.01 Tris–HCl, e 0.02 M NaCl, pH 7).

3.000 células foram avaliadas por indivíduos, em microscopia óptica (1000x). Os dados

foram estatisticamente analisados pelo programa Grahpad Prism, versão 4.0. As

anomalidades nucleares foram avaliadas de acordo com Holland et al. (2008).

Avaliação citogenética- micronúcleo em mucosa bucal

Variáveis Trabalhadores não
expostos

Trabalhadores
expostos

Número de
sujeitos

30 30

Idade 38 9.88 35 12.9

22-55 20 – 61

Grupo étnico 74.5% 70 %

Fumantes
Não fumante

37.5%
62.5%

53.2%
46.8%

Alcool 56.5% 35.3%

Proteção 16 (100 %) 48.4%

Horas de trabalho 16 (100%) 29 (61.2 %)

Figura 2: Estrutura e diferenciação do epitélio oral. (A) Fotomicrografia mostrando
os diversas camadas do epitélio oral, que consiste de 5 camadas: (i) Camada
queratinizada; (ii) Estrato epinhoso; (iii) estrato basal; (iv) “rete pegs”, (v) lâmina
própria (tecido conectivo). (B) Esquemas das camadas de células da mucosa bucal.
Fotomicrografia e esquema Adaptado de Holland et al., 2008.
http://www.eastman.ucl.ac.uk/cal/ulcerspath/healthy.
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15.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A média da freqüência de citotoxicidade e de apoptose em trabalhadores expostos e não

expostos aos pesticidas foram estatisticamente significantes (P<0,01), respectivamente: BN

(1,84 ± 0,22; 0,40 ± 0,09) e CX (2,46 ± 0,40; 0,25 ± 0,08), de acordo com os gráficos da figura 3.

Os dados em relação a CL não foram significantes (P>0.05) (Tabela 2). As fotomicrografias

mostrando as anormalidades nucleares estão nas Figuras 4, 5 e 6.

Tabela 2: Avaliação ocupacional de anormalidades nucleares em agricultores do Estado do

Piauí

Média ± Desvio padrão de 1.000 células para cada sujeito. Análise estatística significante em

**P < 0,001 em relação ao grupo de agricultores não expostos.

Figura 3: Anormalidades nucleares evidenciadas no estudo. (A) Células binucleadas (B); Cariorrexe; (C)

Cariólise. Significância em **P < 0,01em relação aos trabalhadores não expostos, ANOVA, Teste Dunnett’s.

Indivíduos Nº de

indivíduos

Nº de células N/BN N/CL N/CX

Não Expostos 30 3.000 0,40 0,09 1,81 0,10 0,25 0,08

Expostos 30 3.000 1,84 0,22** 5,81 0,40 2,46 0,40**
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Figura 5: Fotomicrografia de células esfoliadas de
mucosa bucal de agricultores não expostos aos
pesticidas mostrando células normais.

Figura 6: Fotomicrografia de células esfoliadas de
mucosa bucal de agricultores expostos aos pesticidas,
mostrando a fragmentação nuclear, Cariorrexe-(CX) e
Cariólise (CL), indicando apoptose.

Figura 4: Fotomicrografia de células esfoliadas de mucosa bucal de agricultores expostos aos pesticidas

mostrando células binucleadas (BN), presença de micronúcleos (MN), cariorrexe (CX) e cariólise (CL).



15.4 CONCLUSÃO

15.5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

A exposição de agricultores aos pesticidas induz fragmentação nuclear (cariorrexe),

uma das etapas que pode anteceder apoptoses. Assim, os pesticidas podem ter acelerado o

processo de renovação das células da mucosa bucal e induzido o aparecimento precoce da

apoptose (HOLLAND et al., 2008). Os resultados indicam que a exposição aos pesticidas

ocasiona citotoxicidade pela presença de células binucleadas (BN) e apoptose, por

fragmentação nuclear (CX) em células de mucosa bucal, e confirma a sensibilidade dos testes

citogenéticos, como biomarcador de rotinas laboratoriais para a saúde do trabalhador.

Barthel, E.(1981) Increased risk of lung cancer in pesticide-exposed male agricultural workers.
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Danadevi, K.; Hussain, S.A.; Grover, P. (2006) Genotoxic evaluation of workers employed in

pesticide production . Muatt. Res. 609, 74-80.

81

SABERES E PRÁTICAS EM SAÚDE NO PIAUÍ
COLETÂNEA DE TRABALHOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS 2003-2009

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ



16.

16.1

AVALIAÇÃO COMPARATIVA DA MUTAGENICIDADE E DE ANORMALIDADES

NUCLEARES EM CÉLULAS DE MUCOSA BUCAL DE TRABALHADORES EXPOSTOS

OCUPACIONALMENTE ÀS MISTURAS DE PESTICIDAS E ALFACIPERMETRINA EM

PIRIPIRI-PI

CHAVES, T.V.S ; LEAL, L.S.S. ; FERNANDES, H.B. ; SOARES, M.V. ; AMARAL, F.P.M ; LEITE, A.S. ;

COSTA, R. ; ALENCAR, D. ; MORAES, M.E.A. ; MELO-CAVALCANTE, A.A.C. .

1,2,4 3 3 1,4 1,2,3,4 3

1,3,4 3 4 1,3

INTRODUÇÃO

16.2 MATERIAIS E MÉTODOS

Teste de micronúcleos em células esfoliadas de mucosa bucal

A cipermetrina é piretróide sintético com propriedades inseticidas, usada

extensivamente na agricultura, com efeitos ambientais e na saúde humana. Os trabalhadores

estão expostos ocupacionalmente a substâncias químicas mutagênicas e ou carcinogênicas.

Dentre estas, os pesticidas organoclorados, organofosforados, carbamatos e piretróides, que

são relatados como indutores de mutagenicidade, o que pode levar ao câncer. O presente

estudo teve como objetivo a análise comparativa quanto à mutagenicidade e anormalidades

nucleares induzidas por mistura de pesticidas e pela alfacipermetrina, em células de mucosa

bucal de agricultores e agentes endêmicos do município de Piripiri- PI, com a realização de

teste citogenético. A Secretaria de Saúde do Piauí vem desenvolvendo estudos com misturas

complexas de pesticidas e com pesticidas isolados, usados na agricultura, visando o

monitoramento ambiental dos trabalhadores expostos e da população, como uma medida de

prevenção de riscos ao material genético, com repercussões para a Política de Saúde Pública

no estado.

A coleta de amostras de células de mucosa bucal foi realizada em 77 trabalhadores: grupo I

(expostos a mistura de pesticidas, n= 37), grupo II (expostos a alfacipermetrina, n=22) e grupo

III (não expostos a pesticidas, n=18). As células foram coletadas das bochechas dos sujeitos

com cit bruch e colocadas em PBS (pH 7,4), fixadas com metanol e ácido acético, coradas

com Giemsa. A frequência de micronúcleo e de anormalidades nucleares foi avaliada em

2.000 células por indivíduo, e a análise estatística dos dados foi feita com ANOVA e teste de

Tukey’s.

1 Secretaria de Saúde do Estado do Piauí/DIVISA/CEREST,
2 Faculdade de Ciências Humanas e Tecnológicas do Piauí - NOVAFAPI;
3 Laboratório de Genética Toxicológica do Laboratório Central de Saúde Pública do Piauí;
4 Programa de Pós-Graduação em Farmacologia da Universidade Federal do Ceará.
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Figura 1: Esquema do teste de Micronúcleo em células de mucosa bucal

16.3   RESULTADOS E DISCUSSÕES

Aumentos significativos (P< 0,001), na frequência de micronúcleos (Tabela 2 e Figura

2A) e de anormalidades nucleares (Tabela 3, Figura 2B,C e D) em células de mucosa bucal,

foram observados ao grupo I (4,81 ± 0,49) em relação ao grupo II (1,31± 0,20) e ao grupo III

(0,83± 0,23). Entretanto, resultados não significativos de anormalidades nucleares foram

observados no grupo II quando comparados ao grupo III. De forma similar, aumento

significativo (P<0,001) para anormalidades nucleares foram identificados no grupo I, em

relação aos demais grupos. Dados significantes (P<0,05) de anormalidades nucleares do

grupo II em relação ao grupo I foram somente para cariorrexe. Os resultados sugerem que a

mistura de pesticidas ocasionam mais riscos de mutagenicidade e de anormalidades nucleares

quando comparadas com o uso somente do pesticida alfacipermetrina. Assim, sugere-se o

biomonitoramento dos riscos ocupacionais ocasionados por misturas de pesticidas e

pesticidas isolados ao DNA como uma estratégia de prevenção às doenças genéticas,

incluindo o câncer.

Tabela 2: Características da população de trabalhadores rurais do município de Piripiri-

Piauí expostos a misturas de pesticidas e alfacipermetrina e de trabalhadores administrativos

não expostos, da cidade de Teresina, 2009.

Coloração

Fixação

Coleta

de

células Transporte

em PBS

Centrifugação Preparo

das

lâminas

Observação

Características da população Expostos a misturas complexas de

pesticidas

(N = 37)

Expostos aalfacipermetrina

(N = 22)

Não expostos

(N = 18)

Idade 50,27 ± 11,74 (26-68) 38, 68 ± 10,46 (23 – 64) 32,72 ± 8,13 (20-46)

Grupo étnico

? Branco

? Negro

? Caucasiano

2,7 %

45,9 %

43,2 %

31,8 %

9,1 %

40,9%

5,6 %

50,0 %

44,4%

Tipo de trabalho

? Agricultor

? Serviços gerais

? Administrativo

? Agente endêmico

100 % 100 % -

30 %

70 %

Tempo de trabalho no local 28,68 ± 12,30 (2- 40) 10,32 ± 7,79 (4 – 23) 8,0 ± 0,8 (0-27)

Uso de EPIs

? Sim

? Não

? Não informado

51,4 %

35,1 %

13,5 %

40,9%

54,5%

4,5%

100%

Carga horária semanal 41,27 ± 9,78 (10-70) 40,18 ± 0,85 (40 - 44) 34,11 ±10,66 (0-50)

Hábito de fumar

? Não

? Sim

Quantidade de carteiras de cigarros por dia

81,1%

18,9%

3 ,59 ± 0, 86 (1-4)

88,8%

13,6%

3,73± 0,88 (1 -5)

83,3%

11,1%

3,44 ± 1,29 (0-4)

Consumo de álcool semanal

? Cerveja

? Cachaça

7,22 ± 4,91 (1-11)

9,19± 3,82(0-11)

1,64± 0,43 (1 -6)

3,14± 1,85 (1-5)
4,00 ± 0,44 (1-11)

4,00 ± 0,14 (1-11)

Consumo de medicamentos por dia

? Transcritos

? Não transcritos

2,70 ±1,66 (0-4)

3,00± 1,3 (0-4)

0,31± 0,10 (0 – 3)

0,32 ± 0,83 (0 – 3)

0,40± 0,14 (0-2)

0,00± 0,00 (0-4)

Consumo de carne em dias por semana

? Bovina

? Galinha

? Peixe

2,08± 1,2 (1-5)

4,22± 1,4 (1-5)

2,00 ± 1,3 (1-5)

2,05± 1,25 (1 – 6)

2,86± 1,16 (1 – 6)

2,64 ± 0,23 (1 - 6)

1,89± 0,1 (1-5)

1,94± 0,3 (1-5)

1,4 ± 0,2 (1-5)

Consumode vegetais

? Sim

? Não

97,3 %

2,70%

5,0%

95,5%

100%



Tabela 3: Estudo comparativo de mutagenicidade em células esfoliadas de mucosa bucal de

trabalhadores de Piripiri-Piauí expostos ocupacionalmente às misturas de pesticidas e a

alfacipermetrina, com o teste de micronúcleos (MN), 2009.

Tabela 4: Comparação entre anormalidade nucleares identificadas em células de mucosa

bucal de trabalhadores rurais expostos às misturas complexas de pesticidas entre agentes

endêmicos expostos a alfacipermetrina, nos município de Piripiri no Piauí, ano de 2009.

a2000 células por indivíduo. Resultados expressos em Média ± desvio padrão. Significância

em ***P<0,001, em relação aos trabalhadores não expostos com o teste t.

2000 células por indivíduo. Resultados expressos em Média ± erro padrão. Significância em ***P <0,001, em

relação aos trabalhadores não expostos a e b expostos a alfacipermetrina. ANOVA, Teste Tukey’s de múltiplas

comparações.

Grupos Micronúcleo c Frequência (%) de MN

Expostos a misturas complexas de pesticidas

(N=37)

4,81 ± 0,49a***b*** (0 – 13) 0,24 ± 0,02a***b***

Expostos a alfacipermetrina N=22 1,31 ± 0,20 (0 -3) 0,06 ± 0,01

Não expostos (N=18) 0,83 ± 0,23 (0 - 3) 0,04 ± 0,01

Anormalidades

nucleares

Cariorrexec Frequência (%) de

Cariorrexec

Cariólisec Frequência (%)

de Cariolisec

Células

Binucleadasc

Frequência (%) de

Binucleadac

Expostos a misturas

de pesticidas

1555 ± 27,03 a, b***

(1060 – 1809)

77,93 ± 1,35 a b*** 135,40 ± 18,63 a*

(9- 478)

6,75 ± 0,93 a* 66,62 ± 7,47 a***

(7 – 205)

3,46 ± 0,40 a,b***

Expostos a

alfacipermetrina 900,0 ± 51,19a***

(418 – 1294)

45,40 ± 2,42a*** 98,73 ± 12,89 18 -

216)

4,92 ± 0,64 32,36 ± 6,22

(0 – 92)

1, 61 ± 0,31

Não expostos 524 ± 46,27

(305-958)

7,42 ± 2,31 73,40 ± 10,36

(10- 140)

3,67 ± 0,51 5,57 ± 0,72

(0,30 – 10)

0,28 ± 0,03
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Figura 2: Mutagenicidade e danos genéticos induzidos pela

alfacipermatrina em agentes endêmicos após exposição ocupacional no

município de Piripiri-PI, ano de 2009. (A) frequência de MN; (B)

Cariorrexe; (C); Cariólise e (D) Células binucleadas. Significâncias de

P<0,001, teste T, em relação aos trabalhadores não expostos



16.4   CONCLUSÃO

A mistura complexa de pesticidas induz mutagenicidade e anormalidades nucleares em

células de mucosa bucal de trabalhadores agrícolas. Entretanto, o piretróide sintético induz

apenas anormalidades nucleares. O teste de MN é um biomarcador para avaliação de riscos

ocupacionais.
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17.

17.1 INTRODUÇÃO

17.2 METODOLOGIA

BIOMONITORAMENTO OCUPACIONAL DE AGRICULTORES EXPOSTOS AOS

PESTICIDAS EM MUNICÍPIOS DO PIAUÍ, PELA AVALIAÇÃO DE DANOS AO DNA,

COM O TESTE COMETA

CHAVES, T.V.S ; AMARAL, F. P. M. ; LEITE, A.S. ; COSTA, R.; GOMES, D.C.V.; LEMOS S. I.A. ;

CARVALHO, R.M. ; RODRIGUES, V.R.C.B. ; ALENCAR, D. ; MELO CAVALCANTE, A.C ; MORAES,

M.E.A .

1,2,4 1,2,3,4 3 3,4 3

2,3 1 3 1,2,3

4

Os pesticidas são amplamente usados em todo o mundo e são considerados como

químicos poluentes ambientais e ocupacionais, com atividades mutagênicas, por induzir

mutações, alterações cromossômicas e danos ao DNA. O biomonitoramento de populações é

importante para a avaliação de riscos ao câncer. Os pesticidas induzem efeitos na saúde

humana tais como intoxicações, efeitos imune, nervosos, endócrinos, reprodutivos e danos

ao DNA, o que pode ocasionar abortos, doenças degenerativas e câncer. O presente estudo

propôs avaliar os prováveis efeitos ao DNA em células esfoliadas de mucosa oral de

trabalhadores rurais dos municípios de Picos e Piripiri- Piauí expostos a misturas complexas

de pesticidas, com o teste cometa. Diante do exposto o Governo do Estado do Piauí, através

da Secretaria de Saúde vem monitorando trabalhadores expostos a riscos genotóxicos, como

uma Política de Saúde Pública dentro do SUS.

Um total de 37 trabalhadores agrícolas e 18 trabalhadores administrativos de

Teresina-PI (grupo controle) foram avaliados quanto aos danos ao DNA. As células coletadas

da bochecha foram embebidas em agarose e, depois de lisadas, submetidas à eletroforese,

neutralização, fixação e coloração, com nitrato de prata. Para cada sujeito foram analisadas

100 células quanto ao índice de danos (0 – 400), frequência de danos (%) e classes de danos (0,

1, 2, 3 e 4), segundo Dusinska and Collins (2008) e conforme o esquema (Figura 1) . As

características da população estão apresentadas na Tabela 1. O estudo foi aprovado pelo

Comitê de Ética da Universidade Federal do Ceará.

Figura 1:

1 Secretaria de Saúde do Estado/Diretoria de Vigilância Sanitária/Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador/PI,
2 Faculdade de Ciências Humanas e Tecnológicas do Piauí – NOVAFAPI,
3 Laboratório de Genética Toxicológica do Laboratório Central de Saúde Pública do Piauí;
4 Programa de Pós-Graduação em Farmacologia da Universidade Federal do Ceará.

Coleta de células esfoliadas

de mucosa bucal

20 mL de PBS (7,4)
centrifugação 1500 rpm

duriante 10 min (3x)

30 µL de

células em

PBS + 110 µL

de agarose

“low mellting “

Preparação das

lâminas em pré-

cobertura com

agarose normal

Fixação

Após

solidificação  as

lâminas

colocadas em

solução de lise

Exposição a

lise por 24

horas a 4ºC,

Eletroforose

(25V, 300mA, 15 ‘)

Exposição em

tampão de

neutralização

(3x)

Após fixadas , as lâminas

ficam 24h de descanso em

temperatura\ ambiente

Coloração com

nitrato de prata
100 céluas foram

avaliadas para cada

trabalhador
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17.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O teste cometa em células esfoliadas de mucosa bucal mostra aumentos significantes

(P< 0,001) no índice de danos (Tabela 2 e Figura 2A) em células dos trabalhadores expostos a

misturas complexas de pesticidas em relação ao grupo controle (71,76 ± 5,40 X 16,11 ± 2,67).

De forma similar, aumentos significativos também foram observados para a freqüência de

danos (Tabela 2 e Figura 2B) em células dos trabalhadores expostos em relação aos não

expostos (41,92 ± 2, 85 X 10,78 ± 1,42). Em relação às classes de danos (0-4), os dados foram

significantes (P<0,001) para todas as classes. Entretanto, o maior números de danos foi

observado para a classe 1 (Figura 3). Na análise dos possíveis fatores de influência nos danos

observados foram correlações positivas entre idade, uso de EPIs, tempo de exposição e carga

horária semanal, mas, em relação ao hábito de fumar e consumo de bebidas alcoólicas, não

foram observadas correlações com os danos decorrentes da exposição aos pesticidas. Os

resultados sugerem que os trabalhadores agrícolas dos municípios de Picos e Piripiri-PI estão

expostos aos pesticidas em células de mucosa bucal, e confirmam a sensibilidade do teste

cometa como biomarcador de danos ao DNA. Significantes danos genéticos foram

observados em trabalhadores expostos aos pesticidas, com a aplicação do teste cometa (Garaj-

Vrhovac e Zeljezic, 2000).

Tabela 1: Características da população de trabalhadores do Piauí expostos ocupacionalmente

aos pesticidas, ano 2008.

Características dapopulação Expostos a misturas complexas de pesticidas

(N = 37)

Não expostos

(N = 18)

Idade 50,27 ± 11,74 (26-68) 32,72 ± 8,13 (20-46)

Grupo étnico

? Branco

? Negro

? Caucasiano

2,7 %

45,9 %

43,2 %

5,6%

50,0 %

44,4%

Tipo de trabalho

? Agricultor

? Serviços gerais

? Administrativo

100% -

30 %

70 %

Tempo de trabalho no local 28,68 ± 12,30 (2-54) 8,0 ± 0,8 (0-27)

Uso de EPIs

? Sim

? Não

? Não informado

51,4 %

35,1%

13,5%

100%

Carga horária semanal 41,27 ± 9,78 (10-70) 34,11 ±10,66 (0-50)

Hábito de fumar

? Não

? Sim

Quantidade de carteiras de cigarros por dia

81,1%

18,9%

3,59 ± 0, 86 (1-4)

83,3%

11,1%

3,44 ± 1,29 (0-4)

Consumo de álcool semanal

? Cerveja

? Cachaça

7,22 ± 4,91 (1-11)

9,19 ± 3,82(0-11)
4,00 ± 0,44 (1-11)

4,00 ± 0,14 (1-11)

Consumo de medicamentos por dia

? Transcritos

? Não transcritos

2,70 ±1,66 (0-4)

3,00 ± 1,3 (0-4)

0,40 ± 0,14 (0-2)

0,00 ± 0,00 (0-4)

Consumo de carne em dias por semana

? Bovina

? Galinha

? Peixe

2,08 ± 1,2 (1-5)

4,22 ± 1,4 (1-5)

2,00 ± 1,3 (1-5)

1,89 ± 0,1 (1-5)

1,94 ± 0,3 (1-5)

1,4 ± 0,2 (1-5)

Consumo de vegetais

? Sim

? Não

97,3 %

2,70%

100%

87

SABERES E PRÁTICAS EM SAÚDE NO PIAUÍ
COLETÂNEA DE TRABALHOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS 2003-2009

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ
88

SABERES E PRÁTICAS EM SAÚDE NO PIAUÍ
COLETÂNEA DE TRABALHOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS 2003-2009

Tabela 2: Avaliação de danos ao DNA de células de mucosa bucal de trabalhadores expostos
aos pesticidas no Piauí, ano 2009, com a análise do índice e da frequência de danos.

Figura 2: Genotoxicidade observada em trabalhadores agrícolas do Piauí expostos aos
agrotóxico. Diferenças significativas (P<0,001) - Teste T., para o índice e frequências de
danos de trabalhadores expostos em relação aos não expostos.

Figura 3: Classes de danos observadas em trabalhadores agrícolas do Piauí expostos aos
agrotóxico. Diferenças significativas (P<0,001) - Teste T., para o índice e frequências de
danos de trabalhadores expostos em relação aos não expostos.

Significância de ***P < 0,0001 para o Índice e frequência de danos, em relação aos trabalhadores não expostos
aos pesticidas

Grupos Índice de danosa

(0 – 400)
Frequência de danosa

(%)

Exposto
(n+38)

71,76 ± 5,40*** 41,92 ± 2, 85***

Não exposto
(n+17)

16,11 ± 2,67 10,78 ± 1,42

A
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Figura 4: Perfil eletroforético característico para as classes de danos observadas em
trabalhadores expostos aos pesticidas no Estado do Píauí, ano 2009.

Os trabalhadores rurais do Piauí, dos municípios de Picos e Piripiri, expostos aos
pesticidas, estão em riscos de instabilidade genética, devido aos danos ao DNA em células
esfoliadas de mucosa bucal, como observado pelo índice e frequência de danos. Os danos
observados com o teste cometa podem ser reversíveis por diferentes mecanismos de reparo;
entretanto, o uso do referido teste é um excelente biomarcador de genotoxicidade, para o
biomonitoramento de riscos ocupacionais.

Maria Dusinska and Andrew R. Collins. The comet assay in human biomonitoring:
gene–environment interactions. Mutagenesis vol. 23 no. 3 pp. 191–205, 2008.

Vera Garaj-Vrhovac, Davor ZeljezicEvaluation of DNA damage in workers occupationally
exposed to pesticides using single-cell gel electrophoresis (SCGE) assay Pesticide genotoxicity
revealed by comet assay. Mutation Research 469 279–285, 2000 .
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18. MUTAGÊNICIDADE E ANORMALIDADES NUCLEARES EM AGENTES

ENDÊMICOS DE PIRIPIRI-PIAUÍ EXPOSTOS A ALFACIPERMETRINA

AVALIADOS COM O TESTE DE MICRONÚCLEOS

18.1 INTRODUÇÃO

18.2 MATERIAIS E MÉTODOS

SOARES, M.V. ; RODRIGUES, V.R.C.B. ; CHAVES, T.V.S ; AMARAL, F.P.M. ; LEITE, A.S. ; CARVALHO,

R.M. ; COSTA, M.C. ; LOPES, L.O. ; MORAES, M.E.A. ; ALENCAR, D. ; MELO-CAVALCANTE A.A.C. .

1 4,5 2,4,5 3,4,5 3

2,3 3 3 4 3 2,3

A alfacipermetrina é um composto químico usado na formulação do inseticida

comumente utilizado no combate ao mosquito Lutzomia longipalpis, vetor da doença

Leishmaniose visceral, em Piripiri-PI, como ectoparasiticidas e inseticidas, em produções

agrícolas e programas de saúde pública, como o controle da Dengue (MANNA et al., 2004).

Os agentes sanitários que trabalham diariamente no combate a esta doença estão sujeitos aos

riscos ocupacionais ocasionados pela alfacipermetrina. Estudos citogenéticos mostram que

essa droga inibe ciclo celular na fase S, em raízes de Hordeum vulgare L. com efeitos tóxicos

em organismos aquáticos, como também efeitos clastogênicos. A frequência de micronúcleos

em células epiteliais de mucosa bucal tem sido usada como um biomarcador de

genotoxicidade em exposição ocupacional ao piretróide alfacipermetrina. Anormalidades

nucleares tais como as cariorrexes, cariólises e células binucleadas também são usadas como

marcadores de genotoxicidade. O estudo teve como objetivo a avaliação de riscos

mutagênicos em agentes de endemias, com o uso do teste de micronúcleos. Diante do

exposto, o Governo do Estado do Piauí, através da Secretaria de Saúde, vem monitorando

trabalhadores expostos a riscos genotóxicos, como uma Política de Saúde Pública, no SUS.

Avaliação citogenética- micronúcleo em mucosa bucal

O teste de micronúcleos (Figura 1) em células esfoliadas de mucosa bucal (Figura 2) foi

realizado segundo Salaija et al. (2006). As lâminas foram coradas com Giemsa a 2%. 2000

células foram avaliadas para cada indivíduo. As anormalidades nucleares pertinentes à

apoptose foram avaliadas de acordo com Holland et al. (2008). O estudo foi realizado em 22

agentes de endemias do município de Piripiri-PI e em 18 trabalhadores administrativos não

expostos.

1 Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, Programa de Pós - Graduação em Farmacologia Clínica da Universidade Federal do Ceará;
2 Faculdade de Ciências Humanas e Tecnológicas do Piauí - NOVAFAPI;
3 Labaratório de Genética Toxicológica do Laboratório Central de Saúde Pública do Piauí;
4 Programa de Pós-Graduação em Farmacologia Clínica da Universidade Federal do Ceará;
5 Secretaria de Saúde do Estado do Piauí/DIVISA/CEREST.
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Figura 1: Esquema do teste de Micronúcleo em células de mucosa bucal

Figura 2: Estrutura e diferenciação do epitélio oral. (A) Fotomicrografia mostrando as

diversas camadas do epitélio oral, que consiste de 5 camadas: (i) Camada queratinizada; (ii)

Estrato espinhoso; (iii) estrato basal; (iv) “rete pegs”, (v) lâmina própria (tecido conectivo). (B)

Esquemas das camadas de células da mucosa bucal. Fotomicrografia e esquema adaptado de

Holland et al., 2008.

As características da população estudada estão apresentadas na Tabela 1. Avaliações

estatísticas dos biomarcadores citogenéticos não indicam diferenças significativas para a

frequência de micronúcleos ( Tabela 2 e Figura 3A). Entretanto, significantes (P<0,001)

aumentos foram observadas para as cariorrexes (45,40 ± 2,42 X 27,42 ± 2,30) e células

binucleadas (1,63 ± 0,31 X 0,28 ± 0,03) em relação ao grupo não exposto (Tabela 3 e Figuras

3B, C e D).

Os resultados sugerem que a exposição ocupacional ao piretróide alfacipermetrina

induz apoptose e citotoxicidade em células de mucosa bucal dos agentes endêmicos do

município de Piripiri-PI.

18.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Centrifugação
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Tabela 1: Características da população de agentes de endemias dos municípios de Piripiri-PI

expostos à alfaciperetrina, e de trabalhadores administrativos não expostos da cidade de

Teresina, 2009.

Tabela 2: Avaliação mutagênica em células esfoliadas de mucosa bucal de agentes de endemias

do município de Piripiri-PI expostos à alfacipermetrina, no ano de 2009, com o teste de

micronúcleos (MN).

Tabela 3: Anormalidades nucleares identificadas em células de mucosa bucal de agentes

endêmicos expostos à alfacipermetrina em Piripiri-PI, ano de 2009.

Figura 3: Mutagenicidade e danos genéticos induzidos pela alfacipermatrina em agentes

endêmicos, após exposição ocupacional no município de Piripiri-PI, 2009. (A) frequência

2000 células por indivíduo. a Média ± erro padrão. Significância em ***P<0,001, em relação aos trabalhadores

não expostos analisado com o teste t.

a2000 células por indivíduo. bMédia ± Erro padrão. Resultados expressos em Média ± Erro padrão.

Significância em ***P < 0,001, teste t., em relação aos trabalhadores não expostos.

Grupos Micronúcleos a Frequência (%) de MN

Expostos (N=22) 1,31 ± 0,200 (0 -3) 0,06 ± 0,01

Não expostos (N=18) 0,83 ± 0,23 (0 – 3) 0,03 ± 0,01

Anormalidades nucleares Cariorrexe b Frequência (%) de

Cariorrexe b

Cariólise b Frequência (%) de

Cariolise b

Células

Binucleadas b

Frequência (%) de

Binucleada

Expostos (N=22) 900,0 ± 51,19a***

(418 – 1294)

45,40 ± 2,42a*** 98,73 ± 12,89

(18 - 216)

4,92 ± 0,64 32,36 ± 6,22a***

(0 – 92)

1, 61 ± 0,31 a***

Não expostos (N=18) 551,2 ± 46,27

(305-958)

27,42 ± 2,3 73,44 ± 10,36

(10 -140)

3,67 ± 0,51 5,57 ± 0, 72

( 0 – 10)

0,28 ± 0,03

Características da população Expostos a alfacipermetrina

(N = 22)

Não expostos

(N = 18)

Idade 38, 68 ± 10,46 (23 – 64) 32,72 ± 8,13 (20 - 46)

Grupo étnico

? Branco

? Negro

? Caucasiano

31,8%

9,1%

40,9%

5,6 %

50%

44,4%

Tipo de trabalho

? Agentes de endemias

? Manutenção

? Administrativo

100% -

27,30 %

72,7%

Tempo de trabalho no local 10,32 ± 7,79 (4 – 43) 7,02 ± 1,0 (1 - 27)

Uso de EPIs

? Sim

? Não

? Não informado

40,9%

54,5%

4,5%

88,9 %

Carga horária semanal 40,18 ± 0,85 (40 - 44) 34,11 ± 10,66 (1 - 50)

Hábito de fumar

? Não

? Sim

? Quantidade de carteiras de cigarros por dia

88,8%

13,6%

3, 73 ± 0,88 (1 -5)

55,6%

5,6 %

1, 78 ± 0,54 (0- 2)

Consumo de álcool semanal

? Cerveja

? Cachaça

1,64 ± 0,43 (1 -6)

3,14 ± 1,85 (1-5)
1,22 ± 0, 46 (1 -2)

6,50 ± 4,73 (0 – 11)

Consumo de medicamentos por dia

? Transcritos

? Não transcritos

0,31 ± 0,10 (0 – 3)

0,32 ± 0,83 (0 – 3)

1, 22 ± 0,83 (0 – 4)

2,06 ± (0 -9)

Consumo de carne em dias por semana

? Bovina

? Galinha

? Peixe

2,05 ± 1,25 (1 – 6)

2, 86 ± 1,16 (1 – 6)

2,64 ± 0,23 (1-¨6)

1,00 ± 0,00 (0 -1)

1,44 ± 0,50 (1 – 5)

1,00 ± 0,01 (1-2)

Consumo de vegetais

? Sim

? Não

5,0%

9 5,5%

77,8%

22,2
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de MN; (B) Cariorrexe; (C); Cariólise e (D) Células binucleadas. Significâncias de P<0,001,

teste T, em relação aos trabalhadores não expostos

A exposição ocupacional a alfacipermetrina não induz mutagenicidade em células

esfoliadas de mucosa bucal; entretanto, outras anormalidades nucleares que indicam danos

ao DNA foram evidenciadas, a exemplo das cariorrexes e carólises que levam à apoptose das

células, e as células binucleadas que são indicativas de citotoxicidade. Os dados indicam a

necessidade do biomonitoramento desses profissionais da saúde. O teste de micronúcleos é

um importante biomarcador de mutagenicidade.

HOLLAND et al. (2008).The micronucleus assay in human buccal cells as a tool for

biomonitoring DNA damage: The HUMN project perspective on current status and

knowledge gapsMutation Research 659 (2008) 93–108.

MANNA et al. (2004) Repeteated dose toxicity of alfa-cypermetrin in rats. J. Vet. Sci, 5(3), 241-

245.

SALAIJA et al. (2006) Genotoxic evaluation of workers employed in pesticide production .

Muatt. Res. 609, 74-80

18.4 CONCLUSÃO

18.5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS



19. ESTUDO TÓXICO, CITOTÓXICO E MUTAGÊNICO DA ALFACIPERME-

TRINA NO SISTEMA ALLIUM CEPA E EM CÉLULAS DE EPIDERME BUCAL DE

HUMANOS

19.1 INTRODUÇÃO

19.2 MATERIAIS E MÉTODOS

Teste Allium cepa

Teste de micronúcleos em mucosa bucal

CHAVES, T.V.S ; AMARAL, F.P.M. ; LEITE, A.S. ; MORAES, M.E.A. ; MORAES, M.O. ; CAVALCANTE,

A.A.C.M .

1,2,4 3,4 3 4 4

3

Alfacipermetrina, piretróide usado no combate ao mosquito Lutzomia longipalpis,

vetor da doença Leichmaniose visceral. Agentes sanitários são expostos aos riscos

ocupacionais. Estudos citogenéticos mostram que essa droga inibe ciclo celular na fase S, em

raízes de Hordeum vulgare L., com efeitos tóxicos e clastogênicos em organismos aquáticos.

O estudo teve por objetivo avaliar os efeitos tóxicos, citotóxicos e mutagênicos da

alfacipermetrina, pelo crescimento de raízes e freqüências do índice mitótico, de aberrações

cromossômicas e anormalidades nucleares, e de micronúcleos, em meristemas de raízes de

Allium cepa, e pela frequência de micronúcleos e anormalidades nucleares em células

esfoliadas do epitélio bucal de agentes de endemias do Piauí.

As raízes de A. cepa, após 48 horas de germinação com alfacipermetrina (5 ml/L

(Grupo – teste)); água de poço (controle negativo) e sulfato de cobre (0,0006mg/mL (controle

positivo)) foram avaliadas. Os ápices das raízes de cada bulbo (n=5, por grupo) foram fixadas

em Carnoy, tratadas em Schiff e coradas com carmin-acético a 2%. 3.000 células foram

avaliadas.

As células das bochechas foram coletadas com cit bruch e colocadas em PBS (pH 7,4),

fixadas com metanol/ ácido acético e coradas com Giemsa (10%). A freqüência de

micronúcleo e de anormalidades nucleares foi avaliada em 2.000 células por indivíduo (22

agentes de endemias do município de Piripiri-PI, e em 18 trabalhadores administrativos não

expostos).

1 Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, Diretoria de Vigilância Sanitária Estadual, Centro Estadual de Referência em Saúde do
Trabalhador;

2 Faculdade de Ciências Humanas e Tecnológicas do Piauí - NOVAFAPI;
3 Labaratório de Genética Toxicológica do Laboratório Central de Saúde Pública do Piauí;
4 Programa de Pós-Graduação em Farmacologia Clínica da Universidade Federal do Ceará.
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19.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Teste Allium cepa

Teste de micronúcleos em mucosa bucal

A alfacipermetrina inibe significativamente (P < 0.001) o índice mitótico em 85% e

induz apoptose em 9,8%, em raizes de A. cepa, em comparação com o controle negativo

(Tabela 1). Esses dados mostram que a alfacipermetrina pode causar efeitos tóxicos e

genotóxicos em raízes de Allium cepa, portanto sugerem estudos de riscos ocupacionais. O

percentual de inibição do índice mitótico está representado na Figura 1. Dentre as

anormalidades nucleares em raízes de A. cepa expostas à alfacipermetrina estão as cariorrexes

(fragmentação do núcleo), o que pode levar à dissolução total da cromatina (cariólise),

indicativa de apoptose (Figura 2). A fotomicrografia do perfil de cariorrexes induzido pela

alfacipermetrina está representado na Figura 3. Os resultados obtidos corroboram com os

encontrados por Chauhan et al. (1999), que evidenciou baixo índice mitótico e aberrações

cromossômicas em raízes de A. cepa. Outros estudos também indicaram danos citogenéticos

em Alliun sativun (Saxena et al., 2005).

Avaliações estatísticas dos biomarcadores citogenéticos não indicam diferenças

significativas para a frequência de micronúcleos ( Tabela 2 ). Entretanto, significantes

(P<0,001) aumentos foram observados para as cariorrexes (45,40 ± 2,42 X 27,42 ± 2,30) e

células binucleadas (1,63 ± 0,31 X 0,28 ± 0,03), em relação ao grupo não exposto (Figura 3B, C

e D). Os resultados sugerem que a exposição ocupacional ao piretróide alfacipermetrina

induz apoptose e citotoxicidade em células de mucosa bucal dos agentes endêmicos do

município de Piripiri-Piauí. Esses dados indicam danos ao material genético. Entretanto,

não foi evidenciada mutagenicidade. O perfil indicativo de citotoxicidade e de apoptose em

células de mucosa bucal pode ser observado na Figura 4.

Tabela 1: Efeitos da alfacipermetrina (A) na divisão celular de meristemas de raízes de Alliun

cepa

Figura 1: Ação da Alfacipermitrina na inibição do índice mitótico em meristemas de Allium

cepa . Significância de P<0,001 em relação a CN. Teste Dunnett’s.

Tratamentos Interfase Prófase Metáfase Anáfase Telófase IM % IM Inibição do IM
(%)

CN -água 644,4 83,4 115,1 38,9 14,3 6,2 9,2 4,6 10,3 4,7 151,2 44,0 15,1 4,4

CP 803,1 162,8 22,78 8,6 4,6 1,5 4,6 1,3 2,2 0,9 37,5 4,5 3,7 0,5 75,4

A 769,7 118,7 6,5 4,0 8,1 5,3 8,2 4,1 1,4 0,5 24,3 7,6 2,4 0,8 84,1

95

SABERES E PRÁTICAS EM SAÚDE NO PIAUÍ
COLETÂNEA DE TRABALHOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS 2003-2009

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ



Figura 2: Fotomicrografias de cariorrexes em meristemas de A. cepa.

Figura 3: Ação da Alfacipermitrina na indução de cariorrexes em meristemas de .

Significância de P<0,001 em relação a CN. Teste Dunnett’s.

Tabela 2: Avaliação mutagênica em células esfoliadas de mucosa bucal de agentes de endemias

do município de Piripiri-PI expostos à alfacipermetrina, no ano de 2009, com o Teste de

Micronúcleos (MN).

Tabela 3: Anormalidade nucleares identificadas em células de mucosa bucal de agentes

endêmicos expostos à alfacipermetrina em Piripiri-PI, ano de 2009

Allium cepa

2000 células por indivíduo. a Média ± erro padrão. Significância em ***P<0,001, em relação aos trabalhadores

não expostos analisado com o teste t.

a2000 células por indivíduo. bMédia ± Erro padrão. Resultados expressos em Média ± Erro padrão.

Significância em ***P < 0,001, teste t., em relação aos trabalhadores não expostos

Grupos Micronúcleosa Frequência (%) de MN

Expostos (N=22) 1,31 ± 0,200 (0 -3) 0,06 ± 0,01

Não expostos (N=18) 0,83 ± 0,23 (0 – 3) 0,03 ± 0,01

Anormalidades nucleares Cariorrexe b Frequência (%) de

Cariorrexe b

Cariólise b Frequência (%) de

Cariolise b

Células

Binucleadas b

Frequência (%) de

Binucleada

Expostos (N=22) 900,0 ± 51,19a***

(418 – 1294)

45,40 ± 2,42a*** 98,73 ± 12,89

(18 - 216)

4,92 ± 0,64 32,36 ± 6,22a***

(0 – 92)

1, 61 ± 0,31 a***

Não expostos (N=18) 551,2 ± 46,27

(305-958)

27,42 ± 2,3 73,44 ± 10,36

(10 -140)

3,67 ± 0,51 5,57 ± 0, 72

( 0 – 10)

0,28 ± 0,03

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ
96

SABERES E PRÁTICAS EM SAÚDE NO PIAUÍ
COLETÂNEA DE TRABALHOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS 2003-2009



Figura 3: Mutagenicidade e danos genético induzidos pela alfacipermatrina em agentes

endêmicos após exposição ocupacional no município de Piripiri-PI, ano de 2009. (A)

frequência de MN; (B) Cariorrexe; (C); Cariólise e (D) Células binucleadas. Significâncias de

P<0,001, teste T, em relação aos trabalhadores não expostos.

Figura 4: Perfil indicativo de mutagenicidade, citotoxicidade e de apoptose em células

esfoliadas. Em A, células micronucleadas e binucleadas, e em B, células com cariorrexe.

A

C D

B

A B
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19.4 CONCLUSÃO

19.5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

A citoxicidade observada para a alfacipermatrina em A. cepa, pela inibição do índice

mitótico, também foi evidenciada em células esfoliadas de mucosa bucal, pelo significante

aumento de células binucleadas. De forma similar, as evidências de apoptose, pelas

cariorrexes em A. cepa, foram observadas em células esfoliadas de agentes endêmicos do

Piauí. A mutagenicidade da alfacipermatrina não foi evidenciada nos biomarcadores usados

no estudo. Novos testes devem ser feitos para melhor investigar os danos induzidos pela

alfacipermetrina.

FISKEJO, G. The Allium test as a standard in environmental monitoring. Hereditas, 102, 99-

112, 1985.

LEVAN, A. Effect of colchicine on root mitosis in Allium. Hereditas, 471-486, 1938.

SAXENA, P.N. CHAUHAN L.K.S. AND GUPTA, S.K. (2005) Cytogenetic effects of

cypermetrin and fenvalerate on the root meristm cells dof Allium cepa.Environmental and

Experimental Botany, Volume 42, Issue 3, December 1999, Pages 181-189

Cytogenetic effects of commercial formulation of cypermethrin in root meristem cells of

Allium sativum: Spectroscopic basis of chromosome damage. .

HOLLAND et al. (2008).The micronucleus assay in human buccal cells as a tool for

biomonitoring DNA damage: The HUMN project perspective on current status and

knowledge gapsMutation Research 659 (2008) 93–108.

MANNA et al. (2004) Repeteated dose toxicity of alfa-cypermetrin in rats. J. Vet. Sci, 5(3), 241-

245.

SALAIJA et al. (2006) Genotoxic evaluation of workers employed in pesticide production .

Muatt. Res. 609, 74-80.
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20. AVALIAÇÃO OCUPACIONAL DE TRABALHADORES EXPOSTOS AOS

PESTICIDAS EM PICOS E PIRIPIRI -PIAUÍ: USO DOS MICRONÚCLEOS COMO

BIOMARCADORES

20.1 INTRODUÇÃO

20.2 MATERIAIS E MÉTODOS

População estudada

VELOSO, M.S. ; RODRIGUES, V.R.C.B. ; CHAVES, T.V.S ; AMARAL, F.P.M. ; LEITE, A.S. ;

COSTA, R. ; GOMES, D.C.V. ; SANTOS, R.V.S.G. ; MELO-CAVALCANTE, A.A.C. ; MORAES, M.E.A .

1,6 1,2,3,6 1,2,3,4,6 1,2,4,5,6 5

1,5,6 4,5 5 1,3,4,5 6

A exposição ocupacional aos pesticidas é um dos principais problemas de saúde

pública, devido aos danos destas substâncias sobre o DNA. Existem relatos de que misturas

complexas de pesticidas podem ocasionar instabilidade genética por induzirem

clastogenicidade e aneugenicidade ( Lucero et al., 2000). Anormalidades nucleares, tais como

células com núcleos fragmentados (cariorrexes (CX)) e dissolução nuclear (cariólises (CL))

são indicativos de apoptose (Holland et al., 2008). As freqüências de micronúcleos e de

anormalidades nucleares foram relacionadas com os fatores (idade, tempo de exposição,

carga horária semanal, uso de EPIs, alimentação, hábito de fumar e consumo de bebidas

alcoólicas) que podem influenciar nas respostas aos danos no DNA. O presente estudo

objetivou a avaliação dos efeitos mutagênicos e as anormalidades nucleares em trabalhadores

rurais de Picos e Piripiri-PI, ocasionadas pela exposição às misturas complexas de pesticidas,

com o teste citogenético de micronúcleo em células esfoliadas de mucosa bucal.

A população em estudo consistiu de 37 trabalhadores rurais expostos aos pesticidas nos

municípios de Picos e Piripiri-PI (Figura 1). 18 tabalhadores administrativos não expostos

constituiram o grupo controle. As características da população estão na Tabela 1.

1 Secretaria de Saúde do Estado do Piauí;
2 Centro de Referência em Saúde do Trabalhador;
3 Vigilância Sanitária do Piauí;
4 Faculdade de Ciências Humanas e Tecnológicas do Piauí - NOVAFAPI;
5 Labaratório de Genética Toxicológica do Laboratório Central de Saúde do Piauí;
6 Programa de Pós-Graduação em Farmacologia da Universidade Federal do Ceará.
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Tabela 1: Características da população estudada

aMédia ± Desvio padrão

Avaliação citogenética- micronúcleo em mucosa bucal

O teste de micronúcleos (Figura 2) em células esfoliadas de mucosa bucal (Figura 3) foi

realizado segundo Salaija et al. (2006). As lâminas foram coradas com Giemsa a 2%. 2000

células foram avaliadas para cada indivíduo. As anormalidades nucleares pertinentes à

apoptose foram avaliadas de acordo com Holland et al. (2008).

Características da população Expostos a misturas complexas de pesticidas

(N = 37)

Não expostos

(N = 18)

Idade 50,27 ± 11,74 (26-68) 32,72 ± 8,13 (20-46)

Grupo étnico

? Branco

? Negro

? Caucasiano

2,7 %

45,9 %

43,2 %

5,6%

50,0 %

44,4%

Tipo de trabalho

? Agricultor

? Serviços gerais

? Administrativo

100% -

30 %

70 %

Tempo de trabalho no local 28,68 ± 12,30 (2-54) 8,0 ± 0,8 (0-27)

Uso de EPIs

? Sim

? Não

? Não informado

51,4 %

35,1%

13,5%

100%

Carga horária semanal 41,27 ± 9,78 (10-70) 34,11 ±10,66 (0-50)

Hábito de fumar

? Não

? Sim

Quantidade de carteiras de cigarros por dia

81,1%

18,9%

3,59 ± 0, 86 (1-4)

83,3%

11,1%

3,44 ± 1,29 (0-4)

Consumo de álcool semanal

? Cerveja

? Cachaça

7,22 ± 4,91 (1-11)

9,19 ± 3,82(0-11)
4,00 ± 0,44 (1-11)

4,00 ± 0,14 (1-11)

Consumo de medicamentos por dia

? Transcritos

? Não transcritos

2,70 ±1,66 (0-4)

3,00 ± 1,3 (0-4)

0,40 ± 0,14 (0-2)

0,00 ± 0,00 (0-4)

Consumo de carne em dias por semana

? Bovina

? Galinha

? Peixe

2,08 ± 1,2 (1-5)

4,22 ± 1,4 (1-5)

2,00 ± 1,3 (1-5)

1,89 ± 0,1 (1-5)

1,94 ± 0,3 (1-5)

1,4 ± 0,2 (1-5)

Consumo de vegetais

? Sim

? Não

97,3 %

2,70%

100%
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Figura 2: Esquema do Teste de Micronúcleo em células de mucosa bucal



20.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados obtidos indicam aumentos significativos (P <0,001 e P <0,01) na

freqüência de micronúcleos em células de trabalhadores expostos aos pesticidas, em relação

aos trabalhadores não expostos (0,24 ± 0,02 X 0,04 ± 0,01) (Figura 4 e Tabela 2). De forma

similar, em trabalhadores expostos aos pesticidas em relação aos não expostos, significantes

(P<0,001 e P<0,01) aumentos foram evidenciados nas freqüências de cariorrexe (77, 99 ± 1,35

X 27,42 ± 2,31), cariólise (6,75 ± 0,93 X 3,75 ± 0,51) e de células binucleadas (3,46 ± 0,40 X 0,28

± 0,03) (Figura 5, Tabela 3).

Tabela 2: Avaliação mutagênica em células esfoliadas de mucosa bucal de trabalhadores rurais

dos municípios de Picos e Piripiri-PI, expostos às misturas complexas de pesticidas, no ano de

2009, com o teste de micronúcleos (MN)

Grupos Micronúcleoa Frequência (%) de MN

Expostos (N=37) 4,81 ± 0,49***

(0 – 13)

0,24 ± 0,02***

Não expostos (N=18) 0,83 ± 0,23

(0 - 3)

0,04 ± 0,01
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Figura 3: Estrutura e diferenciação do epitélio oral. (A) Fotomicrografia mostrando os

diversas camadas do epitélio oral, que consiste de 5 camadas: (i) camada queratinizada;

(ii) estrato espinhoso; (iii) estrato basal; (iv) “rete pegs”, (v) lâmina própria (tecido

conectivo). (B) Esquemas das camadas de células da mucosa bucal. Fotomicrografia e

esquema adaptado de Holland et al., 2008.

a2000 células por indivíduo. Resultados expressos em Média ± desvio padrão. Significância em ***P<0,001, em

relação aos trabalhadores não expostos com o teste t.



Nas análises de Spermans-rho, correlações significantes (P<0,05) entre micronúcleos,

anormalidades nucleares foram correlacionadas com idade, tempo e tipo de trabalho,

agentes químicos e uso de EPIs. Entretanto, não foram encontradas correlações significantes

para fumo e consumo de álcool. O teste de micronúcleo de células esfoliadas da cavidade

bucal tem sido eficiente e promissor para avaliar os efeitos mutagênicos e anormalidades

nucleares produzidas por baixas doses de substâncias carcinogênicas, a exemplo de alguns

pesticidas, aos quais os trabalhadores estão expostos.

Tabela 4: Anormalidades nucleares identificadas em células de mucosa bucal de

trabalhadores rurais expostos às misturas complexas de pesticidas nos municípios de Picos e

Piripiri-PI, ano de 2009.

a2000 células por indivíduo. b Média ± Erro padrão. Resultados expressos em Média ± erro padrão.

Significância em ***P<0,001 em relação aos trabalhadores não expostos analisado com o teste t.

Anormalidades

nucleares

Cariorrexe Frequência (%) de

Cariorrexe

Cariólise Frequência (%) de

Cariolise

Células Binucleadas Frequência (%) de

Binucleada

Expostos 1555 ± 27,03b***

(1060 – 1809)

77,93 ± 1,35b*** 135,40 ± 18,63b*

(9- 478)

6,75 ± 0,93 b* 66,62 ± 7,47 b*

(7 – 205)

3,46 ± 0,40b

Não expostos 524 ± 46,27 b

(305-958)

27,42 ± 2,31 73,40 ± 10,36b

(10- 140)

3,67 ± 0,51b 5,57 ± 0,72 b

(0,30 – 10)

0,28 ± 0,03b
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Figura 4: Mutagenicidade em trabalhadores expostos aos pesticidas .

Significância em ***P<0,001, em relação aos trabalhadores não expostos

analisado com o teste t.

Figura 5: Mutagenicidade em trabalhadores expostos aos pesticidas. Significância em ***P<0,001, em relação

aos trabalhadores não expostos analisado com o teste t.



20.4 CONCLUSÃO

20.5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Os danos citogenéticos observados em trabalhadores agrícolas dos municípios de Picos

e Piripiri-PI estão relacionados com o aumento da frequência de micronúcleos e as

anormalidades nucleares indicativas de citotoxicidade e apoptose. Possivelmente, a mistura

complexa de pesticidas usada pelos trabalhadores seja indutora de clastogenicidade e de

aneugenicidade. Assim, conclui-se que os trabalhadores estão expostos aos riscos de

mutações, devendo ser monitorados.
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Figura 6: Fotomicrografia de células esfoliadas de mucosa bucal de agricultores

expostos aos pesticidas mostrando o perfil de células normais (A),

micronúcleos (B), cariorrexe (C), cariólise (D) e células binucleadas (E).

A B C

D E



21.

21.1

RISCOS OCUPACIONAIS DA EXPOSIÇÃO AOS PESTICIDAS DE AGRICULTORES

DO PIAUÍ: USO DE BIOMARCADORES DE MUTAGENICIDADE

CHAVES, T.V.S. ; SOARES, M.V. ; RODRIGUES, V.R.C.B. ; AMARAL, F. P.M. ; LEITE, A.S. ; COSTA, R. ;

GOMES, D.C.V. ; CARVALHO, R.M. ; MELO-CAVALCANTE, A.A.C. ; DANTAS, S.M.M. ;MORAES, M.E.A .

1,6 2,5 3 4 4 4,6

5 5 4 7 6

INTRODUÇÃO

21.2 MATERIAIS E MÉTODOS

População Estudada

A exposição ocupacional aos pesticidas é um grave problema de saúde pública,

devido aos danos genotóxicos e mutagênicos. O estudo objetivou a avaliação dos efeitos

mutagênicos e de anormalidades nucleares (cariorrexes (CX) e cariólises (CL)) em

agricultores do Piauí expostos a misturas complexas de pesticidas, com os testes de

micronúcleo (MN), cometa (CM) e aberrações cromossômicas (AC).

Células de mucosa bucal e cultura de linfócitos de 38 trabalhadores agrícolas expostos

aos pesticidas e de 20 trabalhadores administrativos foram avaliadas. As características da

população estão na Tabela 1.

Tabela 1: Características da população estudada.

1 Vigilância Sanitária do Piauí e Faculdade NOVAFAPI;
2 Secretaria de Saúde do Estado do Piauí;
3 Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador;
4 Laboratório de Genética Toxicológica do Laboratório Central de Saúde do Piauí- LACEN-PI;
5 Alunos de Iniciação Científica – NOVAFAPI;
6 Programa de Pós-Graduação em Farmacologia da Universidade Federal do Ceará.
7 Universidade Federal do Piauí - UFPI

Características da população Expostos a misturas complexas de pesticidas

(N = 37)

Não expostos

(N = 18)

Idade 50,27 ± 11,74 (26-68) 32,72 ± 8,13 (20-46)

Grupo étnico

? Branco

? Negro

? Caucasiano

2,7 %

45,9 %

43,2 %

5,6%

50,0 %

44,4%

Tipo de trabalho

? Agricultor

? Serviços gerais

? Administrativo

100% -

30 %

70 %

Tempo de trabalho no local 28,68 ± 12,30 (2-54) 8,0 ± 0,8 (0-27)

Uso de EPIs

? Sim

? Não

? Não informado

51,4 %

35,1%

13,5%

100%

Carga horária semanal 41,27 ± 9,78 (10-70) 34,11 ±10,66 (0-50)

Hábito de fumar

? Não

? Sim

Quantidade de carteiras de cigarros por dia

81,1%

18,9%

3,59 ± 0, 86 (1-4)

83,3%

11,1%

3,44 ± 1,29 (0-4)

Consumo de álcool semanal

? Cerveja

? Cachaça

7,22 ± 4,91 (1-11)

9,19 ± 3,82(0-11)
4,00 ± 0,44 (1-11)

4,00 ± 0,14 (1-11)

Consumo de medicamentos por dia

? Transcritos

? Não transcritos

2,70 ±1,66 (0-4)

3,00 ± 1,3 (0-4)

0,40 ± 0,14 (0-2)

0,00 ± 0,00 (0-4)

Consumo de carne em dias por semana

? Bovina

? Galinha

? Peixe

2,08 ± 1,2 (1-5)

4,22 ± 1,4 (1-5)

2,00 ± 1,3 (1-5)

1,89 ± 0,1 (1-5)

1,94 ± 0,3 (1-5)

1,4 ± 0,2 (1-5)

Consumo de vegetais

? Sim

? Não

97,3 %

2,70%

100%

Figura 1: Municípios do

estudo: Picos e Piripiri,

ano 2009.
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Avaliação mutagênica- micronúcleos em mucosa bucal

O teste de MN (Figura 2) foi realizado segundo Salaija et al. (2006). As anormalidades

nucleares pertinentes à apoptose e citotoxicidade de acordo com Holland et al. (2008).

Avaliação citogenética- AC em cultura de linfócitos:

Cultura de células sanguíneas foram incubadas por 72 h e em seguida as metáfases

interrompidas pela colchicina, fixação em metanol e ácido acético, e coloração com Giemsa

(10 %). 100 metáfases de 300 células foram avaliadas para cada indivíduo.

Avaliação genotóxica- cometas em mucosa bucal:

As células coletadas foram embebidas em agarose, lisadas submetidas à eletroforese,

neutralização, fixação e coloração com nitrato de prata. 100 células avaliadas por indivíduo.
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Figura 2: Esquema do teste de MN em células de mucosa bucal.

Figura 3: Esquema do teste de AC.

Figura 4: Esquema representativo do teste cometa em células de mucosa bucal.



21.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados indicaram aumentos significativos (P < 0,001 e P<0,001) na frequência de

MN (Tabela 2 e Figura 4) no grupo exposto em relação ao não exposto (0,24 ± 0,02 X 0,04 ±

0,01). Em trabalhadores expostos, foram observadas significantes (P < 0,001 e P <0,001)

aumentos nas frequências de cariorrexe (77,99 ± 1,35 X 27,42 ± 2,31), cariólise (6,75 ± 0,93 X

3,75 ± 0,51) e de células binucleadas (3,46 ± 0,40 X 0,28 ± 0,03), em relação aos não expostos

(Tabela 3 e Figura 5). As fotomicrografias de células esfoliadas de mucosa bucal de

agricultores expostos estão apresentadas na Figura 6 mostrando os danos de mutagenicidade.

Aumentos significantes (P<0,001) foram obtidos no índice (71,76 ± 5,40 X 16,11 ± 2,67) e na

frequência (41,92 ± 2,85 X 10,78 ± 1,42) de danos em expostos, em relação aos não expostos

(Tabela 4; Figura 7 e 8). A Figura 9 mostra o perfil eletroforético das classes de danos em

trabalhadores expostos aos pesticidas no estado do Piauí. As frequências de aberrações

cromossômicas (Tabela 5 e Figura 10) nos indivíduos expostos (2,85 ± 0,51) em relação aos

não expostos (0,47 ± 0,12) foram aumentadas significantemente (P < 0,001). O perfil

fotomicrográfico de AC em trabalhadores expostos aos pesticidas no Piauí está demonstrado

na Figura 11. Foram observadas correlações significantes (P< 0,05) entre MN, anormalidades

nucleares com idade, tempo e tipo de trabalho, agentes químicos e uso de EPIS.

Tabela 2: Mutagenicidade em células esfoliadas de mucosa bucal de trabalhadores

rurais do Piauí (municípios de Picos e Piripiri) expostos às misturas complexas de pesticidas,

no ano de 2009, com o teste de micronúcleos (MN).

a P < 0,001, em relação aos trabalhadores não expostos analisado com o teste T. 2000 células por indivíduo.

Resultados expressos em Média ± erro padrão. Significância em ***.

Grupos Micronúcleoa Frequência (%) de MN

Expostos (N=38) 4,81 ± 0,49*** (0 – 13) 0,24 ± 0,02***

Não expostos (N=20) 0,83 ± 0,23 (0 - 3) 0,04 ± 0,01
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Figura 4: Mutagenicidade em trabalhadores expostos

aos pesticidas. Significância em ***P<0,0001, em relação aos

trabalhadores não expostos analisado com o teste T.



Tabela 3: Anormalidades nucleares em células de mucosa bucal de trabalhadores rurais

expostos às misturas complexas de pesticidas nos municípios de Picos e Piripiri-PI, ano de

2009.

Tabela 4: Danos ao DNA de células de mucosa bucal de trabalhadores expostos aos pesticidas

no Piauí, ano 2009.

a2000 células por indivíduo. b Média ± Erro padrão. Significância em ***P<0,0001 e **P<0,001 em relação aos

trabalhadores não expostos analisada com o teste T.

a2000 células por indivíduo. b Média ± Erro padrão. Significância em ***P<0,0001 e **P<0,001 em relação aos

trabalhadores não expostos analisada com o teste T.

Anormalidades

nucleares

Cariorrexe Frequência (%) de

Cariorrexe

Cariólise Frequência (%) de

Cariolise

Células Binucleadas Frequência (%)de

Binucleada

Expostos 1555 ± 27,03b***

(1060 – 1809)

77,93 ± 1,35b*** 135,40 ± 18,63b**

(9- 478)

6,75 ± 0,93 b** 66,62 ± 7,47 b**

(7 – 205)

3,46 ± 0,40b

Não expostos 524 ± 46,27 b

(305-958)

27,42 ± 2,31 73,40 ± 10,36b

(10- 140)

3,67 ± 0,51b 5,57 ± 0,72 b

(0,30 – 10)

0,28 ± 0,03b

Grupos Índice de danos a (0 – 400) Frequência de danos a (%)

Exposto (n+38) 71,76 ± 5,40*** 41,92 ± 2, 85***
Não exposto(n+20) 16,11 ± 2,67 0,78 ± 1,42
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Figura 5: Mutagenicidade em trabalhadores expostos. Significância em ***P< 0,001 e * P < 0,001, em relação

aos trabalhadores não expostos analisados com o teste t.

Figura 6: Fotomicrografia de células esfoliadas de mucosa bucal de agricultores expostos. Normais (A);

Micronúcleos (B), Cariorrexe (C), Cariólise (D) e Células binucleadas (E).



Figura 9: Perfil eletroforético das classes de danos em trabalhadores expostos aos pesticidas

no Estado do Piauí, ano 2009.

Tabela 5: Índice metafásico e aberrações cromossômicas em trabalhadores de indústria de

curtume de Teresina-PI, no ano de 2009.

aMédia ± Erro padrão. Diferenças significantes em ***P< 0,0001 em relação ao trabalhadores não expostos,

observadas com o Teste T Studdentt’s.

Grupos N º de Célulasa IM

(%)a

Aberrações cromossômicasa Total de ACa AC

%a

Dicêntricos Tricêntricos Anel Anel

acêntrico

Fragmentos

cromossômicos

Deleção Terminal Del.elção interticial

Não expostos 309,7 70,0 101,5 14,6 0,20 0,09 0,0 ± 0,0 0,55 0,99 0,05 0,22 0,05 0,22 0,05 0,22 0,0±0,0 0,6000 0,7539 0,4795 0,12

Expostos

210,5 24,08*** 62,3 7,2*** 1,200 ± 0,2575*** 1,050 0,31 1,050 0,3118 1,250 0,32*** 0,45000 0,2458 0,0500 0,0500 0,3500 0,1313 4,900 0,7709*** 2,858 0,5134***
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21.4 CONCLUSÃO

21.5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Danos mutagênicos, genotóxicos, citogenéticos foram observados em trabalhadores

agrícolas dos municípios de Picos e Piripiri. Os testes de micronúcleos, cometa e aberrações

cromossômicas são excelentes para o biomonitoramento de riscos ocupacionais.
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22. AVALIAÇÃO GENOTÓXICA EM TRABALHADORES DE CURTUME

EXPOSTOS AO CROMO (III) ATRAVÉS DO TESTE DE MICRONÚCLEOS E DE

ABERRAÇÕES CROMOSSÔMICAS

22.1 INTRODUÇÃO

22.2 MATERIAIS E MÉTODOS

AMARAL, F. P. M. ; CHAVES, T. V. S. ; CARVALHO, O. B ; LEITE, A. S. ; DANTAS, S.M.M. ; SANTOS, R. V.

S. G. ; LEMOS, S. I. A ; LOPES, L. O. ; COSTA, M. C. ; MELO-CAVALCANTE, A. A. C. ; MORAES, M. E.

A. ; MORAES, M. O.

1,5 2,4,5 1 1 6

3 3 4 4 1

5 5

A produção de couros inteiros de bovinos curtidos no Brasil situa-se ao redor de vinte

milhões de unidades por ano, considerando-se a média do período compreendido entre 1987

e 1992. O método para o curtimento baseia-se na utilização do cromo. O processo de

curtimento pode ser danoso ao trabalhador, já que o cromo é reconhecidamente

carcinogênico (SILVA, 2001; MEDEIROS, 2003; SALNIKOW, 2007). Os testes de aberrações

cromossômicas (AC) e o teste de micronúcleos (MN) são testes utilizados no âmbito

científico com a finalidade de prever riscos de câncer.

Foram realizados os referidos testes em linfócitos de sangue periférico em

trabalhadores (Figura 1) e em células epiteliais de mucosa bucal (Figura 2) de curtume. Foram

coletadas amostras de sangue periférico e de células da mucosa bucal de 20 trabalhadores

expostos e 18 não expostos.

1 Laboratório de Toxicologia e Genética Molecular do Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Piauí;
2 Diretoria de Vigilância Sanitária do Estado do Piauí (DIVISA-PI) e Faculdade NOVAFAPI;
3 Curso de Biomedicina Faculdade Certo;
4 Curso de Biologia da Universidade Federal do Piauí;
5 Programa de Pós-Graduação em Farmacologia Clínica da UFC.
6 Universidade Federal do Piauí - UFPI.

Figura 1: Procedimento do teste de AC.

Adaptado de Passarge, 2009.
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Figura 2: Esquema do teste de MN em células de mucosa bucal.

A freqüência de AC/células (Tabela 1 e Figura 3) e tipos de aberrações (Figura 4) foram
significantemente (P < 0,001) altas nos trabalhadores (0,45 ± 0,13) da indústria de curtume
quando comparados com o grupo controle (10,1 ± 2,5). Dados significantes (P < 0,0001 e P <
0,001) foram encontrados para cromossomos tricêntricos, anéis e anéis acêntricos em
trabalhadores expostos, em relação aos controle. O cromo tetravalente é conhecido por
induzir mutações por ocasionar deleção, quebras e produção de radical hidroxil, em reações
de Fenton (STEARNS et al., 2002; WHITTAKER et al., 2005).

Tabela 2: Índice metafásico e aberrações cromossômicas em trabalhadores de indústria de
curtume de Teresina-PI no ano de 2009.

22.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

aMédia ± Erro padrão. Diferenças significantes em ***p < 0,0001 em relação ao trabalhadores não expostos,
observadas com o Teste t Studdentt’s.

Grupos N º de

célulasa

IM

(%)

Aberrações cromossômicas a Total de

ACa

ACa

%Dicêntrico Tricêntrico Anel Anel

acêntrico

Fragmentos Delelção

Terminal

Deleção

Inter.

Não

expostos

322,6±67,80

(195 - 432)

101,9±14,8

(57-125)

53,9 ± 23,3

(0 - 99)

0,0 ± 0,0

(0- 0)

0,5± 0,2

(0- 4)

0,05 ± 0,05

(0 - 1)

0,05 ±0,05

(0 - 1)

0,10 ± 0,06

(0 - 1)

0,0 ± 0,0

(0 - 0)

0,60 ± 0,16

(0-2)

0,45 ± 0,13

(0 - 2)

Expostos

376,2 ±

106,0

(218-502)

109,2 ±

14,6

(75 - 141)

5,4 ±1,74

(0 -6)

2,1± 0,6**

(0-10)

4,9±

4,0**

(0-15)

2,35 ±

1,45**

(0-26)

1,00± 0,50

(0-9)

1,9 ± 0,51

(0 - 8)

0,35 ±

0,1

(0 - 2)

16,3±

3,38***

(4 - 51)

10,1 ± 2,5***

(0,8-44)
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Figura 3: Aberrações cromossômicas em trabalhadores expostos a misturas de
químicos contendo cromo III. (A) freqüência de AC; (B) Índice metafásico.
Diferenças significantes em ***P <0,0001 em relação ao trabalhadores não
expostos, observadas com o Teste T Studentt’s.



Em relação ao teste de MN, os dados mostram significantes (P < 0,0001 e P < 0,001)
diferenças para as freqüências de micronúcleos (0,40 ± 0,19 X 0,04 ± 0,01); cariólise (9,85 ±
1,85 X 3,67 ± 0,51) e células binucleadas (0,76 ± 0,05 X 0,28 ± 0,03) em trabalhadores da
indústria de curtume, em relação ao do controle (Figura 5). Significantes correlações (P < 0,05
e P < 0,001) negativas foram observadas para o hábito de fumar e consumo de vegetais entre
freqüências de MN e anormalidades nucleares, e correlações negativas, para tempo de
trabalho e uso de EPIs. As fotomicrografias das células da mucosa bucal dos trabalhadores
expostos ao curtume estão apresentadas na Figura 6. Análises toxicológicas do cromo III tem
sido reportadas por reduzir desordens no esqueleto e neurológicas. Estudos recentes mostram
que o cromo III é citotóxico em diferentes linhagens celulares (LEVINA et al., 2007; LEVINA
e LAY 2008).
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Figura 4: Tipos de aberrações cromossômicas encontradas nos trabalhadores do curtume
no Piauí – ano de 2009.
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Figura 5: Mutagenicidade em trabalhadores expostos ao curtume.(A) Micronúcleos; (B) Binucleada;
(C) Cariorrexe e (D) Cariólise. Significância em ***P<0,001, **P<0,001, em relação aos trabalhadores
não expostos analisada com o teste t.

Figura 6: Fotomicrografias das células da mucosa bucal de trabalhadores expostos à mistura

complexa de cromo III em indivíduos do curtume do Piauí. MN (micronúcleos); BN (células

binucleads) ; C (cariorrexe) e CL (cariólise).



22.4 CONCLUSÃO
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23. CYTOGENETIC, HAEMATOLOGICAL AND ENZYMES LEVELS

PARAMETERS IN THE MONITORING OF AGRICULTURAL WORKERS

EXPOSED TO PESTICIDES IN THE STATE OF PIAUÍ, BRAZIL

23.2 MATERIALS AND METHODS

Population studied and sample collection

Tatiana Vieira Souza Chaves , Fabrício Pires de Moura do Amaral , Jorgenei de Alves de Moraes , Aracelli de

Sousa Leite , Nilmara de Oliveira Alves , Viviane Souza Amaral , José Machado Moita Neto , Ana Amélia de

Carvalho Melo Cavalcante , and Maria Elizabete Amaral de Moraes .

1 2 2

3 4 5 6

6 7

23.1 INTRODUCTION

Occupational exposure to pesticides has been associated with genetic damage (1),

lymphoma and leukemia and cancer in the absence of reparation processes (2). Some studies

have demonstrated that pesticides can represent potential risks to human health, causing the

presence of different symptoms, such as neuritis, psychiatric manifestations, hepatorenal

dysfunction, electroencephalograph changes (3), as well as neurological, immune, metabolic,

and endocrine problems (4). Micronucleus (MN) test is a very promising biomarker to the

predictability of cancer (5). MN are defined as small, round, cytoplasmic bodies, containing

DNA, formed during cell division by loss of both acentric chromatin fragments and whole

chromosomes. The present study has assessed the genotoxic effects of pesticides on 47

agricultural workers from the state of Piauí Brazil. Cytogenetic damage were evaluated

through micronucleus assay in cells from the buccal mucosa and some parameters, such as

haematological and levels of enzymes (plasmatic and eritrocytarie cholinesterase and

phosphatase alkalin), were used as biomarkers.

The population studied consisted of 47 agricultural workers from the state of Piauí

(cities of Uruçuí, Ribeiro Gonçalves, and Baixa Grande do Ribeiro), Brazil. 31 individuals

were exposed to pesticides and 16 (control group) are from the same area, but were not

involved in genotoxic application (Figure 1).The characteristics of the studied groups are

presented in Table 1.

1 Secretaria de Saúde do Estado do Piauí – Diretoria de Vigilância Sanitária, Teresina , Piauí, Brazil, and Universidade Federal do Ceará
(UFC), Fortaleza, Ceará, Brazil – Programa de Pós-Graduação em Bioquímica;

2 Secretaria de Saúde do Piauí – Diretoria de Vigilância Sanitária;
3 Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), Canoas, Rio Grande do Sul – Programa de Pós-Graduação em Genética e Toxicologia Aplicada;
4 Centro Federal de Educação do Piauí (CEFET-PI);
5 CEFET-PI – Bolsista DCR FAPEPI/CNPq;
6 Universidade Federal do Piauí (UFPI); and
7 UFC – Programa de Pós-Graduação em Farmacologia Clínica.
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Figure 1: State of Piauí: cities of Uruçuí, Ribeiro Gonçalves, and Baixa Grande do Ribeiro.

Table 1: Characteristics of the studied population

Haematological study - Freshly collected blood samples were analyzed using an

automatic analyzer Sysmex-KX21, from Japan. The different tested haematological

parameters were as follow: haemoglobin (Hb), measurement of the total Hb g/dl of blood,

haematocrit (HCT), measurement of red blood cells percentage (RBCs) in whole blood and

total RBC count, total number of RBC per ml of blood.

Enzyme analysis - Levels of acetylcholinesterases (ACHE) plasmatic and eritrocytarie

and alkaline phosphatase (ALP) were measured in red blood cells, according to Maroni et al.

(2000)(6).

Micronucleus assay (exfoliated cells from the buccal mucosa) - The micronucleus test

was carried according to Salaija et al. (2006)(7). Buccal cell samples were obtained by rubbing

the inside of the cheeks of studied subjects with a toothbrush. The cells were collected in

sample bottles containing 20 ml of buffer solution (0.1 M EDTA, 0.01 Tris–HCl, and 0.02 M

NaCl, pH 7) and transported to our institute for processing. The slides were fixed at 80%. The

slides were stained by May-Grunwald-Giemsa. A total of 3000 cells/subject were scored blind,

on coded slides, by one observer using an optical microscopy at a magnification of 1000x.

Statistical analysis - Data were analyzed using the SPSS package for Windows (Version

13). Values are expressed as mean± standard deviation (S.D). The mean values of each group

were compared by Dunnett’s Multiple Comparisons test. P-values of les 0.05 were considered

significant.

aMean ± S.D

Characteristics Control group Exposed group

Number of subjects 16 31

Age (years)a 38 9.88 35 12.9

Range (years) 22-55 20 – 61

Ethnic groupMixed race 74.5% 70 %

Smokers
Non Smokers

37.5%
62.5%

53.2%
46.8%

Alcohol consumers 56.5% 35.3%

Protective measures 16 (100 %) 48.4%

Working hours/week 16 (100%) 29 (61.2 %)
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23.3 RESULTS AND DISCUSSION

The Biochemistry dates of workers exposed to pesticide were showed in Table 2 and are

resulted of two collected. The majority of the parameters used are compatible with the dates

of reference normal.

Enzyme analysis - Levels of acetylcholinesterases (ACHE) plasmatic and eritrocytarie

and alkaline phosphatase (ALP) were showed in Figure 1, 2 and 3. Cholinesterase inhibition

is an indirect indicator used to monitor organophosphates exposure (8). They can also cause

hepatotoxicity (10). In this study, we discovered that there was not a good correlation

(P>0.05) between MN and haematologics parameters and enzyme analysis in worked. Data

from Figure 1 and Figure 2 showed that plasmatic ACHE levels of the majority of individuals

are between the minimum and maximum rates considered normal for this biochemical

parameter. It is important to highlight that the individuals 10, 13 and 22 are out of the

parameters examined for the reference levels of the plasmatic ACHE (Figure 1 and 2).

Likewise, the individuals 7, 10, 12 and 17 show alterations in the eritrocytaire ACHE levels. In

relation to the levels of alkaline phosphatase (Figure 3), alterations that could damage the

health of the worker exposed to pesticides were not observed. However, these alterations are

not statistically related to the citogenetic damages demonstrated, through MN tests, but they

indicate damage in the hepatic cells.
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Table 2: Biochemical study of the workers exposed to pesticides.

Results of this study indicated that occupational exposure to pesticide induced a

significant increase in the level of genotoxicity on agricultural workers from Piauí. The

workers exposed to pesticides revealed a significant (P < 0.01) increase of number MN, when

compared with those from the control group (0.4 versus 6.04) and (0.4 versus 7.04) (Table 3).

Analysis of variance revealed a correlation between occupational exposure to pesticides of

workers in Piauí and the presence of micronuclei (P<0.05).

Table 3: Effects of time of exposure on MN of buccal mucosa cells of agricultural workers

from Piauí exposed to pesticides.

No significant, statistical increase in number of MN was observed in those exposed to

pesticides in relation to those from the control group, regarding the confounding factors:

smoking, alcohol consumption, protective measures (Table 4). No association (P>0.05) was

found in relation to smoking habits, alcohol consumption, protection utensils and the

biomarkers analyzed or the biochemical analysis. Considering the time exposure, a

significant increase (P<0.05) in number of MN was measured only within the group with

Micronucleus test

Means ± S.D. (n = number of individuals). (**). Significantly different from control group (P < 0.01), according

to Student’s T - Test.

Biochemic Analysis N3 Normal reference Valor determined4 Men SD

Ureia1 28 15 to 40 mg/dl 19 to 46 mg/dl 34.40 6.82

Ureia 2 17 15 to 40 mg/dl 25 to 43 mg/dl 34.11 4.96

Creatinin 1 27 0.4 to 1.3 mg/gl 0.4 to 1.3 mg/gl 0.80 0.27

Creatinin2 17 0.4 to 1.3 mg/gl 0.6 to 1.4 mg/gl 1.01 0.23

TGO1 27 4.0 to 36 mg/dl 10 to 37 mg/dl 20.84 6.45

TGO2 17 4.0 to 36 mg/dl 8 to 38 mg/dl 22.14 7.92

TGP1 27 4.0 to 32 mg/dl 8 to 35. Mg/dl 19.20 6.57

TGP2 18 4.0 to 32 mg/dl 8 to 43mg/dl 20.11 8.62

Gamaglobulin gt1 28 7 to 47 U/L 11.3 to 115 UL 28.34 20.61

Gamaglobulin gt2 17 7 to 47 U/L 10.5 to 74 UL 27.87 14.76

Total protein 1 28 6 to 8 g/dl 6.4 to 9.1 g/dl 18.21 16.59

Total protein 2 17 6 to 8 g/dl 6.6 to 8.4 g/dl 7.59 0.41

Albumin1 27 3.5 to 5.5 g/dl 2.8 to 4.9 g/dl 3.6593 0.45

Albumin 2 17 3.5 to 5.5 g/dl 3.6 to 4.8 g/dl 3.97 0.29

Leucocytos1 17 5000 K/UL 6700 - 9500 K/UL 8035.2941 844.79

Hemoglobin1 28 11.8 G/DL 8.61 - 6.40 G/DL 13.53 1.67

Hematocrit 1 28 36% 23.90 – 52.40 % 44.31 5.45

Plaquetas1 28 150.000 K/L 223000 – 549000 K/L 363785.71 91803.87

Plaquetas2 15 150.000 K/L 230000 – 568000 KL 402400.0000 105237.69

N MN/3.000 cells Micronucleus frequency (%)

Control group 16 0.4 0.8
(0 – 2)

0.0 0.0

Exposed group 31 6.35 1.7**
(1 – 13 )

0.21 0.12

Exposed group for one year 21 6.04 3.7**
(1-10)

0.20 0.12

Exposed group for ten years 10 7. 04 4.3**
(1-13)

0.23 0.14

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ
118

SABERES E PRÁTICAS EM SAÚDE NO PIAUÍ
COLETÂNEA DE TRABALHOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS 2003-2009



longer duration of exposure (10 years) in comparison with the control group (Table 4). No

association was also found between years of exposure, smoking, age, gender, alcohol

consumption and higher levels of genetic damage as assessed by the chromosomal aberration

(P > 0.05) (7;9).

Table 4: Smokers, X-rays, alcohol consumers and protective measures on MN in the

population exposed to pesticides.

The results showed that the cytogenetic markers of workers exposed to pesticides

significantly increased when compared with those of the control group. In conclusion, the

increase in MN frequencies in agricultural workers from Piauí indicates that the genetic

damage caused by exposure to pesticides suggests potential health implications.

•Barthel, E.(1981) Increased risk of lung cancer in pesticide-exposed male agricultural

workers. J. Toxicol. Environ. Health. 8, 1027-1040.

•Viel, J.F.; Chalier, B. (1995) Bladder cancer among French farmers: does exposure to

pesticide in vineyards play a part? Occup. Environ. Med. 5239, 92-99.

•Au, W.W.; Sierra -Torres, C.H.; Cajas-Salazar, N.; Shipp, B.K.; Legator, M.S. (1999)

Cytogenetic effects from exposure to mixed pesticides and the influence from genetic

susceptibility, Environ. Health Perspect., 107, 501–505.

•López, F; Obiols, J.; Subias, P.J. (1998) Plaguicidas agrícolas y salud. In: I. Morell, L.

Candela (Eds.), Plaguicidas, Aspectos ambientales, analíticos y toxicológicos, Universitat

Jaume I. Castelló de la Plana, pp. 273–295.

•Knudsen, L.E.; Hansen, A. (2007) Biomarkers of intermediate endpoints in

enviromental and occupational healt. Int. J. Hyg. Environ. Helath., 210, 261-470.

Means ± S.D. (n = number of individuals). Statistical difference were observed .* (P < 0.05), according to

Student’s T - Test.

23.4 REFERENCES

Parameters n Exposure 1 year
MN/3.000 cells

Micronucleus frequency
(%)

n Exposure 10 years
MN/3.000 cells

Micronucleus frequency
(%)

Smoking
No smoking

X-rays
No exposure to X-rays

Protective measures
No protective measures

Alcohol consumers
No alcohol consumers

15
6

12
9

10
11
15
6

6.36 4.07
6.35 3.57
6.33 4.06
5.86 3.60
6.36 3.70
6.18 3.76
6.27 3.37
5.63 4.60

0.20 0.12
0.20 0.13
0.21 0.13
0.19 0.12
0.21 0.12
0.20 0.12
0.20 0.11
0.18 0.15

5
5
2
8
5
5
4
6

1. 4.00*
5.00 3.80
5.00 1.40
7.75 4.70
7.60 4.10
6.80 5.00
8.50 4.79*
6.33 4.30

0.31 0.13
0.16 0.12
0.16 0.04
0.25 0.15
0.25 0.13
0.22 0.16
0.28 0.15
0.21 0.14

119

SABERES E PRÁTICAS EM SAÚDE NO PIAUÍ
COLETÂNEA DE TRABALHOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS 2003-2009

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ



•Maroni, M.; Colosio, C.; Ferioli,A. (2000) Intervention levels have been established

in, e.g., Sweden: if ACHE activity Introduction.toxicology 143, 5-118.

•Salaija, N.; Chandrasekhar, M.; Rekhadevi,P.V.; Mahboob, M.; Rahman,M. F.;

Vuyyuri, S.B.; Danadevi, K.; Hussain, S.A.; Grover, P. (2006) Genotoxic evaluation of workers

employed in pesticide production . Muatt. Res. 609, 74-80.

•Ngatea, J. and Mgeni, A.Y. (1980). The effects of continuous exposure to

organophosphorus and carbamate insecticides on cholinesterase levels in human. In Tordoir,

W.E. and Van Heemstra,E.A.H. (eds), Field Worker Exposure During Pesticide Application.

Elsevier, Amsterdam, pp. 63–66. 14.

•Chandrasekhar, M.C.; Brekhadevi, P.V.; Sailaja, N.; Rahman, F.; Reddy, J.P.;

Mahbood, M. And 4. Costa, C.; Teixeira, J.P.; Silva, S.; Alves, M.; Laffon, B.; Rueff, J. and

Mayan, O. (2006) Cytogenetic and molecular biomonitoring of a Portuguese population

exposed to pesticides;. Mutagenesis, 21, 343-350.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ
120

SABERES E PRÁTICAS EM SAÚDE NO PIAUÍ
COLETÂNEA DE TRABALHOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS 2003-2009



24. LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO DO IMPACTO DO USO DE

AGROTÓXICOS A SAÚDE DO TRABALHADOR DE 1970 -2008.

24.1 INTRODUÇÃO

24.2 OBJETIVO

24.3 METODOLOGIA

24.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

José Orlando Negreiros ; Lúcia de Jesus Sousa ; Zêlha Ferreira Vieira

Os malefícios decorrentes do uso de agrotóxicos sobre a saúde humana é um problema

que tem merecido atenção da comunidade científica em todo o mundo (CHAVES,2008). O

Brasil é um dos líderes mundiais em consumo de agrotóxicos, e os trabalhadores expostos

são numerosos e diversificados. Entre 1972 e 1998, a quantidade de ingrediente ativo vendido

cresceu 4,3 vezes, passando de 28.043 toneladas para 121.100 toneladas/ ano. As publicações

mais recentes da Organização Internacional do Trabalho/Organização Mundial da Saúde

(OIT/OMS) estimam que, entre trabalhadores de Países em desenvolvimento, os agrotóxicos

causam anualmente 70 mil intoxicações agudas e crônicas que evoluem para óbito

(MOREIRA, 2002). No meio rural Brasileiro, essas conseqüências são condicionadas por

fatores intrinsecamente relacionados, tais como: o uso inadequado dessas substâncias, a alta

toxicidade de certos produtos, a falta de utilização de equipamentos de proteção e a

precariedade dos mecanismos de vigilância.

Fazer um levantamento bibliográfico dos casos de intoxicações humanas ocorridas

em nosso País no período de 1970 á 2008.

Será realizada uma meta–análise de estudos publicados. As meta-análises se propõem a

ser a análise além da análise, um “ método de integração estruturada e estatística de

numerosos resultados de pesquisa, da sua análise e da sua síntese”( JENICK,1987,). Segundo

Louis(1985), é um método que utiliza resultados de coleções de artigos pesquisados com

objetivo de responder a questões específicas, geralmente de modo quantitativo.

Espera-se com este trabalho obter informações relevantes para embasar as ações de

saúde publica, de forma a prevenir nosso caso de intoxicações, causadas por uso inadequado

de agrotóxicos.

1 1 1

1 Secretaria de Saúde do Estado do Piauí/DIVISA/CEREST
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24.5 CONCLUSÃO
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25. SAÚDE VOCAL E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFESSORES DO

ENSINO FUNDAMENTAL MENOR DA REDE ESTADUAL DE TERESINA - PI

25.1 RESUMO

25.2 INTRODUÇÃO

Carlene de Souza Bitu ;Vera Regina C. B. Rodrigues ;Francisca Odete de Melo .1,2,3 2,3 2,3

O CEREST tem como uma de suas atribuições, o desenvolvimento de pesquisas

voltadas para saúde do trabalhador, objetivando contribuir para promoção da saúde vocal e

prevenção dos agravos relacionados ao uso da voz. Nesse sentido, diante de uma

problemática bastante presente no cotidiano dos professores, qual seja, os problemas vocais,

estudou-se a “Saúde Vocal e Condições de Trabalho dos Professores do Ensino Fundamental

Menor da Rede Estadual de Teresina-PI’’, identificando no ambiente escolar, os principais

fatores que levam à ocorrência desses problemas, bem como, os sinais e sintomas

apresentados pelos professores ao fazer em uso da voz. A amostra foi composta por 5 Escolas

Estaduais do Ensino Fundamental Menor de Teresina-PI, sendo uma, de cada regional.Os

dados foram coletados através de um questionário aplicado pelos pesquisadores e analisados

no programa Excel. Os sujeitos pesquisados foram 44 professores do sexo feminino; com

idade entre 24 e mais de 50 anos. Os resultados obtidos foram que 38,64% possuem mais de

21 anos de magistério; 59,09% trabalham de 4h a 6h por dia; 72,73% possuem de 30 a 50

alunos por sala; 47,73% considera sua sala muito barulhenta; 36;36% consideram a sala

levemente poluída e 61;36%, fresca e ventilada; 59,09% sentem rouquidão; 45,45% têm fadiga

vocal e 52,27% referem não ter conhecimento de higiene vocal. Diante dos resultados, é

possível considerar que é necessário uma atuação mais eficaz no processo de trabalho dos

professores dando condições para o adequado uso profissional da voz.

A voz é fundamental para o ser humano se comunicar e requer uma adaptação precisa

dos órgãos da fonação, sob pena do surgimento de sintomas disfônicos, pois durante a

docência o professor tem sua voz alterada por diferentes motivos. O projeto “Saúde Vocal do

Professor” nasce diante da problemática bastante presente no cotidiano dos mesmos, quais

sejam, os problemas vocais. O professor faz uso da voz de forma inadequada e isso geralmente

se deve à ausência de capacitação nos cursos de magistério e pedagogia.

Além das condições ambientais desfavoráveis, os professores sofrem o stress gerado

pela frustração profissional e pela má remuneração, levando a distúrbios vocais por fatores

psicossociais e, também, ao maior consumo de drogas, principalmente anfetaminas e

tranqüilizantes (WATTS & SHORT, 1990).

1 Faculdade de Saúde Ciências Humanas e Tecnológicas do Piauí (NOVAFAPI);
2 Secretaria de Saúde do Estado do Piauí;
3 Diretoria de Vigilância Sanitária do Estado - Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador, Teresina, Piauí.
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Durante a atuação da docência, o professor tem sua voz alterada por diferentes

motivos. A ausência de um preparo vocal mínimo é realidade do professor brasileiro

(DRAGONE, 1996). Isso ocorre devido à falta de uma preparação formal, ou sequer

orientação, dirigida ao uso profissional da voz ao aluno do magistério, e nos cursos de

graduação relacionados ao ensino.

Encontramos, também, muitos professores com outra formação profissional e que

passam a lecionar, por conseqüência da própria carreira, sem preparo vocal prévio

(RODRIGUES, AZEVEDO & BELHAU, 1996). Muitos professores lecionam até três turnos

ou exercem outras atividades profissionais secundárias com uso excessivo ou abusivo da voz.

Portando é relevante mencionar que dentre os profissionais que utilizam a voz como

principal instrumento de trabalho, os professores são alvos da maioria das pesquisas

(FERREIRA e OLIVEIRA, 2004).

O professor tem o hábito de falar muito alto e por tempo prolongado competindo

com o ruído ambiental que é muito grande nas escolas, o que prejudica a ação pedagógica por

conta da voz que se desgasta constantemente. Ao fazer isso, o professor, o aluno e todo o

processo de ensino - aprendizagem será prejudicada. As constantes ausências para licença

médica quebram a relação professor – aluno, refletindo negativamente no ambiente escolar.

(QUINTEIROS,2000)

Segundo, Belhau & Pontes (1995) a “disfonia representa qualquer dificuldade na

emissão vocal que impeça a produção natural da voz”.

Encontramos vários fatores que contribuem na ampliação do problema vocal, tais

como: jornada de trabalho prolongada, sobrecarga, acúmulo de atividades ou de funções,

demanda vocal, excessiva, ausência de pausas e locais de descanso durante a jornada, falta de

autonomia, ritmo de trabalho estressante, trabalho sob forte pressão, insatisfação com o

trabalho ou com a remuneração, alto nível de ruído ambiental, desconforto, ventilação

inadequada, presença de ar condicionado, exposição a produtos químicos, presença de poeira

ou fumaça no local de trabalho, falta de planejamento do imobiliário, recursos materiais,

acústica do ambiente, falta de água potável e banheiros de fácil acesso.

Baseado em dados bibliográficos em que mostra a relevante incidência de distúrbios de

voz em professores, identificamos os riscos à saúde do professor e propomos ações que

promovam e previnam a saúde vocal, gerando informações preciosas sobre o estado de saúde

vocal e condições de trabalho dos professores da rede estadual de ensino da cidade de Teresina-

PI.

A amostra foi composta por 5 (cinco) Escolas do Ensino Fundamental Menor da Rede

Estadual de ensino, sendo 1, de cada regional do município de Teresina.Utilizou-se como

instrumento de coleta de dados, um questionário aplicado pelos pesquisadores aos

professores das cinco escolas selecionadas. Os dados foram analisados através do programa

25.3 MATERIAL DE MÉTODO
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Excel. Após os resultados obtidos, foi realizado um seminário para os professores das cinco

escolas, apresentando a devolutiva da pesquisa e dando noções de saúde vocal, foi preparado

o relatório final com um protocolo de recomendações indicando as condições de trabalho

encontradas nas escolas e as noções de saúde vocal dos professores e as devidas ações a serem

tomadas para melhorar o processo de trabalho do professor.

25.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com os dados de identificação encontrados, obteve-se o seguinte perfil dos professores:

dos 44 professores entrevistados, 15 professores estão na faixa etária de 24 – 39 anos, 18

professores entre 40 – 44 anos e 11 professores com 50 anos e mais. Todos os professores são do

sexo feminino. No que se refere à distribuição dos professores por escola, obteve-se o seguinte

resultado: 05 na U. E. Darcy Araújo, 04 na U. E. Joel Mendes, 14 na U. E. Raimundo Wall

Ferraz, 16 na U. E. Santa Inês e 05 na U. E. Mercêdes Costa.

Na pesquisa, observamos que 38,64% dos professores apresentam acima de 21 anos de

magistério e 29,55% entre 11 a 20 anos, e a maioria relata nunca ter sido orientado sobre

saúde vocal. A falta da orientação de saúde vocal favorece ao mau uso e abuso vocal.

A pesquisa aponta que 59,09% têm carga horária máxima de 4h à 6h por dia e 38,64%

de 7h a 8h por dia, o que corresponde a uma demanda muito extensa do uso da voz,

principalmente se considerarmos a polivalência, onde o professor ministra todas as

disciplinas. Grande parte dos professores têm uma carga horária de aulas elevada, sendo que

alguns têm manhãs, tardes e noites ocupadas com aulas, às vezes, em diferentes modalidades

de ensino e em escolas das redes municipal, estadual e privada (TAVARES, 2008). Devido a

essa carga horária excessiva diária, na maioria das vezes, falta tempo disponível para o

professor realizar seu tratamento fonoterápico.

Observou-se que 72,73% dos professores têm de 30 a 50 alunos nas suas salas de aula, e

25% têm menos que 30 alunos em sala. O elevado número de alunos por turma também é

motivo de queixas. São comuns os casos de professores que têm centenas de alunos, contando

as suas atividades, principalmente professores que lecionam no Ensino Médio. Com esta

grande quantidade de alunos e turnos, os professores têm dificuldade de acompanhar

individualmente o desenvolvimento de cada aluno (TAVARES, 2008).

Em relação à dificuldade de falar na presença de barulho, observou-se que 47,73% dos

professores pesquisados consideram sua sala de aula muito barulhenta, 34,09% considera

moderadamente barulhenta e 11,36% consideram pouco barulhenta.

No ambiente escolar, o ruído não é apenas um incômodo, mas interfere no rendimento

das atividades de ensino. Muitas pesquisas já estudaram os efeitos dos ruídos em professores e

alunos de escolas. Abaixo alguns problemas relatados ( COUBE; BEVILACQUA;

FERNANDES,1999)

1.Os professores sentiam-se incomodados em ministrar aulas em salas ruidosas;

2.Apresentavam problemas de voz acarretados pela necessidade de falar com grande

intensidade;
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3.Percebiam interferência do ruído no entendimento da sua fala, pois vários alunos

tinham dificuldade para escutar;

4.Notavam a dispersão da atenção dos alunos, prejudicando o aprendizado, a saúde e o

bem estar.

A pesquisa demonstrou que 61,36% dos professores referem que a sala de aula é fresca e

ventilada, enquanto nosso clima é quente e úmido, mas se avaliarmos o questionamento

anterior, sobre o ruído da sala de aula, pode-se identificar que 34,09% dos professores

consideram suas salas moderadamente barulhenta e 47,73%, muito barulhenta, levando a

acreditar que as janelas mantidas abertas nas salas, além de proporcionar condições climáticas

melhores, também proporciona maior interferência do ruído advindo das fontes externas e

da escola.

Foi observado que 36,36% dos professores pesquisados consideram o seu ambiente de

sala de aula pouco tenso e estressante, 29,55%, moderadamente tenso e estressante e 18,18%,

muito tenso e estressante, o que gera uma preocupação maior em relação ao ambiente de

trabalho do professor, podendo dessa forma trazer conseqüências negativas para o processo

vocal.

Observou –se que 54,55% dos professores investigados sentem dor ou irritação na

garganta e 25,00% referem, às vezes sentir esses sintomas. Perguntou-se sobre sensação de

corpo estranho na garganta, 27,27% refere sentir e 27,27% dizem às vezes sentir esse sintoma e

45,45% não sentem. Ao questionar sobre a necessidade de pigarrear, 36,36% dizem sentir

necessidade de pigarrear, enquanto 25,00% referem só ter essa vontade às vezes. Em relação a

sentir dor no pescoço 18,18% refere ter e 20,45% referem às vezes e 54,55% dizem não sentir

dor no pescoço.

Muitas vezes para aliviar a sensação de cansaço ou de irritação e ardor na garganta, é

comum utilizar-se de spray, pastilhas ou drops, sem saber que elas muitas vezes têm efeito

anestesiante, e que da mesma forma que o álcool, podem mascarar os sintomas e contribuir

para um maior abuso vocal.

Existem inúmeros hábitos inadequados que podem prejudicar o trato vocal, podemos

destacar o pigarro, que provoca irritação e descamação do tecido devido ao atrito entre as

pregas vocais. O pigarro persistente e o muco viscoso são sinais de hidratação insuficiente,

para a qual nada melhor do que criar o hábito da ingestão de água e de mecanismos de

hidratação.

Observou-se que 59,09% dos professores referem sentir rouquidão e 38,64% dizem que

às vezes, sente rouquidão e 2,27% referem não sentir rouquidão. Ao ser perguntado de que

forma acontece a rouquidão, 43,18% dos professores revelaram ser de forma intermitente e

15,91% referem ser de forma consistente. Quanto ao tempo de permanência da rouquidão,

50,00% referem ser de 1 a 7 dias, 6,82% dizem ser mais de 15 dias e 4,55% de 8 a 15 dias. Em

relação ao período em que é mais comum a rouquidão, 40,91% referem ser no final do dia de

trabalho e 22,73% dizem ser no decorrer da semana. A rouquidão é considerada qualquer

alteração no caráter da voz. É a falta de clareza do som. Na grande maioria das vezes, é um

problema transitório, associado à inflamações na laringe, mais precisamente nas pregas
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vocais (BELHAU, 1995).

Observou – se que 27,27% dos professores referem ter refluxo gastroesofágico e 72,73%

referem não ter. Ao ser questionado se tem azia, 35,38% dos professores referem ter e 64,62%

referem não ter. As principais alterações laríngeas compatíveis com o refluxo gastroesofágico

encontradas em profissionais da voz são nódulos e as alterações estruturais mínimas. Os

principais sintomas do refluxo são: azia, regurgitação, dor, vômitos, náuseas e tosse com

piora noturna. Com o passar do tempo o indivíduo passa a apresentar aumento da pressão

abdominal durante a fonação, boca seca, ansiedade, halitose, sensação de corpo estranho na

garganta e rouquidão ( FORTES et al, 2007).

Na pesquisa observou –se que 45,45% dos professores referem ter fadiga vocal, 31,82%

não têm e 20,45% referem que às vezes sentem fadiga vocal

Fadiga vocal é um problema de voz que surge no decorrer do dia, devido à mudança na

qualidade, intensidade, freqüência e esforço vocal. É mais evidente no final do dia, sendo que

desaparece na manhã seguinte. Quanto maior o grau de ansiedade a que o indivíduo estiver

exposto, maior a possibilidade de desencadear a fadiga vocal (BELHAU cita GOTTAS e

STARR, 1993).

Para Fawcus (1992), a fadiga vocal está intimamente relacionada ao mau uso da voz.

Ressalta ainda a importância de um prévio treinamento vocal e de orientações para o uso

efetivo da voz, além de explicações do mecanismo de produção vocal e de como usá-la com

eficiência, prevenindo assim possíveis desordens vocais.

Foi questionado sobre a quantidade de copos de água ingeridos por dia. As respostas

foram às seguintes: 40,91% referem beber de 4 a 7 copos de água; 31,82% referem de 8 a 10

copos diário; 18,18%, de 1 a 3 copos e 6,82% referem ingerir mais de 10 copos de água por

dia. Em relação à temperatura dessa água, 25,00% referem ser gelada; 61,36% referem ser fria e

11,36% dizem beber essa água natural.

A hidratação é excelente para a saúde vocal, pois evita ou diminui bastante a

quantidade de muco viscoso e a sensação de garganta seca. Belhau & Pontes (1995) relatam em

seus estudos que o organismo, para funcionar adequadamente, necessita de 8 a 10 copos de

água por dia, sendo um excelente auxílio para o tratamento das disfonias.

O consumo da água faz com que a laringe permaneça hidratada e miniminize a

possibilidade de irritação do trato vocal.

Observou-se que 52,27% dos professores pesquisados referem não ter conhecimento

sobre higiene vocal e 47,73% referem ter.

Segundo Belhau & Pontes (1999), higiene vocal é um termo amplo, relacionado a

procedimentos necessários à conservação da saúde e consiste em normas básicas que auxiliam

a preservar a saúde vocal e a prevenir aparecimento de alterações e doenças. Devem ser

seguidas por todos, particularmente por aqueles que utilizam mais da voz.

Questionou-se sobre a realização de repouso vocal durante os intervalos da aula,

61,36% dizem não realizar, 27,27% dizem realizar e 11,36% referem, às vezes, realizar repouso

vocal. Para que haja uma boa manutenção do estado físico e funcional do corpo, é necessário

que haja um equilíbrio entre desgaste e reposição, ou seja, o corpo, precisa de um repouso
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para a garantia do bom funcionamento de suas funções vitais. Assim como nosso corpo as

pregas vocais precisam descansar, ou seja, as pregas vocais são também músculos que cansam

depois de uso contínuo e prolongado da voz.

A pesquisa mostrou que 40,91% dos professores se identificam como uma pessoa que

falam muito, 36,36% fala moderadamente e 18,18% se identifica como uma pessoa que fala

pouco. Esse dado pode ser um indicativo de que, além do uso profissional da voz na sala de

aula, os professores pesquisados ainda utilizam a voz de maneira excessiva em outros

momentos da sua vida diária, o que vem a contribuir para o aparecimento ou agravamento

dos problemas vocais.

A maneira como as perguntas deste bloco foram elaboradas tomou como referência a

auto- percepção dos sujeitos, tendo em vista, que atualmente há um grande interesse em

desenvolver e utilizar medidas de resultados baseadas na opinião do paciente, tais como os

índices de qualidade de vida e de desvantagem. A avaliação da desvantagem e da resposta ao

tratamento é aplicável no caso das disfonias, devido às limitações das análises perceptuais e

dos estudos objetivos da função vocal (Hogikyan e Rosen, 2002).

Observou –se que 86,36% dos professores não fazem ou fizeram terapia

fonoaudiológica, o que representa um número bastante significativo se compararmos com o

número de professores pesquisados; 38,64% com mais de 21 anos que lecionam. Somente

9,09% referem terem feito ou fazerem terapia fonoaudiológica.

Um grande contingente de professores que se submete ao tratamento fonoaudiológico,

geralmente, não apresenta uma causa orgânica nos distúrbios da voz. Na maioria dos casos, a

origem de tais distúrbios é funcional – uso inadequado da voz, respiração incorreta, má

técnica vocal, choque térmico, hábito de fumar excessivamente, ingestão de bebidas

alcoólicas, hábitos vocais inadequados (BOONE & McFARLANE, 1996). Tais distúrbios

caracterizam as chamadas disfonias.

Sendo a voz não só um instrumento de trabalho, mas um importante elo entre

professor/aluno/família/comunidade, o professor acaba enfrentando problemas de saúde

em decorrência de suas funções de docência, expressada na voz ou fala.

Se concebermos o homem como um ser comunicativo, temos na linguagem seu

instrumento simbólico, responsável pela sua relação e interação com o mundo, agindo e

transformando a realidade e construindo sua subjetividade.

Para a categoria de professores, os processos comunicativos e interacionais são

apoiados pela linguagem oral, dito de outra forma, esses profissionais dependem da voz e da

fala para o desempenho de suas atividades laborais.

A saúde vocal desses profissionais está condicionada a uma série de fatores que

envolvem desde o ambiente e as condições em que suas atividades são desenvolvidas, às

questões da organização dos processos de trabalho, às relações interpessoais estabelecidas, à

presença de uma higiene vocal, hábitos e estilos de vida, enfim, é uma questão transversal, que

25.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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requer uma leitura transversal e uma intervenção interdisciplinar que extrapole as abordagens

focais e pontuais.

É, então, nesse contexto que a SES/DIVISA/CEREST como um órgão que vem

procurando dar visibilidade à saúde do trabalhador, através do investimento em pesquisas e

ações voltadas para promoção da saúde e prevenção dos agravos, busca compreender o

processo saúde-doença dos trabalhadores sob a perspectiva de sua relação com o trabalho, ou

seja, o ambiente e o contexto organizacional são determinantes para as diferentes

manifestações dos processos de adoecimento.

O trabalho poderá, então, representar sofrimento ou realização. A maneira de perceber,

interpretar e compreender o processo saúde-doença pelos sujeitos, define o significado do

trabalho, fonte de prazer ou sofrimento.

Os resultados encontrados nesta pesquisa, reafirmam o que outros estudos já haviam

apontado: a necessidade de se abandonar a postura normativo-punitiva e de higiene vocal

bastante veiculada, no que se refere às estratégias adequadas para se obter uma voz ideal.

Essa nova forma de conceber a saúde vocal, nos permite acreditar que o avanço somente

ocorrerá quando os serviços de saúde atuarem no sentido de perceber que os distúrbios vocais

nos professores, são determinados não somente pelo uso excessivo da voz, mas pelos

contextos cotidianos, a realidade de vida diária dos docentes, enquanto sujeito social e

trabalhador.

Esse olhar mais ampliado também deve nos levar a perceber a influência dos aspectos

intersubjetivos como os desejos, as tensões, os conflitos, emoções; da qualidade das relações

dialógicas e dos vínculos que se estabelecem.

A abordagem sugerida deverá levar a uma transformação das práticas a fim de que

situações de trabalho alterem a saúde vocal do professor, buscando favorecer o melhor

exercício de suas competências, atingindo os objetivos educacionais da escola e os

profissionais dos docentes.

A idéia de uma atuação interdisciplinar e de buscar uma interlocução com os diferentes

setores da sociedade, encarando a questão da saúde vocal a partir de um enfoque da

transversalidade, sem dúvida agregará muitas contribuições às propostas de promoção da

saúde na escola, alterando qualitativamente as condições e os ambientes de trabalho do

professor, trazendo-lhe menos adoecimento e melhorando sua saúde.
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26. O PRINCÍPIO DA INTEGRALIDADE E A SAÚDE DO TRABALHADOR NA

ATENÇÃO BÁSICA.

26.2 OBJETIVO

26.3 METODOLOGIA

26.4 RESULTADOS

RODRIGUES, V. R. C. B. ; RODRIGUES, M.A.M.F.

A Saúde do Trabalhador emerge como uma área da Saúde Pública a partir da

Constituição Federal de 1988, com o objetivo de promover e proteger a saúde do trabalhador,

o que requer ações intra e intersetoriais. Todavia, tem enfrentado dificuldades para romper

com a fragmentação institucional, com as práticas isoladas e distantes do princípio da

integralidade, uma vez que o SUS ainda não conseguiu implementar o modelo de atenção à

saúde desenhado na Reforma Sanitária. A possibilidade de ruptura surge com o

fortalecimento da Atenção Básica, a partir de 1998, e da Política Nacional de Segurança e

Saúde do Trabalhador (2004). Porém, a Saúde do Trabalhador tem enfrentado a dificuldade

de implementação do princípio da integralidade por parte das equipes da Estratégia Saúde da

Família e o despreparo dos profissionais no que refere às ações de saúde do trabalhador.

Introduzir conhecimentos sobre a saúde do trabalhador na atenção básica e a

incorporação de novas práticas sanitárias voltadas para o atendimento integral das

necessidades do trabalhador, inseridos ou não no processo produtivo.

A concepção pedagógica do projeto surgiu da Capacitação realizada pelo CEREST-

Horizonte e do Módulo de Capacitação em Saúde do Trabalhador para a Rede Básica de

Saúde/MS, sofrendo algumas adaptações. Utilizou-se a estratégia de oficinas pedagógicas,

que partem do conhecimento dos participantes para problematizarem a realidade, e de

reflexões, a partir dos aportes teóricos diversificados, enfatizando a relação entre trabalho-

saúde-doença-ambiente.

A metodologia adotada permitiu verificar que as ações de saúde do trabalhador não

eram discutidas e nem inseridas nas práticas profissionais; as equipes não tinham um “olhar”

ampliado para a saúde do trabalhador, não realizando as notificações compulsórias das

1 2

26.1 INTRODUÇÃO

1 Nutricionista. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA/CEREST
2 Assistente Social. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA/CEREST
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doenças. Os conteúdos abordados, portanto, permitiram a sensibilização dos profissionais

para a saúde do trabalhador e para a sua importância no processo de articulação dos vários

atores presentes no território, na resolução de problemas que atingem, também, a família, a

comunidade e o meio ambiente, construção coletiva do mapa de risco dos territórios de

referência das equipes.

A experiência possibilitou a ampliação do “olhar” dos profissionais para as questões

referentes à relação entre o trabalho-saúde-doença-ambiente, bem como, a instrumentação

para a incorporação das ações em saúde do trabalhador na Atenção Básica.

26.5 CONCLUSÃO
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27. TUBERCULOSE PULMONAR E EXTRA-PUMONAR:AVALIAÇÃO DA

CULTURA E TESTE DE SENSIBILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ NO

LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA “DR. COSTA ALVARENGA”-LACEN NO

PERÍODO DE 2005 A 2007

27.2 OBJETIVOS

27.3 MATERIAL E MÉTODO

27.4 RESULTADOS

Walterlene de Carvalho Gonçalves , Gildevane Vieira do Nascimento , Fabrício Pires de Moura do Amaral ,

Ronaldo Costa .

1 1 2

2

27.1 INTRODUÇÃO

A tuberculose é uma doença contágio-infecciosa que acomete, geralmente, os pulmões,

mas pode ocorrer em qualquer outro órgão ou, ainda, se desenvolver ao mesmo tempo, em

vários órgãos do corpo. Esta doença humana é causada por cinco espécies de bactérias

pertencentes ao gênero Mycobacterium: M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum, M. microti

e M. canetti. Entretanto, existem outras espécies de Mycobacterium não tuberculose (MNT)

que podem acarretar a doença. ( MS 2005 ).

Apesar dos avanços da medicina na prevenção e combate das doenças infecto

contagiosas, que vitimiza milhões de pessoas no mundo todo, ainda persiste, até a atualidade,

como um grave problema de saúde pública.

A estratégia de controle da TB tem sido elaborada por programas governamentais. Eles

consistem, basicamente, em diagnosticar e tratar os casos de TB o mais rapidamente possível,

a fim de interromper a transmissão e evitar a difusão da doença.

Este trabalho teve como finalidade realizar um levantamento retrospectivo no

Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN), das cepas de Micobactérias e avaliar o perfil

de resistência às drogas utilizadas no tratamento.

Levantamento do número de culturas e testes de sensibilidade, em amostras biológicas

oriundas de diversos municípios do estado do Piauí, de 20005 a 20007.

No período estudado, foram realizadas um total de 264 culturas e testes de

sensibilidade de tuberculose de diversos espécimes biológicos (escarro, aspirado de medula,

1 Farmacêutica-Bioquímica. Secretaria da Saúde do Estado do Piaui/LACEN
2 Farmacêutico-Bioquímico. Secretaria da Saúde do Estado do Piaui/LACEN
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líquido pleural, urina, secreção purulenta, líquor, líquido ascítico, gânglio cervical,

linfonodo, secreção operatória, abscesso cutâneo e prótese mamária). Das 229 (86,74)

amostras de escarro, 59 (25,76%) foram positivas, sendo: (1,69%) M.Fortuitum ; (3,38%)

M.abcessus; (84,74%) M.tuberculosis; (1,69%) M.intracellurare; (5,0%) M.avium; (1,69%)

scrofulaceum; (1,69%) M.intracellare/M.chimaera; Nas outras espécimes, foram

encontrados: 5 (1,89%) de aspirado de medula e 8 (3%) de liquido pleural, sendo 1 (12,5%)

do “Complexo M. tuberculosis” em cada. Em relação à única cultura realizada em abcesso

cutâneo foi idenficado (“Complexo M.tuberculosis).

Neste trabalho os resultados indicaram que o “Complexo M. tuberculosis” foi o agente

etiológico prevalente nas culturas realizadas. Entretanto, encontramos outras Micobactérias

que também são patogênicas que merecem estudos mais acurados.

BRASIL, Ministério da Saúde. Manual de bacteriologia da tuberculose. Rio de Janeiro,

R. J., 2005.
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28. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE FARMACOVIGILÂNCIA DO INSTITUTO

DE DOENÇAS TROPICAIS NATAN PORTELLA EM TERESINA - PI.

28.2 OBJETIVO

28.3 METODOLOGIA

28.4 RESULTADOS

AMARAL, F. P. M. ; ASSIS, R. C. ; AMARAL, E. J. L. S. ; MORAES, M. E. A. ; NASCIMENTO, P. P. ; CHAVES,

T. V. S.

1 2 3 4 5

6

28.1 INTRODUÇÃO

A farmacovigilância é um importante instrumento para a saúde pública, pois

possibilita a detecção precoce e o diagnóstico de reações adversas a medicamentos (RAM). No

Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem como prioridade o desenvolvimento

de atividades de vigilância pós-comercialização em Hospitais Sentinelas. O Instituto de

Doenças Tropicais Natan Portella, localizado em Teresina-PI, foi um dos hospitais escolhidos

pela referida agência para a implantação e consolidação do serviço. O processo de

implantação foi concluído em setembro de 2005.

Este trabalho avaliou o sistema de farmacovigilância implantado no período

compreendido entre os meses outubro de 2005 e maio de 2006.

Fez-se aplicação de check list sanitário, 51 questionários anônimos aos profissionais de

saúde, além de levantamento de dados dos prontuários e formulários de notificação de RAM.

Os achados foram avaliados utilizando o programa SPSS, sendo, em seguida, confrontados a

fim de se encontrar falhas nas transposições das informações dos prontuários para os

formulários de notificação.

O check list aplicado encontrou falhas organizacionais no serviço de farmácia

hospitalar devido à ausência de Procedimentos Operacionais Padrões. Os questionários

demonstraram que a divulgação do serviço alcançou mais médicos residentes e enfermeiros,

do que os médicos especialistas. Além disso, o levantamento dos dados de prontuários

indicou um total de 31 anotações de RAM, sendo 48,39% (15/31) relatos de médicos, contra

41,94% (13/31) da enfermagem. Entretanto, na análise de formulários, foram preenchidas

1 Diretoria de Vigilância Sanitária do Estado do Piauí, Teresina-Piauí;
2 Universidade Federal do Piauí, Teresina-PI;
3 Instituto de Doenças Tropicais Natan Portella, Teresina-PI;
4 Universidade Federal do Ceará, Fortaleza-CE;
5 Instituto de Doenças Tropicais Natan Portella, Teresina-PI.
6 Diretoria de Vigilância Sanitária, Teresina-PI.
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apenas 16 notificações de RAM, distribuídas em 43,75% (7/16) para a enfermagem, contra

37,50% (6/16) dos médicos residentes e 6,25% (1/16) dos médicos especialistas.

Tabela 1: Sabe o que é farmacovigilância ? - Teresina (PI), maio a julho de 2006 .

P<0,05

Tabela 2: Sabe que existe um sistema de farmacovigilância funcionando no hospital ? -

Teresina (PI), maio a julho de 2006 .

P<0,05

Tabela 3: Conhece o formulário de notificação de RAM distribuído no hospital? – Teresina

(PI), maio a julho de 2006.

P<0,05

Tabela 4: Sabe onde encontrar os formulários nas dependências do hospital? – Teresina (PI),

maio a julho de 2006.

P<0,05

137

SABERES E PRÁTICAS EM SAÚDE NO PIAUÍ
COLETÂNEA DE TRABALHOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS 2003-2009

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ



Figura 1: Profissionais de saúde que mais relataram Reações Adversas a Medicamentos nos

prontuários do Instituto de Doenças Tropicais Natan Portella.

Figura 2: Profissionais que mais notificaram Reações Adversas a Medicamentos no Instituto

de Doenças Tropicais Natan Portella.

Conclui-se que há problemas organizacionais no serviço de farmácia, além de

subnotificação de RAM por parte dos profissionais de saúde, devido a uma insuficiente

transposição de dados relatados nos prontuários para os formulários de notificação

espontâneas.

28.5 CONCLUSÃO/ DISCUSSÃO:
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29. CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA DO ESTADO DO PIAUÍ

(CITOX) - UM ANO DE EXPERIÊNCIA.

29.1 INTRODUÇÃO

CHAVES, T. V. S. ; AMARAL, F. P. M. ; SOUSA, P. G. M. ; MASCARENHAS, M. C. M. ; VALENTIM, V. L. A.

G.

1,2 1 1 1

1

O grande avanço na síntese de novas moléculas ocorrido após a Segunda Grande

Guerra foi responsável pela prevenção e cura, até então impossíveis, de determinadas

doenças. Estas inovações, entretanto, têm tornado o processo de assistência à saúde cada vez

mais complexo e dispendioso, sendo o desenvolvimento de novas substâncias químicas uma

das razões para isso (Amaral, 2006).

Atualmente são conhecidas mais de dez milhões de substâncias químicas diferentes e

estima-se que aproximadamente cem mil novos compostos químicos sejam sintetizados por

ano (Ribeiro & Lacaz, 1984). Este constante incremento do volume e diversidade dos

produtos químicos cria uma probabilidade crescente e significativa de acidentes químicos,

ocasionando reflexos importantes na saúde pública e ambiental, tornando as intoxicações

um agravo de importância médico-epidemiológico e social (Zambrone, 1992).

Com o intuito de fornecer aos profissionais de saúde informações e conduta

terapêutica acerca das intoxicações exógenas, além de desenvolver um programa de prevenção

de acidentes toxicológicos, foi criado nos Estados Unidos da América, em novembro de 1953,

o primeiro centro ligado diretamente à problemática das intoxicações exógenas, sob a

denominação de "Poison Control Center" (Barould, 1985).

No Brasil, o primeiro centro de informação toxicológica surgiu na cidade de São Paulo

(SP), em 1971, inaugurado pela Prefeitura do Município de São Paulo sob a denominação de

Centro de Controle de Intoxicações. Suas atribuições iniciais eram as de assistir às

intoxicações exógenas pediátricas, além de atuar nos campos da prevenção, da pesquisa e da

informação toxicológica (Barould, 1985).

A partir de 1980 o Ministério da Saúde criou e implantou o Sistema Nacional de

Informações Tóxico-Farmacológicas - SINITOX, vinculado à Fundação Oswaldo Cruz,

como um sistema de informação de abrangência nacional (Bochner, 2006)

O SINITOX é composto por vários Centros de Assistência Toxicológica, que tem a

função de assessorar os serviços de saúde na identificação e no tratamento dos casos de

intoxicações, através de orientações para diagnósticos e tratamentos precisos e suporte

laboratorial adequado, denominada de Rede SINITOX. Dentre outras finalidades o

fornecimento de informações, divulgação e notificação dos casos de exposição e/ou

1 Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA;
2 Faculdade NOVAFAPI;
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intoxicação pelos vários agentes tóxicos presentes em nosso meio ambiental e a consolidação

dos dados de ocorrência de intoxicações em nível nacional.

Atualmente o SINITOX está subordinado a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Cabe a esta instituição a implantação e implementação do serviço no Brasil. Este é feito

através de capacitação e fornecimento de suporte técnico aos centros recém criados.

No Piauí, o Centro de Informação Toxicológica (CITOX) foi inaugurado em fevereiro

de 2006, na cidade de Teresina. O órgão faz parte da Diretoria de Vigilância Sanitária

Estadual, entidade vinculada à Secretaria Estadual de Saúde (SESAPI).

Este trabalho teve como propósito identificar as principais causas de solicitação de

informação ao centro, bem como, quais foram as instituições que mais exigiram do serviço e

suas respectivas localizações e natureza (pública ou privada) nos primeiros 12 meses de

atividades.

Fez-se um levantamento das informações contidas nas 99 (noventa e nove) fichas de

atendimento preenchidas durante o ano de 2006. As informações foram classificadas por área

específica de intoxicação (medicamento, agrotóxicos/uso agrícola, agrotóxicos/uso

doméstico, produtos veterinários, raticidas, domissanitários, cosméticos, produtos químicos

industriais, metais, drogas de abuso, plantas, alimentos, animal peçonhento/serpentes,

animal peçonhento/aranhas, animais peçonhentos/escorpiões, outros animais

peçonhentos/venenosos, animais não peçonhentos, desconhecido, informações sobre o

CITOX e outros motivos); por instituição solicitante; natureza da instituição (pública ou

privada) e município solicitante. Os dados foram processados em um banco de dados

simples (MICROSOFT OFFICE 2003/ WORD 2003).

Ao todo, no ano de 2006, foram 99 pedidos de informações. O levantamento

demonstrou que o medicamento foi a segunda principal causa de solicitação de informação

ao centro com 17,17% (17/99), atrás apenas das informações sobre o CITOX 30,30% (30/99).

Os outros motivos foram os raticidas com 8,08 % (8/99) e outros animais peçonhentos com

8,08% (8/99). A Figura 1 mostra os principais motivos das solicitações. As instituições

hospitalares foram as que mais contataram o serviço. Destas, 59% (59/99) vieram de

solicitações das instituições públicas e 6,06% (6/99) das instituições particulares. 12,12%

(12/99) foi a percentagem dos contatos oriundos de domicílio/celular. O Hospital Getúlio

Vargas (HGV) com 12,99% (12/99) seguido do Hospital Maternidade do Satélite com 8,99%

(8/99) foram as instituições públicas que mais requereram o serviço. Já o Hospital São Paulo e

29.2 OBJETIVO

29.3 MATERIAL E MÉTODOS

29.4 RESULTADOS
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o Prontomed adulto com 2,99% (2/99) cada, foram os particulares que mais exigiram do

centro. Em relação aos municípios que mais requereram informações, destacaram-se a cidade

de Teresina com 44,44% (44/99) dos pedidos, seguida de Parnaíba com 5,05% (5/99) pedidos

e Picos com 3,03% (3/99).

Figura 1. Principais motivos para a solicitação de informação ao Centro de Informação

Toxicológica do Estado do Piauí- janeiro a dezembro de 2006.

Em nossos achados as dúvidas e curiosidades sobre o serviço de informação

toxicológica foi a principal causa de requisição de informação ao CITOX.

A informação toxicológica fornecida pelo CITOX pode ser classificada de duas formas:

informação passiva e informação ativa. A informação passiva refere-se à informação

fornecida mediante a uma solicitação feita. A informação ativa refere-se à informação

prestada sem que haja uma solicitação prévia.

As informações ativas são muito utilizadas nos primeiros meses de funcionamento dos

centros de informação, caracterizando-se por divulgações por meio de palestras, distribuições

de folders e material educativo. Tem como finalidade divulgar a finalidade do centro, bem

como criar público para o serviço. O fato do maior número de solicitações terem sido

decorrentes de dúvidas e curiosidades a respeito do serviço pode ser justificado pela ampla

29.5 DISCUSSÃO
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campanha de divulgação do centro que antecedeu sua inauguração.

Os fármacos ficaram em segundo lugar dentre as principais causas de solicitação de

informação ao CITOX. Entretanto, em relação a motivos de pedidos de informação por

produto específico, os medicamentos foram a principal razão de contato com o serviço.

Em levantamentos realizados nos diversos outros centros brasileiros, o medicamento

corresponde à principal causa de solicitações de informações aos centros de informações

tóxicológicas. Segundo Bortello & Bochner (1999), os fármacos obtiveram o primeiro lugar

dentre as causas de intoxicações humanas no Brasil, 23% do total.

Quanto à natureza das instituições solicitantes, os hospitais públicos destacam-se em

relação aos demais. No ano de 2006 foram 59,99% de requerimentos de informações

originários deste tipo de instituição.

Em nosso estado, os hospitais públicos são os responsáveis pela maior fatia do

atendimento médico-emergencial. Segundo dados da SESAPI, só em 2005, o Hospital

Getúlio Vargas (HGV) foi responsável por 66,70% de todo atendimento público de urgência

na capital Teresina. Este dado, reflete, a grosso modo, os dados levantados pela pesquisa, já

que o referido hospital foi também a principal instituição solicitante (12/99).

Em relação aos municípios, Teresina com 44,44% (44/99), Parnaíba com 5,05% (5/99) e

Picos com 3,03% (3/99) foram as campeãs.

Neste primeiro ano de atividade o CITOX passou por vários estágios durante sua

implantação (contratação, capacitação e treinamento dos funcionários). Neste ínterim, as

atividades desenvolvidas foram reduzidas. Entretanto, com poucos meses de atividade, o

centro conseguiu atingir seu propósito- fornecer informações toxicológica aos profissionais

de saúde e servir de unidade de ensino e pesquisa.

Os medicamentos foram os produtos que mais geraram solicitações de informações ao

CITOX, no estado do Piauí, no ano de 2005;

Os hospitais públicos foram as instituições que mais solicitaram informação;

Dentre as instituições, o Hospital Getúlio Vargas foi o que mais requereu informação

ao Centro;

De Teresina surgiu o maior número de solicitações de informação.

- Há necessidade de se realizar mais campanhas preventivas e orientações à comunidade

Piauiense dos perigos do uso dos medicamentos;

- Há necessidade de se divulgar mais a existência do centro nos serviços particulares de

saúde de Teresina e interior, bem como serviços públicos do interior do estado;

29.5 CONCLUSÃO

Com o levantamento realizado neste trabalho chegamos às seguintes

conclusões:

29.6 RECOMENDAÇÕES
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30. AUTOMEDICAÇÃO NO TRATAMENTO DE INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS

EM COMUNIDADE DE TERESINA .

30.1 INTRODUÇÃO

30.2 MATERIAIS E MÉTODOS

30.3 RESULTADOS

30.4 CONCLUSÕES

Mendes. C.M.M. ; Mendes. M.T.M. ; Melo. E.A. ; Melo. M.A.M. ; Noronha. C.K.C .1 2 3 4 5

Infecções do trato respiratório, sejam virais ou bacterianas, são causa comuns tanto de

consultas médicas quanto de automedicação. O tratamento destas patologias contribui para

o uso indiscriminado de antibióticos e de anti-inflamatórios não hormonais presentes em

formulas antigripais, o que representa risco de resistência antimicrobiana e transtornos

digestivos.

Realizou-se estudo transversal de base populacional em Teresina, de setembro 2008 a

abril 2009. Os indivíduos foram submetidos a inquérito domiciliar. O tamanho da amostra

foi determinado através da fórmula estatística, admitindo-se 5% de erro. Os domicílios foram

sorteados e se aplicou questionário avaliando a presença de infecções do trato respiratório;

uso de medicações, por prescrição médica e automedicação e sua classe farmacológica;

conhecimento a cerca de reações adversas e efeitos colaterais.

Dos entrevistados, 14,2% referiram ter tratado uma infecção respiratória. As entidades

nosológicas encontradas foram: gripes/resfriado 82,1%,faringoamigdalite 7,14%,sinusite

7,14% e otite 3,57%.Obteve-se que 17,8% não procuraram serviço médico e usaram apenas

“chás”.Dos 82,2% que usaram medicamentos, 52,2% o fez com prescrição médica,

predominan do antibióticos. A automedicação representou 47,8% do uso de medicamentos

com predomínio de antigripais. O conhecimento dos entrevistados, quanto a reações

adversas foi de 55,8% e efeitos colaterais 29%.

A prevalência encontrada, apesar da limitação de ser baseada em dados referidos,

demonstrou um elevado índice no uso de antimicrobianos, assemelhando-se à literatura

internacional. Esses números merecem uma análise crítica, pois é sabido que a maioria das

1.Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA-PI
2 Acadêmica de Enfermagem - UFPI
3 Acadêmica de Enfermagem - NOVAFAPI
4 Acadêmica de Medicina - NOVAFAPI
5 Acadêmica de Enfermagem - FACID
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infecções respiratórias é viral. Quanto à automedicação, o alto índice no consumo de

antigripais eleva o consumo de anti-inflamatórios não hormonais, contra indicados em

algumas doenças virais comuns em nosso meio. Verificou-se, também, que apesar da maioria

dos entrevistados declarar conhecerem reações adversas, esse conhecimento parece não

limitar a prática da automedicação.
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31. LÍRIOS DO MAR - LIMPANDO RUAS, RIOS E MARES

31.1 INTRODUÇÃO

31.2 JUSTIFICATIVA

31.3 OBJETIVOS

31.4 METODOLOGIA

Maria Aparecida da Costa Ferreira .

Este é o resultado de um planejamento com a direção e a equipe de trabalho da VISA,

tendo como parceiros organizações governamentais e não governamentais, com o intuito de

esclarecer ações que seriam desenvolvidas a cada programa de trabalho, como também o local

e o público alvo dos indicadores de resultados. O instrumento de monitoramento e avaliação

das ações é a presença quantitativa e qualitativa deste público.

Parnaíba está inserida na APA – Área de Proteção Ambiental do Delta do Parnaíba e,

como tal, precisa ser pensada como os três Rs do equilíbrio ecológico.

• Reduzir primeiro

• Revitalizar depois

• Reciclar

A importância do trabalho dá-se pela relevância do ambiente e das pessoas que nele

habitam.

& Conscientizar a sociedade em geral da importância da preservação do meio ambiente,

manipulação adequada dos alimentos e qualidade dos mesmos, e manuseio correto do lixo.

& Incentivar a população do destino correto do lixo e as consequências à saúde pública,

propiciando uma geração de renda com a utilização de material reciclado.

Para o alcance dos objetivos, a experiência proporcionou atividades que envolveram as

comunidades, instituições municipais, federais e particulares, com ações informativas e de

caráter conscientizador na preservação do meio ambiente, e na saúde com reciclagem.

Realizou-se atividades como: gincanas, oficinas e palestras que tinham como público alvo

alunos, comunidades, posto de saúdes da família, agentes de saúdes e fiscais da VISA.

1

1 Secretária Municipal de Saúde de Parnaíba /Vigilância Sanitária - VISA
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31.5 RESULTADOS

31.6 APRENDIZADO COM A VIVÊNCIA

31.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diminuiu as doenças causadas pelo lixo;

Diminuiu as doenças causadas pelo manuseio inadequado dos alimentos.

Aumentou a qualidade na conservação dos alimentos;

Incentivou geração de renda;

Aconteceu a conscientização da utilização dos três Rs(reaproveitar, reutilizar e reciclar)

As palestras proporcionaram o aprendizado em saúde ambiental.

A VISA não é apenas apreensão, interdição e inutilização, ela é muito mais preventiva e

educativa.

A necessidade de entendimento sobre educação ambiental e saúde pública no combate

às doenças transmitidas por lixo são eixos fortes para o trabalho da VISA, que necessita de

parcerias como a vigilância ambiental e a epidemiológica, como também, os PSF's;

O combate à ociosidade, a diminuição do lixo e das doenças causadas por ele tiveram

uma redução quando da possibilidade da geração de renda ;

Com esta experiência alcançamos ao máximo os objetivos propostos no projeto,

incluindo entre outros aspectos o combate às doenças transmitidas pelo lixo, produtos

envasados que não contemplem a data de validade e fabricação, como também, sua origem.

Ainda houve aspectos importantes da qualidade e vida útil dos alimentos.

Entendemos que, no mundo moderno, projeto algum terá sucesso se prescindir das

parcerias que movem o sucesso de toda uma sociedade.
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32. ANÁLISE DAS TRANSFUSÕES DE SANGUE DURANTE O PERÍODO DE

2000 A 2004, NO HOSPITAL ESTADUAL GETULIO VARGAS, TERESINA-PIAUÍ.

RESUMO

Palavras-chaves:

Francisco das Chagas Felix , Gilca Medeiros , Jose da Silva Fontes , Lucélia Regina de C.

Chaves , Maria Luci C. M. Vilarinho , Maria Luiza Alves de Moraes , Norma Cely Salmito ,

Waldemar Santos Junior .

O Hospital Getúlio Vargas – HGV foi criado em 1941 e permanece até hoje como

Hospital de Referência da rede pública do Estado do Piauí. Concomitantemente foi

instalado o Banco de Sangue para atender as necessidades deste Hospital e, posteriormente,

toda a rede hospitalar da capital, à medida que esta foi se expandindo. Em 1984, foi criado o

HEMOPI que assumiu a responsabilidade técnico-gerencial de toda a hemorrede. Tendo em

vista que não há estudos sobre as transfusões realizadas no HGV e hemorrede do Estado,

objetivamos neste trabalho a análise retrospectiva das transfusões de sangue e

hemocomponentes realizadas neste Hospital, no período de 2000 a 2004. Foram analisados

50 (cinqüenta) prontuários de paciente de um total de 374 (trezentos e setenta e quatro) que

receberam transfusão no ano de 2005. Dessa análise 34 (68%) eram pacientes do sexo

masculino e 16 (32%) eram pacientes do sexo feminino, houve 49 (quarenta e nove)

indicações de concentrado de hemácias, 05 (cinco) indicações de plasma fresco congelado e

01 (uma) indicação de concentrado de plaquetas. Detectou-se que dos 50 (cinqüenta)

prontuários, 49 (quarenta e nove) encontravam-se sem registro em reações adversas, segundo

sexo e faixa etária. Em todos os prontuários analisados houve indicação de transfusão do

hemocomponentes. Assim, torna-se necessária a conscientização de todos os profissionais de

saúde que lidam diretamente com sangue, que o registro das informações é de fundamental

importância para podermos avaliar e implementar ações de melhoria nas transfusões.

Análise transfusional. Hemocomponentes. Segurança. Hemorrede.

1 2 3

1 4 5 6

7

1 Secretária de Estado da Saúde /DIVISA;
2 Secretária de Estado da Saúde /HGV/UFPI;
3 Secretária de Estado da Saúde /Laboratório Análises Clinica - HGV;
4 Secretária de Estado da Saúde /Hospital Estadual de União;
5 Secretária de Estado da Saúde /Hemopi - Floriano - Piauí;
6 Secretária de Estado da Saúde;
7 Secretária de Estado da Saúde /Hemopi - Picos - Piauí.
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33. UMA EXPERIÊNCIA POSITIVA EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA, A PARTIR DE

UMA EQUIPE MÍNIMA DE PROFISSIONAIS

RESUMO

Introdução:

Justificativa:

Objetivos:

Metodologia:

Resultados:

Aprendizado com a vivência:

Considerações finais:

Eduardo de Sousa Oliveira .

A vigilância sanitária municipal de Piripiri – PI (61.000 hab.) é legalmente

instituída por decreto de 1999. Os dois fiscais são concursados e receberam capacitação

pertinente. A carga horária é de oito horas diárias em dois turnos, e existe uma programação

para todas as inspeções. As principais demandas estão no comércio de alimentos,

medicamentos e educação. Desde 2005 que as vistorias são realizadas através de check-list

específicos e as recomendações sanitárias para os estabelecimentos são acompanhadas

continuamente. Após a instalação e utilização do sinavisa em 2008, o controle das inspeções

tornou-se eficiente e garante mais credibilidade ao serviço.

Necessidade de divulgação das ações desempenhadas a fim de nortear outras

VISAs menores na execução de seus serviços.

Evidenciar, avaliar e repensar as ações executadas a cada ano e enriquecer o acervo

de trabalhos nessa área.

Pesquisa documental através de dados municipais gerados no período, e

fontes nacionais que evidenciam o tema apresentado. O cruzamento dos dados foi

importante para avaliação de desempenho e redefinição de estratégias.

Constata-se que a maior demanda de inspeções está no comércio de alimentos

como padarias, lanchonetes, açougues, hortifrutos e restaurantes, com cerca de 40% do total.

Verifica-se ainda que a parceria com o setor tributário da prefeitura municipal está sendo

decisiva no aumento da procura pelo alvará sanitário e, consequetemente, acréscimo da

receita.

A complexidade e a abrangência do serviço nos permitem

ratificar a necessidade de planejamento especial para cobertura eficiente do serviço.

Considerando algumas limitações, acreditamos estar cumprindo

com dignidade a função de agente promovedor da saúde. Mesmo com uma equipe mínima

de profissionais, tem-se trabalhado com inteligência na identificação e atenuação de pontos

que fragilizam o sistema sanitário municipal.

1

1 Biólogo. Secretaria Municipal da Saúde de Piripiri - Piauí
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34. PROGRAMA CIDADÃO VIGILANTE – CONSTRUINDO A CONSCIÊNCIA

SANITÁRIA

RESUMO

Introdução:

Justificativa:

Objetivos:

Metodologia:

Resultados:

Ana Maria Ferreira de Araújo ; Keyla Alves dos Santos Belém ; Christianne Fernandes de

Miranda ; Francisca Odete de Melo ; Tatiana Vieira Souza Chaves .

O Sistema Único de Saúde-SUS nasceu de um movimento que propunha a

democratização dos serviços de saúde como forma de torná-los eficientes e abrangentes. No

Estado do Piauí, a Vigilância Sanitária e a Saúde do Trabalhador, desde sua implantação, vem

desenvolvendo suas ações, dando ênfase tanto no papel fiscalizador, quanto educador,

ressaltando que essa forma de trabalho se deve não somente pela prática da participação

social como pressuposto democrático, mas em virtude da dificuldade em implementar ações

de vigilância sanitária e saúde do trabalhador sem participação daqueles que de alguma forma

usufruem dos produtos e serviços sujeitos à fiscalização da VISA. Nessa trajetória, em 2005,

surge o Programa Cidadão Vigilante, desenvolvido pela Diretoria de Vigilância Sanitária do

Piauí, visando o aumento quantitativo e qualitativo do cumprimento das ações de vigilância

sanitária e saúde do trabalhador, mediante estratégias que aproximem a comunidade da

Legislação Sanitária, através de palestras, seminários, cursos, dentre outras, levando a

informação de forma que ela possa ser discutida, possibilitando assim, o acesso a informações

importantes para o exercício da cidadania, ressaltando que todo cidadão tem direitos e

deveres de participação.

Necessidade de divulgação dos dados obtidos através do programa, visando o

fortalecendo dos espaços de participação social.

Identificar as principais denúncias recebidas pelo Programa Cidadão Vigilante,

no período de 2005 a 2008, e divulgar os resultados obtidos.

Pesquisa documental através do livro de registro da DIVISA, instrumentos de

notificação das denúncias atendidas, além de consultas a publicações e legislação pertinente

ao tema, a partir do ano de 2005.

Foi observado que o maior número de denúncias refere-se à área de saneamento,

compreendendo aspectos relacionados à fossa séptica, esgoto a céu aberto, lixo, dentre outros.

Isso pode ser justificado pelo fato de que os riscos desta área mostram-se de forma mais

1 1

2 2 3

1 Enfermeira. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA;
2 Assistente Social. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA/CEREST;
3 Farmacêutica Bioquímica. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA/CEREST.
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explicita, do que os referentes a alimentos, serviços e produtos e medicamentos. Por outro

lado, verifica-se de forma tímida que a população está cada vez mais despertando para outros

tipos de riscos que podem trazer agravos à saúde.

importância de disponibilizar espaços para discussão com a

sociedade dos problemas sanitários.

O Programa Cidadão Vigilante surge como estratégia de assegurar a

participação social nas discussões sobre ações de vigilância sanitária e saúde do trabalhador,

levando à população subsídios para os debates pertinentes, e, mais que o acesso a

informações, o programa visa convocar toda população a se tornar parceiro vigilante,

aplicando, fiscalizando e repassando os conhecimentos adquiridos.

Aprendizado com a vivência:

Considerações finais:
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35. ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

ECONOMICAMENTE ATIVOS: EXPERIÊNCIA DO CENTRO ESTADUAL DE

REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR DO PIAUÍ

RESUMO

Justificativa

Objetivo

Público alvo

Método -

Resultado

REFERÊNCIAS:

Christianne Fernandes de Miranda ; Vera Regina Cavalcante Barros Rodrigues ; Tatiana

Vieira Souza Chaves .

- Os danos causados pelo trabalho infantil só aparecem na vida adulta e a falta

de informações dificulta as ações de combate ao problema. O CEREST, em parceria com o

Ministério da Saúde e a OIT, busca contribuir com estratégias para aumentar a visibilidade e a

notificação de agravos à saúde de crianças e adolescentes, em situação de trabalho, que

procuram os serviços de saúde, bem como encaminhá-las aos programas de erradicação do

trabalho infantil existentes, trabalhando numa perspectiva intersetorial.

- Capacitar profissionais de saúde na notificação do trabalho infantil,

contribuindo para traçar o perfil da saúde dessas crianças e adolescentes, visando o

desenvolvimento de políticas de saúde que contribuam para a erradicação do trabalho

infantil e a proteção do trabalho adolescente.

- Profissionais da saúde, assistência social e conselhos de direito da criança e

adolescentes.

Oficinas expositivas com estudos de caso e aulas práticas com duração de 16 horas

- 300 profissionais capacitados para realizar notificação dos agravos relacionados

à saúde de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, com encaminhamentos

para as políticas de erradicação do trabalho infantil, nos municípios de: Teresina, Bom Jesus,

Floriano, Parnaíba, Picos, São Raimundo Nonato e Corrente

BRASIL, Portaria do Ministério da Saúde, nº 777/2004. de 28 de abril de 2004.

1 2

3

1 Acadêmica de Serviço Social. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA/CEREST;
2 Nutricionista. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA/CEREST;
3 Farmacêutica Bioquímica. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA/CEREST.
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BRASIL, Portaria do Ministério da Saúde, nº 1679/2002. Dispõe sobre a estruturação da Rede

Nacional de Atenção Integrada à Saúde do Trabalhador no SUS e dá outras providências.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO. Diagnóstico Preliminar dos Focos do Trabalho

da Criança e do Adolescente no Brasil,2002.

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Lei Nº 8.069/90

OLIVEIRA, Oris. O Trabalho da Criança e do Adolescente. São Paulo: LTR, 1994

KASSOUF, Ana Lúcia. (Coordenadora). O Brasil e o Trabalho Infantil no Século XXI.

Brasília: OIT 2004.
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36. A IMPORTÂNCIA DA INSPEÇÃO COMO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO

NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO PIAUÍ

RESUMO

Introdução:

Justificativa:

Objetivos:

Metodologia:

Resultados:

Francisca Odete de Melo ; Keyla Alves dos Santos Belém ; Lucimá Alves Pereira Lima ; Maria

do Carmo Melo Mascarenhas ; Maria do Amparo da Silva Bida Mesquita ; Tatiana Vieira

Souza Chaves .

Dentre as atividades desenvolvidas pela VISA, a inspeção constitui-se a sua

principal prática. Utilizando-se o Termo de Obrigação a Cumprir e os roteiros como

instrumentos, proporciona-se um salto de qualidade e regulamentação de práticas, que

viabilizam a utilização de critérios explícitos para o inspetor e para o inspecionado. A

avaliação da qualidade dos serviços, sob a análise de dados, transforma-os em informações

úteis, verdadeiramente capazes de instrumentalizar a DIVISA na tomada de decisão.

A necessidade de um levantamento das inspeções realizadas a fim de subsidiar

o planejamento e implementação das ações.

Este trabalho teve como objetivo fazer um levantamento das inspeções sanitárias,

por tipo de serviço, no período de 2002 a 2008, a fim de identificar as principais

irregularidades sanitárias e determinar as adequações, através de termos de obrigação a

cumprir, de acordo com a legislação vigente.

Trata-se de um estudo exploratório de natureza descritiva, realizado através de

uma revisão documental, utilizando o roteiro de inspeção, o termo de obrigação a cumprir e a

legislação específica da VISA (leis, decretos, portarias, resoluções e normas).

Para isso, fez-se uma revisão documental, utilizando-se os relatórios de gestão

referente ao período compreendido entre 2002 a 2008. Os dados indicaram um aumento no

número de inspeções (335 em 2002; 1330 em 2003; 1762 em 2004; 1386 em 2005; 1827 em

2006; 1456 em 2007; 1157 em 2008). A mudança gradativa verificada no período de 2002 a

2006 da quantidade de inspeções realizadas pode ser atribuída, dentre outros determinantes,

ao reflexo positivo do investimento financeiro decorrente do Termo de Ajustes e Metas

027/2000 firmado entre a ANVISA e a Secretaria Estadual da Saúde do Piauí, que conferiram

maior autonomia à VISA estadual. Em 2007 e 2008, houve uma discreta redução no número

de inspeções, que pode ser atribuída como consequência do processo de descentralização, que

1 2 2

2 2

3

1 Assistente Social. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA/CEREST;
2 Enfermeira. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA;
3 Farmacêutica Bioquímica. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA/CEREST.
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conferiu autonomia às VISAS municipais, no sentido de assumirem as inspeções nos seus

territórios.

O conhecimento de um maior número de inspeções

possibilita um melhor domínio da legislação e um maior controle sanitário sobre os serviços.

Avaliando os períodos analisados, a VISA PI muito avançou no que

se refere à quantidade dos serviços inspecionados, refletindo um maior controle desses

serviços em consonância com a legislação sanitária vigente.

LUCCHESE, G. Globalização e Regulação Sanitária. Os Rumos da Vigilância Sanitária

no Brasil. Brasília: ANVISA, 2008, 356p.

SIQUEIRA, J.C.M. Gestão em Vigilância Sanitária. In: Campos, F.E; Werneck, A.F,

Tonon, L.M. (organizadores). Caderno de Saúde - Vigilância Sanitária (Vol.4). Belo

Horizonte: COOPMED, 2001, 129p.

BRASIL, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Plano Diretor de Vigilância

Sanitária/ Agência nacional de Vigilância Sanitária. 1 ed. Brasília: Anvisa, 2007, 56p.

Aprendizado com a vivência:

Considerações finais:

Referências:
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37. A EXPERIÊNCIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA PROMOÇÃO DE

AMBIENTES LIVRES DE FUMO.

RESUMO

Introdução:

Justificativa:

Objetivos:

Metodologia:

Resultados:

Aprendizado com a vivência:

Ana Arlete Chianca Diógenes , Christianne Fernandes de Miranda , Iolanda Soares da

Cunha , Tatiana Vieira Souza Chaves .

O tabagismo passivo é a terceira maior causa de morte evitável no mundo.

Evidências científicas são unânimes no que diz respeito ao tabagismo passivo e doenças

causadas devido à exposição da poluição Tabagística Ambiental-PTA, visto que não existem

níveis seguros de exposição aos efeitos nocivos da PTA, e o único meio seguro de proteção da

população é adoção de ambientes 100% livres de fumo (INCA). A ANVISA, órgão

responsável pela regulamentação, controle e fiscalização de todos os produtos derivados de

tabaco produzidos e comercializados no Brasil, tem implementado ações voltadas a

promoção de ambientes livres de fumaça do tabaco, conforme preconiza o art. 8º da

Convenção Quadro para o Controle do Tabaco (CQCT) e a Lei Federal Nº 9294/96. Na

perspectiva da descentralização das ações, a Visa do Estado do Piauí, em parceria com a

Supervisão Estadual para o Controle do Tabagismo, realizou oficinas com vistas à Promoção

de Ambientes Livres de Tabaco no Estado do Piauí.

Promover ambientes livres da Poluição Tabagística Ambiental (PTA).

Sensibilizar técnicos das áreas da saúde, educação e controle social para

proposição de ações educativas e de fiscalização nas suas áreas de atuação, visando promover

ambientes 100% livres de fumo.

Oficinas expositivas e práticas com duração de 8 horas.

Foram realizadas 45 oficinas, onde técnicos das Visas e áreas afins dos 224

municípios foram convidados, mas apenas 133 municípios participaram.

Experiência positiva, já que adquirimos conhecimentos para

atuar nas ações de VISA, com este “olhar” voltado para ambientes livres da poluição de

produtos fumígeros.

1 2

3 4

1 Administradora. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA;
1 Assistente Social. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA/CEREST;
2 Médica Veterinária. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA;
3 Farmacêutica Bioquímica. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA/CEREST.
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Considerações finais:

Referências:

Em decorrência das oficinas realizadas, os técnicos que participaram

do evento estão capacitados para inspecionar os recintos fechados coletivos, públicos e

privados, visando promoção de Ambientes Livres de Fumo. O Setor Regulado também

tomou conhecimento da Lei Federal 9.294/96. Lei dos malefícios do fumo, e,

consequentemente, tornou-se um parceiro fundamental, visando proteger a saúde da

coletividade.

Lei Federal 9294, de 15 de julho de 1996 – Dispõe sobre as restrições ao Uso

e à Propaganda de Produtos Fumígeros.
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38. AVALIAÇÃO DE RISCOS DE MUTAGENICIDADE E ANORMALIDADES

NUCLEARES EM TRABALHADORES DE OFICINAS AUTOMOTIVAS

RESUMO

Palavras-chave:

Ana Carolina Leódido ; Gleiziane Lima ; Vera Regina Cavalcante B. Rodrigues ; Ana Amélia

Melo Cavalcante ; Ronaldo Costa ; Tatiana Vieira Souza Chaves .

O monitoramento biológico da exposição a substâncias químicas no local de trabalho

tem adquirido crescente importância na avaliação dos riscos para a saúde. Oficinas de

reparação de veículos automotores constituem um ramo de atividade pouco estudado. Os

trabalhadores nessas oficinas são expostos às tintas e solventes, que são constituídos

quimicamente por benzeno e seus derivados. O presente estudo avaliou o risco de

mutagenicidade e anormalidades nucleares (cariorexe, cariólise e células binucleadas) em

células de mucosa oral desses trabalhadores, com a aplicação do teste de micronúcleos. Foram

analisados 42 trabalhadores, da cidade de Teresina-PI. Os resultados obtidos foram

correlacionados com o estilo de vida desses profissionais. A frequência de micronúcleos no

grupo exposto foi estatisticamente significante (* P < 0,05- Teste T- Student), assim como a

frequência de anormalidades nucleares(***P < 0,0001- Teste T- Student). Houve correlação

positiva entre a frequência de micronúcleos e o não uso de Equipamentos de proteção

individual (EPIs) e a frequência das anormalidades nucleares (carriorrexe e cariólise) com o

não consumo de vegetais e o hábito de fumar. É possível concluir, a partir deste estudo, que a

exposição crônica ocupacional a tintas pode conduzir a um aumento no risco de dano

genético em trabalhadores de oficinas automotivas.

Genotoxicidade Ocupacional. Agentes Mutagênicos. Micronúcleos.

Oficinas Automotivas. Células da Mucosa Oral.

1 1 2,3

4 5 1,2,3

1 Faculdade de Saúde Ciências Humanas e Tecnológicas do Piauí - NOVAFAPI;
2 Secretaria da Saúde do Estado do Piauí;
3 Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST - PI;
4 Laboratório de Genética Toxicológica do Laboratório Central de Saúde Pública do Piauí;
5 Laboratório Central de Saúde Pública - LACEN-PI.
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39. ACIDENTE DE TRABALHO: NÃO DÁ PARA IGNORAR, TEM QUE

NOTIFICAR.

RESUMO

Palavras chave:

Francisca Odete de Melo ; Carlene de Souza Bitu ; Vera Regina C. B. Rodrigues ; Maria

Aurenice M. Frazão Rodrigues ; Francisco Osvando Soares .

Este trabalho trata-se de um relato de experiência realizada pela Secretaria Estadual de

Saúde, através do Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST-PI, em

abril de 2008. Os acidentes de trabalho matam e mutilam diariamente milhões de

trabalhadores brasileiros. Infelizmente, o registro desses acidentes no Piauí, assim como na

maioria do país, não está sendo feito na sua totalidade. As estatísticas oficiais existentes

referem-se àqueles acidentes de trabalho ocorridos com trabalhadores que possuem carteira

assinada e, por ocasião de um acidente de trabalho, a empresa emite a Comunicação de

Acidente de Trabalho - CAT, sendo então registrados no INSS. Nessa estatística não estão

contemplados os trabalhadores informais e aqueles que possuem outros tipos de vínculo

empregatício. A idéia da campanha surgiu como uma estratégia para sensibilizar os

profissionais de saúde, trabalhadores e a sociedade, para a importância da notificação dos

acidentes de trabalho, no sentido de implementar políticas públicas que venham contribuir

para reduzir esse tipo de acidente, aumentar as notificações, bem como, esclarecer os

trabalhadores quanto aos seus direitos e deveres, mediante a ocorrência de um acidente de

trabalho. Essa campanha teve como parceiros a Delegacia Regional do Trabalho, Ministério

Público do Trabalho, Sindicatos, Secretaria de Comunicação, EMGERPI, sendo realizada por

ocasião do dia 28 de abril, que foi instituído como Dia Internacional em Memória às Vítimas

de Acidentes e Doenças do Trabalho. O projeto foi elaborado pela equipe multiprofissional

do CEREST e representantes do Controle Social, no qual foi definida toda a logística

operacional, tendo sido realizada em várias vias públicas e praças, onde há maior fluxo de

trabalhadores, assim como nos hospitais públicos da capital. Foi uma experiência exitosa,

pelo alcance do público atingido e as estratégias adotadas, pela qualidade do material

educativo produzido e distribuído entre mais de cinco mil trabalhadores de vários

segmentos, principalmente do comércio, da construção civil e da saúde, categorias onde

ocorre um elevado número de acidentes.

Acidente do Trabalho. Notificação. Saúde do trabalhador.

1 2 3

4 5

1 Assistente Social. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA/CEREST;
2 Fonoaudióloga. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA/CEREST;
3 Nutricionista. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA/CEREST;
4 Assistente Social. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA/CEREST;
5 Sindicato da Construção Civil - SITRICOM/CEREST.
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40. ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE DOENÇAS E

AGRAVOS NÃO-TRANSMISSÍVEIS – DANT NO ESTADO DO PIAUÍ.

INTRODUÇÃO

OBJETIVO

MÉTODO

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS DANT NO PIAUI

Jaqueline Gonçalves Melo ; Edna Albuquerque Brito ; Maria Veloso Soares ; Raimunda

Ferreira Damasceno Vieira .

O Brasil vem passando por importantes mudanças em sua estrutura demográfica e em

seu perfil epidemiológico. Segundo documento elaborado pela equipe da Coordenação de

Análise, Divulgação de Situação e Tendência de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do

Piauí – SESAPI, constatou-se que o Piauí encontra-se incluso neste contexto de transição

demográfica e epidemiológica como: diminuição no ritmo de crescimento populacional,

aumento da expectativa de vida ao nascer; existência de paralelismo de doenças infecciosas e

parasitarias com doenças crônicas não-transmissíveis e o aumento do número de óbitos por

DCNT, principalmente de neoplasias, doenças cardiovasculares e metabólicas, como

também das causas externas (acidentes e violências).

Descrever o processo de estruturação da vigilância de DANT (Doenças e Agravos Não-

Transmissíveis) no estado, que atuará em três eixos:A Vigilância de DCNT e seus fatores

protetores e de riscos; A Vigilância de Acidentes e Violências e a Promoção da Saúde.

Estudo Descritivo, desenvolvido com base em registros de reuniões e referências

bibliográficas. A avaliação do perfil de DANT no Estado foi obtido apartir de dados feito no

Sistema de Informação em Mortalidade(SIM), Instituto Médico Legal(IML) e Departamento

de Trânsito (DETRAN-PI).

O perfil epidemiológico das DANT está em fase de elaboração pelas Coordenações de

Epidemiologia e Análise, Divulgação de Situação e Tendências em Saúde.

Para uma demonstração do que esta sendo feito e elaborado pelas Coordenações,

abaixo alguns gráficos:

1 1 1

1

1 Secretária de Estado da Saúde do Piauí/DUVAS
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Gráfico - 01

Gráfico - 02

Gráfico - 03

Vítimas feridas e mortas em acidentes de trânsito segundo o sexo, Piauí 2007.

Vítimas feridas e mortas em acidentes de trânsito segundo a faixa etária, Piauí 2007.

Tipos de violência por sexo, Piauí-2007

Fonte: DETRAN-PI

Fonte: DETRAN-PI

Fonte: IML-PI
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Gráfico - 04

RESULTADOS

CONCLUSÃO

Tipos de violência, Piauí-2007

Inicialmente, realizou-se reuniões com técnicos da Gerência de Vigilância em Saúde

(Coordenações Epidemiológica e Análise) e, posteriormente, com outros setores como:

Coordenações do Adulto e Idoso, Saúde da Mulher e Saúde da Criança e Adolescente,

elaborando um documento onde consta a estruturação da vigilância de DANT em: equipe

técnica mínima composta de pessoas capacitadas em Vigilância de DANT, que seja estável,

visto que Vigilância de DANT pressupõe acompanhamento por tempo prolongado; Acesso

garantido dos bancos de dados de mortalidade e morbidade e outros disponíveis que

subsidiem a vigilância; Proposta de monitoramento das principais DANT com indicadores

definidos; Proposta de vigilância de fatores de risco estruturada; Proposta de vigilância da

utilização dos serviços de saúde, mostrando os impactos nos custos diretos (ao sistema de

saúde) e indiretos (sociais e econômicas para a sociedade) da epidemia de DANT; Agenda de

trabalho estratégico para as atividades de sensibilização e defesa intra e extra setorial,

enfatizando para a necessidade de priorização das ações de prevenção de DANT e Promoção

de Saúde, demonstrando que esse é um investimento vital (CONASS, 2007).

A parceria inter institucional entre as diferentes coordenações foi fundamental para a

elaboração deste documento, tal como a estruturação mínima da equipe de vigilância de

DANT na SES/PI e posterior desenvolvimento de ações neste setor.

Fonte: IML-PI
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41. SURTO DE DIARRÉIA POR ROTAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE BOM

JESUS/PI

INTRODUÇÃO

Palavras-chave:

Jordânia Miranda Dantas ; Carlos Eduardo Feitosa Carvalho .

O presente estudo trata de um surto de diarréia por rotavírus, em um município

piauiense, objetivando identificar a etiologia, protocolo para atendimento aos casos.

Realizou-se um estudo do tipo série de casos, com 22 crianças atendidas com diarréia aguda

em 2006, nas Unidades de Saúde do município de Bom Jesus. Os dados foram coletados

mediante realização de entrevistas com formulário aplicado aos responsáveis pelas crianças e

observações das fichas de atendimento. A maioria das famílias (59,1%) tinha renda inferior a

um salário mínimo; 59,1% utilizavam fossa séptica; 77,3% consumiam água da rede de

abastecimento pública e 54,5% não bebiam água filtrada. Com relação à idade, 54,5%,

tinham entre um a quatro anos e a maioria apresentava estado nutricional adequado. Dentre

as 22 amostras de swab retal coletadas para coprocultura, isolaram-se: E. coli (69,6%),

Klebsiella sp.(95,6%), Proteus Mirabilis (47,8%). Em relação às 16 amostras de fezes in natura

para pesquisa de rotavírus, 100% foram positivas para o genótipo G2; 93,7% para o sorotipo

P4 e 7,2% não foi tipada. Conclui-se que o monitoramento contínuo dos genótipos

circulantes na população é fundamental, o que implica na necessidade de capacitação dos

profissionais da área da saúde para o enfrentamento das diarréias.

Diarréia. Rotavírus. Epidemiologia. Controle.

1 2

1 Assistente Social. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA/CEREST;
2 Fonoaudióloga. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA/CEREST;
3 Nutricionista. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA/CEREST;
4 Assistente Social. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA/CEREST;
5 Sindicato da Construção Civil - SITRICOM.
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42. BIOMONITORAMENTO DO RISCO OCUPACIONAL DE PROFISSIONAIS

DE SAÚDE EXPOSTOS A QUIMIOTERÁPICOS EM HOSPITAIS DE TERESINA-

PI.

42.1 INTRODUÇÃO

42.2 MATERIAL E MÉTODO

42.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

COSTA, R. ; COSTA, T.P.C. ; ANDRADE, L.L.H. ; NETA, M.S.B. ; YANOMANY, T.L.L.S. ; SANTOS,

R.V.S.G. ; GOMES, D.C.V. ; AMARAL, F.P. ; CHAVES, T.V.S. ; MELO-CAVALCANTE, A.A.C. ; MORAES,

M.E.A .

1,2,4 2 2 2 3

2 3 1,4 1,3,4 1,3

4

Os medicamentos citostáticos são substâncias citotóxicas utilizadas especificamente

para causar um dano celular, que não é seletivo para as células tumorais, mas que afetam a

todas as células do organismo, resultando em efeitos citotóxicos e genotóxicos adversos,

ocasionando inclusive riscos ocupacionais. O objetivo do presente estudo foi de avaliar a

genotoxicidade ocasionada por agentes quimioterápicos nos profissionais que manipulam e

administram medicamentos antineoplásicos nos serviços de oncologia da cidade de Teresina,

pelo teste de micronúcleos em mucosa bucal.

Foram monitorados 22 trabalhadores de saúde expostos aos quimioterápicos usando o

teste de micronúcleos em células de mucosa bucal (Figura 1). O grupo controle foi formado

por 22 trabalhadores administrativos não expostos a agentes químicos e/ou físico,

potencialmente mutagênico. O teste de micronúcleos (Figura 2) em células esfoliadas de

mucosa bucal e as anormalidades nucleares pertinentes à apoptose e citotoxicidade foram

avaliadas de acordo com Holland et al. (2008).As lâminas foram coradas com Giemsa a 2% e

2000 células foram avaliadas para cada indivíduo.

Os dados mostram significantes (P<0,001 e P<0,01) diferenças para as frequências de

micronúcleos (2,273 ± 0,668 X 0,681 ± 0,668 ) (Tabela 1 e Fig. 3 A ); cariólise (44146,7 ± 16,61

X 73,44 ± 10,38) (Tabela 2 e Fig. 3C) e células binucleadas (19,450 ±3,644 X 4,361 ± 0,7) em

trabalhadores da saúde envolvidos no preparo de quimioterápicos, em relação aos indivíduos

do grupo controle. Existem relatos de que profissionais que se expõem rotineiramente a

medicamentos antineoplásicos, como farmacêuticos, enfermeiros, auxiliares e técnicos

possuem uma maior freqüência de micronúcleos e de troca de cromátides irmãs (Maluf e

Edtmann, 2000; Turci et al., 2002). As drogas quimioterápicas comumente usadas no

1 Secretaria de Estado da Saude - Laboratório Central de Saúde Pública – LACEN - PI;
2 Faculdade Aliança;
3 NOVAFAPI;
4 Programa de Pós-graduação em Farmacologia Clinica - UFC.
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tratamento do câncer são agentes genotóxicos que promovem alterações e rearranjos no

genoma da célula, influenciando tanto na progressão da doença como também na seleção de

clones resistentes às mesmas. O estudo dos mecanismos de genotoxicidade de drogas

quimioterápicas possibilita compreender como estas substâncias afetam a taxa de rearranjos

cromossomais em células eucarióticas. A 5-fluoracil usada na quimioterapia é um análogo da

pirimidina, sendo transformada intracelularmente em metabólitos citotóxicos que são

incorporados ao DNA e ao RNA, induzindo a interrupção do ciclo celular e apoptose. É uma

droga específica da fase S, sendo ativa apenas durante o ciclo celular (Grem et al, 2001).

Avaliação mutagênica em células esfoliadas de mucosa bucal de trabalhadores da

saúde expostos aos quimioterápicos em Teresina-Piauí .

Anormalidade nucleares identificadas em células de mucosa bucal de

trabalhadores da saúde expostos aos quimioterápicos de Teresina-PI .

Tabela 1:

Tabela 2:

a2000 células por indivíduo. Resultados expressos em Média ± erro padrão. Significância em ***P<0,001, em

relação aos trabalhadores não expostos com o teste t.

a Média ± Desvio padrão em 2000 células por indivíduo. b Significância em ***P<0,001,**P<0,001 e *P<0,05 em

relação aos trabalhadores não expostos com o teste t.

Grupos Micronúcleoa Frequência (%) de MN

Expostos (N=22) 2,273 0,668 0,150 0,052

Não expostos (N=22) 0,681 0,668 *** 0,036 0,009 ***

Anormalidades

nucleares

Cariorrexe Frequência (%)

de Cariorrexe

Cariólise Frequência

(%) de

Cariolise

Células

Binucleadas

Frequência

(%) de

Binucleada

Expostos 689,2 59,67 34,46 2,974 146,7 16,61 7,314 0,836 19,450 3,644 0,972 0,182

Não expostos 551,2 46,27 25,34 2,110 73,44 ± 10,38* 3,095 0,499* 4,361 ± 0,744*** 0,261 0,29***
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Figura 4: Fotomicrografias de células de mucosa bucal de trabalhadores da saúde expostos aos

quimioterápicos em Teresina-Piauí. MN (micronúcleos); BN (células binucleadas); C (Cariorrexe) e Cl

(Cariólise).

DC

A B

Figura 3: Mutagenicidade em trabalhadores da saúde expostos aos quimioterápicos em

Teresina-PI . (A) Micronúcleos; (B) Binucleada; (C) Cariorrexe e (D) Cariólise. Significância

em ***P<0,001, **P<0,01 e *P<0,05 , em relação aos trabalhadores não expostos analisada

com o teste t.



42.4 CONCLUSÃO

42.5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

A exposição ocupacional de trabalhadores da saúde expostos aos quimioterápicos

ocasiona efeitos mutagênicos, possivelmente relacionados aos mecanismos de

clastogenicidade e/ou aneugenicidade, bem como a indução de anormalidades nucleares

indicativas de apoptose e de citotoxicidade, identificadas com o teste de micronúcleo, como

biomarcador de mutagencidade. Assim, sugere-se o biomonitoramento de riscos de

instabilidade genética desses profissionais, identificando as falhas e os riscos na manipulação

dos quimioterápicos.
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43. DISTRIBUIÇÃO DA FAUNA ANOFÉLICA (DIPTERA CULICIDAE) DO
ESTADO DO PIAUÍ

Mauro Chagas ; Humberto Pereira ; Rejane Souza ; Amélia Costa ; Mário Barros ; Otacílio
Batista ; Rosário Borges ; Antônio Silva ; Edésio Borges ; Orlando Santos ; Armando Silva ;
Wilson Garcia ; Júlio Barros .

RESUMO

O Brasil registra atualmente 54 espécies de anofelinos, distribuidas em 07 (sete)

subgêneros, sendo que cinco destas são classificadas como de importância primária na

transmissão da malária no país (An. darlingi, An. albitarsis, An. aquasalis, An. cruzii, An.

bellator). No Piauí, durante os anos de 1970 e até 1985, a malária apresentava-se como um

grande problema de saúde pública, tendo sido verificado, desde então, uma sensível

diminuição nos casos maláricos, sejam eles provenientes de outras regiões (importados) ou

originários do próprio Estado (autóctones). No entanto, nos anos de 2004 a 2005, constatou-

se a ocorrência de transmissão da doença em 08 municípios do estado, com a notificação de

137 casos autóctones. Assim, visto a possibilidade da reintrodução da malária como

endemia no Piauí, faz-se necessário conhecer a fauna anofélica aqui existente e seus

criadouros, para que se determinem as áreas de maior vulnerabilidade e receptividade deste

agravo.

Descrever a fauna anofélica do Estado por município, localidade e seus

criadouros, no período de 1988 a 2005, e propor medidas de vigilância e controle da doença

no estado.

Foram utilizados dados das fichas de captura de anofelinos, pesquisa

larvária, resumo mensal de entomologia, relatório final da carta anofélica e mapa da

distribuição espacial de anofelinos de 1988.

No período estudado verificou-se no Estado, a existência de 17 espécies de

Anopheles (An. darlingi, An. albitarsis, An. aquasalis, An.braziliensis, An. argyritarsis,

An.triannulatus, An.nuneztovari, An. oswaldoi, An.evansae, An.strodei, An.galvãoi,

An.peryassui, An.minor, An.mediopunctatus, An.lutzi, An.parvus, An.gilesi) sendo: 11 do

subgênero Nyssorhinchus, 03 do subgênero Anopheles, 02 do subgênero Myzorhynchella, e

01 do subgênero Lophopodomyia, distribuídas por 97 municípios e 622 localidades, com

410 criadouros identificados, sendo os mais importantes os remansos de rios, as lagoas e as

escavações.
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Conclusão: O trabalho mostra a presença no estado de 03 espécies primárias de Anopheles:

An. darlingi (85 municípios e 171 localidades), An. albitarsis (97 municípios e 204

localidades) e An. aquasalis (02 municípios e 02 localidades), totalizando 43,5 % dos

municípios piauienses como área receptiva e vulnerável para malária. Além disso, estas

espécies têm como principais criadouros rios e lagoas permanentes ou semipermanentes, o

que possibilita a procriação destas o ano inteiro, assegurando um acentuado risco da

transmissão da doença nestes municípios, fazendo-se necessária a implementação das

vigilâncias epidemiológicas e entomológicas, pelas Secretarias Municipais de Saúde e

Regionais de Saúde, bem como estudos da densidade sazonal destas espécies, pelo Núcleo de

Entomologia do Piauí (NEPI), que colabore na construção de medidas de vigilância e

controle eficientes deste agravo.
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44. MALÁRIA: UMA ENDEMIA (RE)EMERGENTE NO PIAUÍ?

Mauro Fernando Barbosa Chagas ; Humberto Pereira Feitosa ; Rejane Maria Sobrinho
Souza ; Maria Amélia Costa .

RESUMO

A malária nos anos de 1970 a 1985, apresentava-se como um grande problema

de saúde pública no Piauí, tendo sido verificada desde então uma sensível diminuição nos

casos, sejam eles provenientes de outras regiões (importados) ou originários do próprio

Estado (autóctones). No entanto no ano de 2004, constatou-se a ocorrência de transmissão da

doença nos municípios de Campo Largo, localizado a 197 Km da capital piauiense, Teresina,

que abrangeu 06 localidades, e quatro localidades do vizinho município de Porto, distante

183 Km de Teresina. Nos meses de junho a novembro de 2004, foram identificados 109 casos

autóctones de malária na região, sendo 98 em Campo Largo e 11 em Porto.

Descrever e analisar a ocorrência de casos autóctones de malária por Plasmodium

Vivax nos municípios de Campo Largo e Porto, no período de junho a novembro de 2004, e

propor medidas de controle da doença na área.

Foram analisados dados das fichas de notificação e investigação de

malária do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), e relatórios dos

técnicos do Programa de Controle da Malária da Secretaria da Saúde do Estado do Piauí

(SESAPI).

No período estudado, verificou-se que os casos de malária ali ocorridos, foram

originados de agricultores piauienses que se deslocaram para o Suriname, onde foram

trabalhar em garimpos, áreas estas onde a transmissão da malária ainda persiste. No mês de

dezembro de 2003, retornaram ao município de Campo Largo onde residem, permanecendo

em localidades vizinhas à sede do município. Como estavam “medicados” por conta própria

com antimaláricos, a doença permaneceu silenciosa até o mês de abril de 2004 quando então

se externou, originando então os primeiros quatro casos de malária, considerados como

importados. Posteriormente, nos meses de junho e julho do mesmo ano, foram detectados

vários casos da doença, configurando assim um verdadeiro surto da endemia, porém restrito

a quatro localidades do município de Campo Largo. Análises demonstraram que no

município de Campo Largo, a faixa etária de 10 a 14 anos foi a mais atingida, em 16,3% dos

casos; com predomínio do sexo masculino em 55,1% dos casos. No município de Porto a

predominância de casos ocorreram nas faixas etárias de 5-9, 15-19, 30-34, 40-44 (com 18,2%
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cada), somando um total de 72,8% dos casos, sendo as mais significativas para o sexo

masculino as de 5-9 e 40-44 (18,2% dos casos), e para o sexo feminino, a de 30-34 (com 18,2%

dos casos). A ocorrência de portadores no vizinho município de Porto, deveu-se à

movimentação de moradores para o município de Campo Largo, seja para a colheita de arroz

nas margens de uma grande lagoa existente nas proximidades das localidades foco,

denominada Lagoa da Raiz, como também para a prática da pesca. Pesquisas entomológicas

demonstraram a existência dos vetores primários na transmissão da malária An. darligi e

An.albitarsis na região. Houve aplicação de inseticida de efeito residual em domicílios das

localidades afetadas e limítrofes.

A reintrodução da malária no Piauí deveu-se à presença de portadores

provenientes de áreas malarígenas da Amazônia Legal, bem como a existência de vetores da

doença, principalmente do An. darligi nas áreas de foco, bem como à ineficiência dos

profissionais de saúde responsáveis pela vigilância epidemiológica, na detecção precoce e

tratamento dos doentes. Faz-se necessário a implementação da Vigilância epidemiológica na

área, capacitação de microscopista da malária, objetivando a redução do tempo entre

diagnóstico e tratamento, a realização por parte da SES-PI, de seminários de sensibilização e

inserção dos agentes do PACS, e a capacitação de médicos e enfermeiros do PSF em

diagnóstico clínico e tratamento da malária. O Estado do Piauí possui 29,7% de seus

municípios considerados como área vulnerável e receptiva para a malária; portanto, se não

houver um maior comprometimento das autoridades municipais de saúde, na prevenção e

controle da doença, o surto epidêmico que ocorreu em 2004, nos municípios de Campo

Largo e Porto, poderá estender-se a outros municípios, como conseqüência da

vulnerabilidade e receptividade destes, e com a significativa possibilidade da reintrodução

deste agravo como endemia no Estado.

Conclusão:
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45. DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE ESPÉCIES DE CARAMUJOS (MOLLUSCA:
GASTROPODA) TRANSMISSORES DO SCHISTOSOMA MANSONI NO
ESTADO DO PIAUÍ, BRASIL.

Mauro F.B. Chagas ; Francisco C. Chaves ; Raimunda F. D. Vieira ; Maria A.O. Costa ; Maria
R.O.S. Borges ; Antônio C.L. Silva ; Júlio C.S. Barros ; Vespasiano P. Carvalho ; Geraldo S.C.
Júnior .

RESUMO

No Brasil, a esquistossomose mansônica é endêmica numa extensão

considerável do território nacional, constituindo-se em um grave problema de saúde pública.

A presença da Esquistossomose Mansônica no Piauí foi detectada em 1916 por NEIVA E

PENA, ao diagnosticar um caso autóctone na cidade de Caracol, região Sul do Estado.

Atualmente, a esquistossomose representa um problema apenas no município de Picos,

considerado como foco da doença, desde a década de 1980. Embora o estado não pertença à

área endêmica, apresenta significativa distribuição de coleções hídricas, fluxo de pessoas de

regiões endêmicas, e precariedade de saneamento básico. Assim, procuramos mapear a área

indene com potencial de transmissão, e identificar os principais criadouros dos moluscos

envolvidos na transmissão da esquistossomose.

Foram realizadas pesquisas malacológicas, e utilizados dados das fichas

de Malacologia, Coproscopia, Relatórios da Carta Planorbidica, SINAN, SIS-PCE, e Mapas

Temáticos do estado.

No período estudado (2000 - 2008) verificou-se no estado, a existência de 02

(duas) espécies de Biomphalaria vetores da esquistossomose, em 44,2% dos municípios,

sendo: o B. straminea, distribuído por 99 municípios e B. glabrata, restrito a um único

município no litoral (Parnaiba). Seus principais criadouros foram os rios, lagoas, açudes e

escavações geralmente utilizados pelas populações locais.

Este trabalho possibilitou a elaboração da Carta Planorbidica do estado do

Piauí, definiu a área de vigilância malacológica e epidemiológica da esquistossomose,

caracterizou a área focal em 01 município (Picos), e a área endene com potencial de

transmissão em 98 municípios. Além disso, as espécies identificadas têm como principais

criadouros coleções hídricas permanentes ou semipermanentes, o que possibilita a

colonização destas o ano inteiro, assegurando um acentuado risco da transmissão da doença

nestes municípios.
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46. DISTRIBUIÇÃO E SAZONALIDADE DE CARAMUJOS (MOLLUSCA:

GASTROPODA) HOSPEDEIROS INTERMEDIÁRIOS DO SCHISTOSOMA

MANSONI NA CIDADE DE TERESINA, PIAUÍ, BRASIL.

RESUMO

Mauro F.B. Chagas ; Antônio C. Santos ; Maria R.O.S. Borges ; Inácio P. Lima ; Maria V.

Soares ; Vespasiano P. Carvalho ; Otacílio B. Nétto ; Oriana B. Lima ; Romualdo O.

Spindola ; Geraldo S.C. Júnior .
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As pesquisas malacológicas foram realizadas no período de setembro de 2008 a

agosto de 2009, em 13 coleções hídricas, distribuídas por 13 bairros, abrangendo todas as

zonas geográficas da cidade. A identificação da malacofauna local se faz necessária, visto que

a cidade advêm pessoas de todo o Piauí, como de outros estados da região Nordeste, e,

também, da Norte onde há transmissão da esquistossomose, seja a procura de tratamento

médico ou a passeio, e que, se portadores deste agravo, podem infectar caramujos e dar início

à transmissão da doença à população local.

Conhecer a distribuição geográfica, a sazonalidade e a infecção por trematódeos

dos moluscos envolvidos na transmissão da esquistossomose na cidade de Teresina.

A área de pesquisa foi demarcada por Georeferenciamento, utilizando-

se de Imagem de satélite para confecção dos mapas das coleções hídricas. As estações de cada

criadouro foram pesquisadas, utilizando-se a técnica de coleta que consiste em raspar com a

concha de captura a vegetação submersa, as margens e o fundo dos criadouros. Os moluscos

coletados foram acondicionados em sacos plásticos e conduzidos ao laboratório onde foram

classificados e examinados pelas técnicas de exposição à luz e de esmagamento.

No período da pesquisa, foram coletados 28.468 moluscos, sendo que 79,8%

foram identificados como B straminea, todos negativos para cercarias de S. mansoni, e 20,1%

pertencentes a outros gêneros: Pomacea sp; Idiopyrgus sp; Aylacostoma sp.e M. tuberculatus.

Este trabalho evidencia que Teresina apresenta um significativo potencial de

transmissão da esquistossomose, pois o B straminea, coloniza coleções hídricas geralmente

interligadas, que recebem esgoto sanitário de várias casas às suas margens, aumentando

potencialmente o risco de contato desses moluscos com fezes contendo ovos viáveis de S.

mansoni e a infecção de pessoas que adentre suas águas.

1Secretaria da Saúde do Estado do Piauí;
2 Fundação Municipal de Saúde de Teresina.
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47. LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO DOS ACIDENTES POR ANIMAIS
PEÇONHENTOS NO ESTADO DO PIAUÍ, BRASIL: 2007 A 2009

Júlio C.S. Barros ; Mauro F.B. Chagas ; Inácio P. Lima ; Maria V. Soares ; Layna Maria V.
Soares .

RESUMO

Os acidentes causados por animais peçonhentos são considerados como um

problema de saúde pública no Brasil. Dados do Ministério da Saúde revelam a notificação de

102.446 acidentes (SVS/2007), sendo os de maior freqüência os causados por escorpiões,

seguidos pelos ocasionados por serpentes e por aranhas. No Piauí, centenas de pessoas são

agredidas anualmente, resultando em sequelas, amputações de membros e alguns óbitos.

Levantar a ocorrência de acidentes por animais peçonhentos com notificação no

SINAN, no período de 2007 a 2009, para definição do perfil epidemiológico dos casos e

subsidiar medidas de prevenção.

Foram analisadas fichas de acidentes por animais peçonhentos do

SINAN com a utilização do programa TABWIN 3.2.

Os acidentes causados por escorpiões foram os de maior freqüência (52,7%),

seguido pelos causados por serpentes (27,8). A faixa etária mais acometida foi a de 20-34 anos

(27,3%), com predominância das agressões no sexo masculino (62,7%). O local mais agredido

foi o pé (29,3%), sendo que 68,9% dos casos foram considerados leves e evoluindo para a

cura, com a maior parte dos atendimentos ocorrendo no período de 1 a 3 horas.

O levantamento mostra que se faz necessário por parte das secretarias

municipais de saúde, a promoção de ações educativas direcionadas à população,

principalmente a residente na zona rural, sobre as medidas de prevenção dos acidentes

causados por animais peçonhentos, objetivando a redução significativa dos mesmos.

1

1

1 1 1

Introdução:

Objetivos:

Material e Método:

Resultados:

Conclusão:

1 Secretaria da Saúde do Estado do Piauí;
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48. ORGANIZAÇÃO DA CAPACIDADE DE RESPOSTA À EMERGÊNCIA DA

INFLUENZA A H1N1: A EXPERIÊNCIA EM TERESINA-PI, 2009

RESUMO

Edna Albuquerque Brito ; Nelma Pinho da Cunha Muniz ; Maria Veloso Soares ;Raimunda

Ferreira Damasceno Vieira ; Carlos Gilvan Nunes de Carvalho ; Maria do Amparo Salmito ;

Amariles de Sousa Borba ; Márcio Dênis Medeiros Mascarenhas .

1 1 1

1 2 2

2 1

INTRODUÇÃO:

OBJETIVO:

MÉTODO:

RESULTADOS:

Em abril/2009, a Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou a

ocorrência de casos humanos de Influenza A H1N1 no México, a partir de 18 de março de

2009 e, posteriormente, em diversos países. Ao mesmo tempo, o Ministério da Saúde do

Brasil (MS) passou a monitorar a situação epidemiológica e recomendar a adoção de medidas

adequadas ao país. Frente a esse alerta, as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde

iniciaram atividades de resposta a essa emergência de saúde pública de importância

internacional (ESPII).

Descrever o processo de trabalho desenvolvido pela Secretaria Estadual de

Saúde do Piauí (SESAPI) e Fundação Municipal de Saúde de Teresina (FMS) frente à

emergência da Influenza A H1N1.

Estudo descritivo, desenvolvido com base em registros de reuniões,

informativos técnico-institucionais e relatórios de trabalho. As características clínico-

epidemiológicas dos primeiros casos foram obtidas a partir do Sistema de Informações de

Agravos de Notificação (SINAN). Foram seguidas as definições de caso recomendadas nos

protocolos divulgados regularmente pelo MS.

Inicialmente, realizou-se reunião com os setores de vigilância em saúde

(epidemiológica, ambiental e sanitária), laboratórios de saúde pública e hospital de referência

para constituição dos comitês estadual e municipal de enfrentamento da Influenza A H1N1,

os quais passaram a se reunir semanalmente. Foram divulgadas informações técnicas para

órgãos oficiais (estabelecimentos de saúde públicos e privados, conselhos de classe) e público

em geral, como alertas epidemiológicos, notas técnicas, protocolos de atendimentos e

investigação atualizados. Manteve-se meio permanente de notificação de casos e

monitoramento diário de todos os contatos próximos dos casos suspeitos. Até 31.05.2009,

havia sido registrados três casos em Teresina-PI: caso 1 (monitoramento – 11.05.2009): 18

anos, feminino, procedente dos Estados Unidos da América; caso 2 (suspeito – 13.05.2009):

1Secretaria da Saúde do Estado do Piauí;
2 Fundação Municipal de Saúde de Teresina-PI.
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60 anos, feminino, procedente da Europa; caso 3 (suspeito – 14.05.2009): 28 anos, feminino,

procedente da Europa. Todos os casos foram descartados por critério laboratorial.

A parceria entre os setores envolvidos foi fundamental para a tomada de

ações em tempo oportuno frente aos casos apresentados. Recomenda-se a manutenção das

atividades de organização da capacidade de resposta à ESPII.

CONCLUSÃO:
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49. ESTUDO SOBRE OS EFEITOS DE UMA INTERVENÇÃO PARA A

MELHORIA DA NOTIFICAÇÃO DA CAUSA BÁSICA DE ÓBITOS

RESUMO

Inácio Pereira Lima ; Eduardo Luiz Andrade Mota .1 2

INTRODUÇÃO:

METODOLOGIA:

RESULTADOS:

As intervenções realizadas para a melhoria da notificação e da qualidade

da informação sobre óbitos e conseqüente aperfeiçoamento do sistema de informações sobre

mortalidade tem se constituído em medidas comuns pelos gestores em todos os níveis de

gestão do SUS. No Piauí, tem sido histórica a alta proporção de óbitos registrados no grupo

de “sinais, sintomas e achados clínicos e laboratoriais anormais”, comumente denominados

causa mal definida. Por esta razão, a Secretaria Estadual de Saúde veio a intervir, editando

uma Nota Técnica normatizadora e uma ficha de investigação de óbitos por causa mal

definida, e as introduziu nas rotinas das secretarias municipais de saúde a partir do ano de

2006.

Para conhecer os efeitos da intervenção instituída, realizou-se um

estudo ecológico retrospectivo, que teve como objetivo avaliar o impacto da implantação da

Norma Técnica e da investigação de óbitos por causa mal definida no perfil da mortalidade

por grupos de causas no Estado do Piauí. A série temporal foi analisada, calculando-se o

coeficiente de inclinação de reta relativa à distribuição cronológica dos dados de óbitos nos

anos calendários de 2000 a 2006. Os efeitos da intervenção para a redução da notificação de

óbitos por causa mal definida foram analisados comparando-se os achados nos anos de 2005

e 2006. Igual procedimento foi aplicado na descrição da recodificação dos óbitos nos demais

grupos de causa da CID-10, considerando os óbitos registrados no ano de 2006, antes e após a

investigação. Já o impacto da intervenção foi analisado comparando-se os resultados da série

temporal de 2005 e 2006, assim como a vertente espacial, desagregando-se os dados até o nível

de micro-região de saúde. Em seguida, os municípios foram classificados em três categorias:

primeiro - municípios com proporção até 6%; segundo – municípios com resultados entre 6 a

20%; e, finalmente, municípios acima de 20% de óbitos mal definidos.

No período do estudo, foram notificados 92.617 óbitos no Estado do

Piauí. Tratando-se do ano de 2006, o banco das declarações de óbitos (DO), na data da análise

de seus dados, não se encontrava encerrado pelo Ministério da Saúde/DATASUS, porém

considerado na Secretaria Estadual de Saúde do Piauí como quase concluída (recebido cerca

de 98%). Tal percentual corresponde a 13.951 óbitos, dos quais 1.408 foram notificados como

1Secretaria da Saúde do Estado do Piauí;
2 Instituto de Saúde Coletiva da Bahia, Universidade Federal da Bahia - Salvador-BA.
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de causa mal definida. Destes, 566 foram investigados, 198 não foram investigados e 644 não

informam nas DO se foram ou não investigados. Como resultado da investigação, 178 óbitos

permaneceram indefinidos, 388 óbitos foram recodificados e redistribuídos em 17 dos 21

grupos de causa. Com a intervenção a partir de janeiro/2006, observa-se acentuada redução

na mortalidade proporcional por causa mal definidas, de 22,3% em 2005 para 7,3% no ano

de 2006, com variação percentual negativa de 67,3%. Para a distribuição espacial da

mortalidade proporcional por causa mal definida nos anos de 2005 e 2006, procederam-se

dois níveis de desagregação: das onze micro-regiões de saúde do Piauí que formam o primeiro

nível, cinco conseguiram reduzir a proporção de óbitos por causa mal definida para menos

de 10%, enquanto seis micro-regiões configuram-se como principais agregados a persistir

com proporção de óbitos mal definida considerada elevada, por se manter acima de 10%. O

segundo nível de desagregação foi formado por três grupos de municípios: o primeiro grupo

apresentou 104 municípios com proporção de óbitos por causa mal definida até 6%; o

segundo grupo formado por 87 municípios que apresentaram proporção entre 6% e 20%, e o

terceiro grupo formado por 32 municípios cuja proporção de mal definidas foi superior a

20%.

Os resultados permitem concluir que a intervenção adotada pelo gestor do

SUS impactou positivamente na redução da mortalidade proporcional por causa mal

definida do Estado do Piauí, tanto de forma direta, como indireta. No primeiro caso pelos

efeitos da investigação que, dos óbitos investigados, conseguiu esclarecer a causa com a

consequente mudança de grupo para 68,5%. No segundo caso, a forma indireta se confirma a

partir do ano de 2006 pela definição da causa básica logo na emissão da DO e sem a

necessidade de investigação, ao reduzir a freqüência de óbitos mal definidos de 3.141 de 2005

para 1.408 em 2006. Tais fatos evidenciam que a medida despertou atenção de gestores e

profissionais de saúde para o enfrentamento do problema.

CONCLUSÃO:
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50. CONHECENDO O PADRÃO DE MORTALIDADE POR CAUSAS EXTERNAS

NO ESTADO DO PIAUI, 1996 A 2006

RESUMO

Márcio Dênis Medeiros Mascarenhas ; Zenira Martins Silva ; Jaqueline Gonçalves Melo ;

Raimunda Ferreira Damasceno Vieira ; Edna Albuquerque Brito ; Maria Veloso Soares .

1 1 1

1 1 1

INTRODUÇÃO:

OBJETIVO:

MÉTODO:

RESULTADOS:

As causas externas (acidentes e violências) vêm se configurando como

uma importante causa de morte em todo o mundo. No Brasil, sua importância vem sendo

verificada desde a década de 1980, quando passaram a ocupar a segunda posição entre todas as

causas de morte. No Piauí, ainda são escassos estudos específicos sobre a análise da

mortalidade por esses agravos.

Descrever o padrão de mortalidade por causas externas no Estado do Piauí no

período de 1996 a 2006, segundo sexo, faixa etária e causa do óbito.

Estudo descritivo, no qual foram estudados os registros de óbitos por causas

externas (capítulo XX da CID-10) ocorridos no Estado do Piauí no período de 1996 a 2006,

segundo sexo e faixa etária da vítima. Calcularam-se a razão de masculinidade (RM) e a taxa

de mortalidade (CM) por 100.000 habitantes. Os dados de mortalidade e da população

residente foram obtidos, respectivamente, no Sistema de Informações sobre Mortalidade

(SIM) e nas projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), disponíveis no

sítio eletrônico do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS).

Registraram-se 11.901 óbitos por causas externas, com média anual de

1.081 mortes (665 em 1996 a 1.717 em 2006). Predominaram as vítimas do sexo masculino

(78% em 1996 a 84% em 2006), com RM entre 3,6:1 e 5,1:1. A TM variou de 24,9/100.000 em

1996 a 56,5/100.000 em 2006, sendo superior nos indivíduos do sexo masculino (homens:

39,6 a 96,2/100.000; mulheres: 10,5 a 18,2/100.000). Percebeu-se tendência crescente no risco

de morte por causas externas em todas as faixas etárias. Em 2006, observou-se maior TM entre

jovens de 20 a 29 anos (91,4/100.000) e idosos a partir de 80 anos (190,2/100.000). Segundo o

sexo, o maior risco foi observado entre homens de 20 a 29 anos (166,9/100.000) e mulheres de

40 a 49 anos (24,9/100.000). A razão de TM entre os sexos variou de 3,8 em 1996 a 5,3 em

2006. Predominaram os óbitos por acidentes de transporte (35% a 41,3%; TM: 8,7 a

23,4/100.000), homicídios (17,6% a 24,3%; 4,4 a 13,8/100.000) e suicídios (7,2% a 10,5%; 1,8

a 6/100.000).

1Secretaria da Saúde do Estado do Piauí;
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CONCLUSÃO: Os resultados confirmam o impacto das causas externas no padrão de

mortalidade de residentes no Estado do Piauí, sinalizando a necessidade de desenvolver

novos estudos que subsidiem ações e políticas públicas de prevenção e controle desses

eventos.
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51. TRANSMISSÃO DE MALÁRIA EM MUNICÍPIO DE ÁREA NÃO ENDÊMICA.

PIAUÍ. BRASIL. – 2006.

RESUMO

INTRODUÇÃO:

OBJETIVO:

MATERIAL E MÉTODOS:

RESULTADOS:

Chagas, M, F, B. ; Borges, M, R, O, S. ; Nétto, O, B.1; Costa, M, A. ; Barros, M, A, L. ;

Assunção, L, O. ; Branco, A, L, C. .

A malária é uma doença infecciosa causada por protozoários do gênero

Plasmodium, sendo que 99% dos casos ocorrem na Amazônia legal. O Piauí é considerado

como área livre de transmissão de malária, desde 1985, apresentando porém surtos ocasionais

desde 1995, sendo os mais expressivos os ocorridos em 2000, com 34 casos e, em 2004, com

118 casos da doença. Em Agosto de 2006 foi notificado um surto de malária no município de

Parnaiba, situado no litoral do estado, nas localidades Olho D'água e Bom Sucesso, distantes

quinze quilômetros da sede do município.

Descrever e analisar a ocorrência de casos autóctones de malária por

Plasmodium Vivax e Plasmodium falciparum no município de Parnaiba, ocorridos no mês

de Agosto de 2006, e propor medidas de controle da doença na área.

Foram analisados dados das fichas de notificação e

investigação de malária do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN),

relatórios dos técnicos do Programa de Controle da Malária da Secretaria da Saúde do Estado

do Piauí (SESAPI), e da equipe de entomologia da I Gerência Regional de Saúde de Parnaiba.

No período avaliado, verificou-se que os casos de malária ali ocorridos,

foram originados de caminhoneiros oriundos da região Amazônica que pernoitaram em

uma churrascaria e posto de gasolina recém inaugurada, nas proximidades do rio Portinho,

utilizada pelos residentes para banho e pesca. Foram identificados 14 doentes, sendo 13 por

Plasmodium vivax e 01 por Plasmodium falciparum, sendo 71,4% homens e 28,6% mulheres,

devidamente tratados e avaliados por meio de lâminas de Verificação de Cura (LVC). A faixa

etária mais acometida entre os homens variou entre 10-14; 40-44; 50-54 anos, com 42,8% dos

casos, e entre as mulheres foi a de 15-19 anos, com 21,4% dos casos. Com relação às atividades

desenvolvidas pelos doentes, 57,1% são lavradores; 28,6% estudantes; 7,1% do lar; e 7,1%

aposentados. Pesquisas entomológicas identificaram dois criadouros nas localidades e a

existência de quatro espécies de vetores, sendo dois considerados primários na transmissão da

malária, An. (N.) darligi e An. (N.).albitarsis. Houve aplicação de inseticida de efeito residual

em domicílios das localidades afetadas e limítrofes.

1 1 1 1

1 1

1 Secretaria Estadual da Saúde do Piauí – SESAPI;
2 Secretaria Municipal de Saúde – Parnaiba.
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CONCLUSÃO: A transmissão da malária nas localidades de Olho D'água e Bom Sucesso,

no município de Parnaiba deveu-se à presença de caminhoneiros portadores do agravo,

provenientes de áreas malarígenas da Amazônia Legal, bem como a existência de vetores

primários da doença, principalmente do An. darligi, e do hábito dos residentes de banhar-se

em coleções hídricas ao anoitecer, horário de maior atividade vetorial. Faz-se necessária a

implementação da Vigilância epidemiológica na área por parte das equipes da saúde da

família, a continuidade das ações educativas e estudos entomológicos mais minuciosos, bem

como a realização, por parte da SMS-Parnaiba de seminários de sensibilização e inserção dos

agentes do PACS nessa vigilância, e a capacitação de médicos e enfermeiros do PSF em

diagnóstico clínico e tratamento da malária. O Estado do Piauí possui 29,7% de seus

municípios considerados como área vulnerável e receptiva para a malária, portanto, se não

houver um maior comprometimento das autoridades municipais de saúde, na prevenção e

controle da doença, o surto epidêmico em Parnaiba, poderá estender-se a outros municípios,

como conseqüência da vulnerabilidade e receptividade destes, e com a significativa

possibilidade da reintrodução deste agravo como endemia no Estado.
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52. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DE ATIVIDADES DE CONTROLE DA

DENGUE EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PIAUÍ

RESUMO

INTRODUÇÃO:

OBJETIVOS:

METODOLOGIA:

Barbosa, O. de A. A. ; Araújo, A. M. de ; Soares, M. V.

O Piauí está situado entre 2º44' e 10º52' de latitude sul e entre 40º25' e

45º59' de longitude ocidental, abrangendo área de 251.529,186 Km2. Corresponde a 16,16%

da região Nordeste e 2,95% da área do Brasil. Possui 224 municípios e a maioria (75,3%)

possui menos de 10.000 habitantes, com uma situação de infra-estrutura e saneamento básico

deficiente, seja no abastecimento d'água, rede de esgotos e coleta de lixo, este na maior parte

sem destino adequado, apenas colocado em lixões a céu aberto. Um dos grandes problemas

das doenças transmitidas por vetores é conseguir a adesão efetiva da população no seu

controle. No caso específico da dengue, como a grande maioria dos criadouros de Aedes

aegypti encontra-se nas residências ou em suas imediações, esta questão torna-se vital para a

eficácia das medidas de controle.

Tendo como base a informação associada à ações práticas, o que reforça a

mudança de hábitos, objetivou-se reduzir o índice de infestação predial e os casos de dengue.

A ação foi realizada em cinqüenta e oito municípios, denominada

Brigada Dengue, (Fig. 01), em três momentos distintos, no ano de 2008, distribuídos em três

grupos de municípios denominados Rota Norte (28 de abril a 09 de maio de 2008), Teresina

(19 a 29 de maio de 2008) e Rota Sul (02 a 17 de junho de 2008) (Tab. 01). Os critérios para a

escolha dos municípios foram: alto índice de infestação predial, alta incidência e problemas

de alagamentos. Inicialmente, realizou-se o monitoramento da situação local de cada

município, seguido da sensibilização dos gestores, mobilização de prefeituras, escolas, igrejas,

meios de comunicação, etc. Ainda, criou-se comitês locais de combate à dengue e enfermaria

intermediária com 50 leitos no Hospital da Polícia Militar, em Teresina – PI. A ação

propriamente dita constou de três aspectos fundamentais: educação em saúde, remoção dos

criadouros do Aedes aegypti e mobilização social. Foi desenvolvida conjuntamente pela

Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Empresa de Gestão de Recursos do Piauí (Emgerpi),

prefeituras municipais, igrejas, escolas, sociedade civil, agentes de endemias, agentes

comunitários de saúde e Secretaria de Saúde, sob a coordenação desta última. Fez-se a análise

quanto ao número de casos notificados de dengue, nos 58 municípios, antes, durante e após a

realização da ação (Tab. 02).

1 2 3

1 Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/Supervisor de Entomologia;
2 Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/Coordenador do Programa Estadual da Dengue;
3 Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/Gerente de Vigilância em Saúde

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ
184

SABERES E PRÁTICAS EM SAÚDE NO PIAUÍ
COLETÂNEA DE TRABALHOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS 2003-2009



RESULTADOS

Tab. 01 - Número de imóveis visitados em 58 municípios, ano de 2008.

Tab. 02 - Número de casos notificados de dengue em 58 municípios do estado do Piauí, 2007 e

2008.
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Fig. 01 – Municípios de realização da ação

Brigada Dengue, estado do Piauí, 2008.



CONCLUSÃO: O impacto foi positivo quanto à ação de educação em saúde, realizada em

58 municípios do Piauí. A redução do número de casos notificados de dengue desses

municípios, no ano de 2008 em relação a 2007, foi da ordem de 88,96%.
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53. VACINAÇÃO INFANTIL: CONHECIMENTOS, ATITUDES E PRÁTICAS DA
POPULAÇÃO DA ÁREA NORTE/CENTRO DE TERESINA - PI.

ARAÚJO, Telma Maria Evangelista .

RESUMO

O presente estudo trata da questão da vacinação entre as crianças de uma

área de Teresina.

Estimar a ocorrência de Oportunidades Perdidas de Vacinação (OPV) e a

cobertura vacinal das crianças do estudo, identificar a associação entre os fatores sócio-

demográficos e OPV e analisar a associação entre conhecimentos, atitudes e práticas (CAP)

em vacinação, na amostra estudada.

Estudo seccional, realizado por meio de inquérito domiciliar, onde foram

entrevistadas 511 mães ou responsáveis pelas crianças, mediante amostragem por

conglomerado. Construíu-se uma escala para classificar o CAP. Foi calculado o IC95% para

as OPV, por vacina e dose. Para estudar a associação entre as co-variáveis categóricas e OPV, foi

utilizado o teste de qui-quadrado e calculado as razões de prevalência (RP). No estudo das

práticas como variável resposta, utilizou-se a análise logística com cálculo de ORb e Oraj.

A cobertura vacinal por vacina foi: BCG (100%), Sabin (92%), Hepatite B

(89,6%), Tetravalente (87,3%), Febre amarela (86,8%) e Tríplice viral (74,5%). A cobertura

vacinal por criança foi de 74,3%. A prevalência de OPV geral foi de 44,7%, variando de 56%,

para a vacina tríplice viral, a 22,9% para a Hepatite B. O fator que mais contribuiu para as

OPV foi doença nas crianças (31,8%), seguido de falta de vacina na unidade de saúde (19,3%).

Em relação ao CAP, apenas 1,8% das mães apresentaram conhecimento regular, porém 56,8%

apresentaram atitude positiva e 57,6% tinham prática adequada. Não se encontrou

associação entre as características sócio-demográficas das mães e as OPV. Porém, na análise

multivariada, observou-se que, quanto menor o conhecimento sobre as doenças

imunopreveníveis e quanto maior a renda e o número de filhos, maiores as práticas

inadequadas.

Conclui-se que as OPV e o CAP inadequado, podem relacionar-se às

pessoas de qualquer nível sócio-demográfico, daí sugere-se que as atividades de imunização

destinadas às crianças, sejam implementadas de modo indiscriminado.

Vacinação. Crianças. Conhecimentos e práticas.

1
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OBJETIVOS:

MÉTODO:
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CONCLUSÃO:

Palavras-chaves:

1 Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/Gerencia de Vigilância em Saúde; UFPI; NOVAFAPI.
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54. ESTUDO DA CONFIABILIDADE DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE

MONITORAMENTO DAS DOENÇAS DIARRÉICAS AGUDAS (SIMDDA) EM

TERESINA – PI.

RESUMO

Jordânia Miranda Dantas ; Michelle Vaz Lima ; Viriato Campelo .

Trata-se de uma investigação do tipo quantitativa, realizada no município de Teresina-

PI, tendo como objeto de estudo o Sistema de Informação e Monitoramento das Doenças

Diarréicas Agudas (SIMDDA). Por ser um sistema novo e propor controle e avaliação dos

casos de diarréia no estado do Piauí e ainda não existir investigação quanto ao grau de

confiabilidade dos dados informados, procedemos com a avaliação das informações

registradas neste sistema nos anos de 2005 e 2006, e comparamos as informações sobre

diarréia registradas nos Sistemas de Internação Hospitalar (SIH), Informação de Mortalidade

(SIM), Informação da Atenção Básica (SIAB). O estudo teve como objetivos: Calcular o

percentual de concordância entre o número de casos registrados no SIMDDA, SIH (Sistema

de Informações Hospitalar) em 2005 e 2006; Verificar o percentual de concordância entre

óbitos por diarréia aguda registrados pelos sistemas SIMDDA e SIM (Sistema de Informações

em Mortalidade) em 2005 e 2006; Investigar a concordância entre os sistemas SIAB e

SIMDDA quanto à notificação de casos de óbitos por diarréia em 2005 e 2006; Conhecer a

relação entre a existência de casos de diarréia em determinada área geográfica pelo SIMDDA,

com o resultado da qualidade da água fornecida pelo SISÁGUA(Sistema de Controle e

Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano) para a mesma área geográfica. A

análise dos dados foi realizada de maneira quantitativa, observando a concordância que

existe entre os sistemas, ou seja, qual o percentual quantitativo entre SIMDDA e os demais

sistemas. Após cada comparação, observou-se os pontos positivos e os que podem ser

melhorados no sistema estudado. Na comparação entre o SIMDDA e o SIH, encontrou-se

uma concordância entre os sistemas de 90,1% em 2005 e 54,1% em 2006 no registro dos casos.

Em relação aos sistemas SIMDDA, SIAB e SIM quanto à captação de óbitos, constatou-se a

discordância no número de mortes entre os mesmo. Com a realização deste trabalho, conclui-

se que o SIMDDA, da forma como está estruturado, e é utilizado pela Secretaria Municipal de

Saúde do município analisado, possui características importantes por ser um Sistema de

Informação em Saúde territorializado e com possibilidade de análise dos dados no nível local

através de relatórios e gráficos, fato este de valor inestimável para tomada de decisões. Porém,

apresenta carências de informações relevantes que auxiliariam na melhor caracterização do

perfil epidemiológico para a doença diarréica.

1 2 3

1 Enfermeira. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/Secretaria Municipal da Saúde de Bom Jesus.
2 Enfermeira. Hospital São Marcos
3 Médico. Professor Associado da UFPI

Palavras – chaves: Confiabilidade. Doença Diarréica Aguda. Teresina
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55. AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE

AMARELA EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PIAUÍ

RESUMO

INTRODUÇÃO:

OBJETIVOS:

METODOLOGIA:

RESULTADOS:

Dantas, E. R. ; Vasconcelos, L. M.M. de.

A Febre Amarela (FA) é uma doença infecciosa febril aguda, transmitida

por vetores, não contagiosa, que se mantém endêmica nas florestas tropicais da América do

Sul e África. Possui dois ciclos epidemiológicos distintos (silvestre e urbano). Reveste-se de

maior importância epidemiológica, por sua gravidade clínica e pela ocorrência periódica de

surtos ou epidemias. No Brasil não há registro de FA urbana desde 1942, entretanto a forma

silvestre (FAS) continua sendo um problema de saúde pública, dado o seu potencial

epidêmico e às elevadas taxas de letalidade. No Piauí não existe histórico da ocorrência de

casos. A vacina contra a FA (VFA) é uma das mais antigas utilizadas no mundo e é considerada

eficaz, segura e é altamente imunogênica, conferindo imunidade em 95% a 99% dos

vacinados. No Brasil, a vacinação é indicada a partir dos 9 meses de idade e para adultos que

residam ou irão visitar áreas de risco. No Piauí, a VFA está ofertada em todos os municípios

na rotina para os menores de ano e viajantes, sendo que dos 223 municípios, 53 são

considerados pelo Ministério da Saúde como área sentinela.

Avaliar a cobertura vacinal contra a FA em menores de ano em 2009 no Piauí,

enfatizando os municípios prioritários para a vacinação.

Análise direta dos dados de doses aplicadas e cobertura vacinal nos

municípios do Estado, durante o ano de 2009, informados no Sistema de Informação de

Avaliação do Programa Nacional de Imunização – SI/API.

Em 2009, foram aplicadas 37.622 doses de VAF em menores de ano nos 223

municípios do Estado, com cobertura vacinal de 90,64%. Nos 53 municípios prioritários

para a vacinação na mesma população (menor de ano), foram aplicadas 5.373 doses

correspondendo a 92,03% de cobertura vacinal. No entanto, apenas 14 dos municípios

prioritários (26,41%) alcançaram cobertura igual ou maior que 100%, 26 (49,06%)

apresentaram cobertura entre 80% e 99% e a minoria de 13 (24,53%) dos municípios tiveram

cobertura menor que 80%. Embora a cobertura vacinal do grupo de municípios prioritários

tenha sido maior que a cobertura estadual, o percentual de municípios que apresenta

cobertura vacinal maior ou igual a 100% (homogeneidade) se apresenta maior para o Estado

(31,39%), quando comparada ao grupo de municípios prioritários, onde apenas 26,41%

conseguiram alcançar a cobertura ideal.

1 2

1 Coordenadora Estadual de Imunização - Secretaria de Estado da Saúde - SES
2 Médica da Secretaria Estadual de Saúde - Secretaria de Estado da Saúde - SES
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CONCLUSÃO: Embora a cobertura vacinal geral do Estado e do grupo prioritário esteja

acima de 90%, há necessidade de uma implementação da vacinação neste grupo, haja vista a

baixa homogeneidade das coberturas. A vacina está disponível para atender toda a demanda a

ser vacinada nos 223 municípios, sendo uma atividade da atenção básica, e possuímos uma

alta cobertura no Estado da Estratégia Saúde da Família. Atualmente a vacinação permanece

sendo a única maneira confiante de proteção individual contra a infecção pelo vírus da FA,

sendo portanto uma importante atividade de promoção e proteção à saúde da nossa

população.
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CAPÍTULO III





1. A IMPORTÂNCIA DA BIOSSEGURANÇA PARA O LABORATÓRIO DE

ANÁLISES CLINICAS DO INSTITUTO DE DOENÇAS TROPICAIS NATAN

PORTELLA EM TERESINA – PI

RESUMO

Helenita Aguiar de Vasconcelos ; Idiacira Pinheiro Sampaio da Cruz ; Paulo Pedro do

Nascimento ; Mauro Roberto Biá da Silva.

O imprevisível e diversificado comportamento das doenças infecciosas emergentes e

reemergentes tem acarretado a discussão das condições de biossegurança nas instituições de

ensino, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e de prestação de serviços. A despeito do

avanço tecnológico, o profissional de saúde está freqüentemente exposto a riscos biológicos e

de produtos químicos, cujo enfrentamento está consubstanciado na adequação das

instalações do ambiente de trabalho, e na capacitação técnica desses profissionais. O manejo e

avaliação de riscos são fundamentais para definição de critérios e de ações, que visam

minimizar os riscos que podem comprometer a saúde do homem, dos animais, do meio

ambiente ou a qualidade dos trabalhos desenvolvidos – Biossegurança. Atualmente, os

Laboratórios de Análises Clínicas são diferentes daqueles de alguns anos atrás e totalmente

diferente dos laboratórios de vinte anos atrás. Novos produtos químicos, novos organismos,

novas tecnologias, novos procedimentos e novas atitudes têm contribuído para gerar um

local de trabalho onde as práticas e os procedimentos seguros devem ser seguidos para

garantir a segurança de todos. Apenas um número reduzido de profissionais da área da saúde

tem alguma experiência com acidentes ocupacionais, mas ao percorrermos qualquer

laboratório, possivelmente, observaremos que mesmo as normas mais básicas de segurança

são ignoradas. Com freqüência encontram-se portas que são deixadas abertas, funcionários

sem luvas e sem óculos de proteção, jalecos desabotoados! Por que as pessoas ignoram as

normas de segurança se estas são feitas para protegê-las? Profissionais experientes e

familiarizados com suas tarefas tendem a se tornar complacentes, subestimar os riscos, tomar

atalhos e assumir que estão realizando seus trabalhos de maneira segura, quando na verdade

estão fazendo o contrário. Dentro deste contexto é que nasceu a preocupação de se enfatizar a

importância da Biossegurança com resumos das informações básicas necessárias para um

trabalho seguro no Laboratório de Análises Clínicas (LAC) do Instituto de Doenças Tropicais

Natan Portella (IDTNP) – o que fazer em caso de emergência, como trabalhar com

equipamentos de segurança importantes, como cabines de segurança biológica, descarte

adequado de lixo, práticas e procedimentos gerais de segurança em trabalhos que envolvem

materiais de riscos potenciais.

1 2

3 4

1 Farmacêutica Bioquímica. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/LACEN
2 Técnico em Saneamento. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA
3 Farmacêutico Bioquímico. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/IDTNP
4 Mestre em Enfermagem. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/IDTNP
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2. PERFIL DOS ACIDENTES DE TRABALHO OCORRIDOS COM OS

TRABALHADORES DE SAÚDE DOS HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS DE

TERESINA-PI

RESUMO

Palavra Chave:

Francisca Odete de Melo ; Vera Regina Cavalcante Barros Rodrigues ; Marize Melo dos

Santos .

Os trabalhadores de saúde constituem-se em uma categoria na qual a ocorrência dos

acidentes de trabalho é bastante significativa dada à natureza de seu trabalho, seja no cuidado

direto ao paciente, seja nos serviços de apoio, aliado ao fato de predominantemente

desenvolver suas atividades em um ambiente hospitalar, caracterizado pelo elevado grau de

periculosidade, além das diversas cargas de trabalho que comprometem a saúde dos

trabalhadores. Esta investigação mostra o perfil dos acidentes de trabalho ocorridos com os

trabalhadores de saúde de três hospitais públicos estaduais de Teresina – PI, no período de

julho de 2004 a julho de 2008. Foram encontrados 120 registros de acidentes de trabalho,

sendo 60 na Maternidade Dona Evangelina Rosa; 32 no Instituto de Doenças Tropicais

Natan Portela e 28 no Hospital Infantil Lucídio Portela. O objetivo foi identificar os tipos de

acidentes de trabalho, setores de ocorrência, tipos de trabalhadores acidentados e

classificação quanto aos riscos de exposição. Os resultados evidenciaram que em todos os

hospitais pesquisados predominaram os acidentes típicos: a Maternidade Dona Evangelina

Rosa com 86,7%, o Instituto de Doenças Tropicais Natan Portela, 100% e o Hospital Infantil

Lucídio Portela com 96,4%. Nos três hospitais pesquisados, a enfermaria foi o setor de maior

ocorrência com 29,17%; os auxiliares e técnicos de enfermagem, foram os profissionais que

mais se acidentaram e o risco mais relevante foi com material biológico e perfuro cortante

juntos, aparecendo com 73,3%. A apresentação de um diagnóstico reflete um momento de

uma realidade determinada, servindo como um referencial para planejar ações, investir

recursos, deve ser visto como um instrumento objetivando melhorar a realidade encontrada,

a partir de estratégias mais definidas.

Saúde do Trabalhador. Acidentes de Trabalho. Riscos Ocupacionais.

Hospitais. Trabalhadores de Saúde.

1 2

3

1 Assistente Social. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA/CEREST;
2 Nutricionista. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA/CEREST;
3 Doutora em Nutrição. UFPI.
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3. ACIDENTES DE TRABALHO COM MATERIAL PERFURO CORTANTE NO

SETOR DE ENFERMAGEM DE UM HOSPITAL PRIVADO, CONVENIADO À

REDE SUS DE TERESINA, ESTADO DO PIAUÍ

RESUMO

Palavras-chave:

.

Augusto Perelo Cruz Neto ; Jarbas Aurélio Gonçalves Lima ; José Henrique de Assunção Lula

Júnior ; Marize Melo dos Santos .

Para investigar os acidentes de trabalho com material perfuro cortante em profissionais

de enfermagem do Hospital São Marcos, em Teresina, Estado do Piauí, realizou-se um estudo

documental, de caráter descritivo e investigativo, no período de 2004 a 2008. Utilizou-se

formulário próprio para registro do sexo, da idade, do setor de trabalho e da ocupação do

acidentado. Os dados foram registrados no programa Microsoft Office 2003. O projeto foi

aprovado pelo CEP/ENSP/FIOCRUZ. Foram analisados 102 formulários, onde se

encontraram os seguintes resultados: Os profissionais de enfermagem do sexo feminino

sofreram mais acidentes que os do sexo masculino. Os trabalhadores que mais sofreram

acidentes de trabalho pertenciam à faixa etária de 30 a 38 anos de idade, com 37,25% de

ocorrências e à de 39 a 47 anos de idade, com 35,29%. Quanto à ocupação os técnicos de

enfermagem, com 84,31% de notificações, seguidos dos enfermeiros, com 11,76%, foram os

que mais se acidentaram com perfuro cortantes. Conclui-se que é elevada a percentagem de

acidentes de trabalho com profissionais da área de enfermagem, sugere-se a realização de

ações de educação em saúde em caráter permanente, voltadas para a prevenção de acidentes de

trabalho com os profissionais de enfermagem, a fim de que promovam mudanças de hábitos

incorretos, que colocam em risco a saúde do trabalhador.

Hospital. Profissionais de enfermagem. Acidente de trabalho. Material

perfuro cortante.

1 2

3 4

1 Advogado. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA/CEREST;
2 Educador Físico. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA/CEREST;
3 Engenheiro Civil. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA/CEREST;
4 Doutora em Nutrição. UFPI.
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4. ESTUDO BIBLIOGRÁFICO SOBRE OS RISCOS OCUPACIONAIS DO

CIRURGIÃO-DENTISTA NO SEU AMBIENTE DE TRABALHO

RESUMO

Palavras-chave:

Mariângela Knitter Barros ;

Durante a prática odontológica, o profissional é potencialmente exposto a agentes

nocivos à saúde. Os riscos mais freqüentes a que estão sujeitos os profissionais que atuam em

assistência odontológica são os físicos, os químicos, os biológicos, os ergonômicos, os

mecânicos ou de acidentes e os psíquicos. Configura-se, ainda, nesse quadro o risco de

adquirir doenças crônicas; proliferam então as doenças cardiocirculatórias, psicossomáticas,

psico-afetivas e neurológicas ligadas ao estresse e ao desgaste mental no cotidiano da prática

odontológica. O presente estudo de revisão sistematiza os riscos ocupacionais do cirurgião-

dentista em sua atividade laboral utilizando como base de dados: livros, monografias,

periódicos e meios eletrônicos, confirmando a relação entre a exposição a tais riscos e os

agravos à sua saúde. A relevância deste estudo baseia-se no alto índice de profissionais

cirurgiões-dentistas acometidos por doenças ocupacionais, com sérios agravos à saúde e na

importância da conscientização sobre a prevenção de tais riscos, sensibilizando-os à adoção

de padrões de precaução ao longo do exercício laboral, proporcionando uma prática

profissional segura e adequada.

Riscos Ocupacionais. Prática Profissional. Exposição ocupacional.

1 Lis Cardoso Marinho Medeiros .2

1 Cirurgiã-Dentista. Secretaria Municipal da Saúde de Corrente -Piauí;
2 Doutora em Enfermagem. UFPI.
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5. AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO USO DE AGROTÓXICOS NOS

TRABALHADORES RURAIS DOS MUNICÍPIOS DE URUÇUÍ, RIBEIRO

GONÇALVES E BAIXA GRANDE DO RIBEIRO.

RESUMO

Tatiana Vieira Souza Chaves ; Maria Elisabete Amaral de Moraes .

Os agrotóxicos estão entre os mais importantes fatores de risco para a saúde dos

trabalhadores. No Piauí, a expansão agrícola implementada nos cerrados, por intermédio da

intensificação do plantio de soja, a partir da década de 1990, consistiu em um forte fator para

o aumento do uso de agrotóxicos. A utilização indiscriminada dos agrotóxicos, geralmente,

está associada a intoxicações agudas e crônicas. A dosagem de colinesterase plasmática e

eritrocitária são parâmetros relevantes para diagnóstico de casos cuja exposição se deu,

principalmente, de forma aguda. A genotoxicidade associada ao uso destes produtos vem

sendo estudada, sendo fortes as evidências que estes produtos são carcinogênicos. No estado

do Piauí, em setembro de 2005, no município de Ribeiro Gonçalves, ocorreram mortes cuja

suspeita principal era de intoxicação por uso dos pesticidas agrícolas. Este fato desencadeou

uma investigação nos municípios produtores de soja (Uruçuí, Ribeiro Gonçalves e Baixa

Grande do Ribeiro). O objetivo deste trabalho foi avaliar o impacto do uso de agrotóxicos

sobre a saúde dos trabalhadores rurais dos municípios de Uruçuí, Ribeiro Gonçalves e Baixa

Grande do Ribeiro. Dividiu-se, metodologicamente, o estudo em três etapas. Na primeira,

aplicou-se questionário sócio epidemiológico de acordo com Organização Mundial de Saúde

(OMS) e coletaram-se amostras de material biológico para análises bioquímicas,

hematológicas e enzimáticas (acetil colinesterase plasmática e eritrocitária) de 120

trabalhadores agrícolas da região sul do Piauí. Na segunda etapa, estudou-se 75 indivíduos.

Estes se submeteram a uma segunda avaliação, tendo como ferramenta os mesmos exames

anteriormente realizados. Como terceira etapa, realizou-se o teste de micronúcleo em 31

indivíduos que se encontravam com os parâmetros alterados. Fez-se coleta de células da

mucosa oral, para avaliação do nível de lesão de DNA através de contagem de micronúcleos.

Quanto ao questionário sócio epidemiológico os resultados encontrados indicaram que

100% da população estudada pertencia ao sexo masculino, com idade média de 35 anos.

Ainda sobre o questionário, 66% eram casados; 76,67% trabalhavam em fazendas (lavradores,

operadores de máquinas e técnicos agrícolas); 16,67% eram agentes de endemias ou servidores

público, sendo que 21,3% tomavam medicamento sem prescrição médica e que 71,67% não

realizaram exames médicos nos últimos 06 meses. A investigação evidenciou ainda que,

quanto ao estilo de vida 33,33% dos trabalhadores possuem o hábito de fumar; 55,83% de

1 2

1 Mestre em Farmacologia Clínica. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA/CEREST/CITOX;
2 Doutora em Farmacologia Clínica. Programa de Pós-Graduação / UFC.
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consumir bebidas alcoólicas; 29,9% entraram em contato direto com o agrotóxico durante o

preparo do produto; 38% através da aplicação do produto por pulverização; 10% através da

limpeza e manutenção dos equipamentos; 17,5% não utilizavam nenhuma proteção, sendo

que a grande maioria utilizavam apenas 01 tipo de EPI. Outro achado relatado refere-se que os

trabalhadores utilizaram mais de 34 diferentes formulações, sendo as classes mais utilizadas

os inseticidas (45,18%), herbicidas (27,68%) e fungicidas (6,21%). Quanto ao tempo de

exposição dos trabalhadores aos pesticidas, 50,84% estavam expostos a menos de 2 anos e

10% estavam expostos a mais de 10 anos. Dentre os sintomas mais relatados, os efeitos no

SNC destacaram-se com 230 queixas relatadas durante a aplicação do questionário sócio-

epidemiológico. Sobre o destino final das embalagens, 84,21% dos mesmos eram queimados,

enterrados e deixados a céu aberto, sendo 15,79% entregues na central de recebimento. Em

relação às análises bioquímicas e hematológicas dos indivíduos submetidos à primeira coleta,

os resultados indicaram que 11,67%; 4,17%; 10,83%; 0,83% ; 5,83%; 5% e 9,17%

encontravam-se com níveis respectivamente alterados de Gama GT, Fosfatase Alcalina e

TGO/ TGP, Uréia, Creatinina componentes protéicos, acetilcolinesterase plasmática e

eritrocitária . Na segunda etapa, os achados indicaram que os indivíduos estavam com os

níveis alterados de: gama GT ( 4,00%); fosfatase alcalina e TGO/TGP ( 4,00%); uréia (4,00%);

creatinina (5,33%); proteínas totais (17,33%); acetilcolinesterase plasmática (4,00%) e

acetilcolinesterase eritrocitária (2,67%). Com relação à terceira etapa, dos 31 indivíduos que

realizaram teste de micronúcleo, 84,00% encontravam-se com danos citogenéticos. Os danos

citogenéticos evidenciados não apresentaram correlações com idade, fumo, bebidas,

equipamentos de proteção, medicamentos e doenças, confirmando a correlação dos danos

citogenéticos evidenciados, com a exposição aos agrotóxicos (P<0,05).

Praguicidas. Trabalhadores Rurais. Envenenamento. Cetilcolinesterase.

Micronúcleos com Defeito Cromossômico. Saúde do Trabalhador. Técnicas e Procedimentos

de Laboratório.

Palavras-chave:
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6. AVALIAÇÃO DOS AMBIENTES DE TRABALHO SEGUNDO PRESCRIÇÕES

DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM INDÚSTRIAS DE

ALIMENTOS NO PIAUÍ

RESUMO

Palavras-chave:

José Reinaldo de Moura Basílio ; Salustiano Beserra Moura ; Vânia Maria Correia da Silva

Alves ; Tatiana Vieira Souza Chaves .

Objetiva-se avaliar as condições dos ambientes de trabalho segundo prescrições da

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em indústrias de alimentos no Estado do

Piauí (PI), qual seja a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC No 275 / 2002) e as Portarias

da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (SVS / MS No 326 / 1997 e No

518/04). Para a consecução do objetivo enunciado, em termos metodológicos, recorre-se à

retrospectiva quantitativa dos relatórios e notificações das inspeções realizadas pela Diretoria

de Vigilância Sanitária Estadual (DIVISA), anos de 2006 a 2008. Dentre os nove parâmetros

analisados – piso, parede, teto, iluminação, climatização, áreas externas e instalações

sanitárias, abastecimento de água e controle de pragas e vetores nas indústrias de alimentos do

Estado do Piauí –, destacam-se iluminação, climatização e instalações sanitárias, porque são

eles elementos decisivos para a saúde do trabalhador e para a qualidade final do produto,

conforme estabelecido nas Normas Regulamentadoras (NR 9, 17 e 24). Em termos de

resultados, os dados analisados e discutidos para todos os nove indicadores apontam

melhoria significativa no decorrer dos anos nos ambientes de trabalho das indústrias de

alimentos do PI. A criação do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) e a

implementação dessas inspeções na estrutura organizacional da DIVISA vem possibilitando

aos técnicos da Vigilância Sanitária (VISA) aproximação e capacitação com a temática de

saúde do trabalhador. Desta forma, o estudo apresenta recomendações para contribuir com a

melhoria das condições de trabalho e, principalmente, para intervir nos problemas advindos

da relação saúde x trabalho x doença.

Saúde do Trabalhador. Ambientes de Trabalho – Avaliação. Agência

Nacional de Vigilância Sanitária. Indústrias de Alimentos – Piauí.

1 2

3 4

1 Médico Veterinário. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA/CEREST;
2 Tecnólogo em Saneamento. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA;
3 Nutricionista. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA;
4 Mestre em Farmacologia Clínica. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA.
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7. ESTUDO BIBLIOGRÁFICO DO LEVANTAMENTO DE DOENÇAS

OCUPACIONAIS PRESENTES NAS ATIVIDADES LABORAIS DOS AGENTES

COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

RESUMO

Palavras-chave:

Cristina Maria Félix Crispiniano ; Lis Cardoso Marinho Medeiros .

Estudo bibliográfico do levantamento de doenças ocupacionais presentes nas

atividades laborais dos agentes comunitários de saúde, visa descrever as doenças ocupacionais

mais comuns e analisar os fatores que podem contribuir para o surgimento de patologias

profissionais no exercer das atividades destinadas aos ACS's. Estes fazem parte da PACS/ESF

e, durante as reuniões da equipe, observou-se a constância de relatos destes sobre sua situação

de saúde. Chamou atenção a relação das queixas com o desenvolvimento de suas atividades

laborais. Enfatiza sobre a complexidade das relações saúde-doença no ambiente de trabalho.

Brasil (2002) descreve que doença do trabalho é um conjunto de danos que podem recair

sobre a saúde do trabalhador, causados, desencadeados ou agravados pela presença de fatores

de riscos no ambiente de trabalho. Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica. A coleta de

dados foi feita através de bancos dados eletrônicos: Lilacs, Scielo e Medline e Google.

Observou-se, entre os dados avaliados, sintomas de distúrbios psíquicos e fatores como

organização do trabalho e psicossociais como contribuinte para o desenvolvimento de

doenças. Theisen (2004) relata que, sentimentos como insatisfação, revolta, agressividade,

dentre outros, atrapalham o desempenhar de tarefas e favorecem a origem de sofrimento

mental e, também, enfatizou que a organização do trabalho pode comprometer o equilíbrio

psicossomático. Martines (2007), em seu estudo sobre a vulnerabilidade e sofrimento no

trabalho a que os ACS's estão expostos, descreve que os momentos de angústia, frustração,

animação e de impotência e outros em que vivem os ACS's, segunda a autora, podem trazer

repercussões físicas e intrapsíquica. Assim, sugere-se mais atenção por parte dos gestores e

profissionais de saúde a esta classe e que seja feito revisão das políticas públicas voltadas à

saúde do trabalhador especificamente para os ACS's buscando mudanças uma vez que estes

necessitam ser olhados, estudados e têm direito a saúde.

Saúde do Trabalhador. Sofrimento. Estratégia Saúde da Família.

1 2

1 Enfermeira. Fundação Municipal de Saúde. Teresina - Piauí;
2 Doutora em Enfermagem. UFPI.
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8. ESTUDO BIBLIOGRÁFICO SOBRE AGROTÓXICOS NA SAÚDE HUMANA

NO PERÍODO DE 2000 A 2007.

RESUMO

Palavras-Chave:

José Orlando de Castro Negreiros ; Lúcia de Jesus Sousa ; Zêlha Ferreira Vieira ; Tatiana Vieira

Souza Chaves .

Os agrotóxicos são substancias químicas usadas no combate e prevenção de pragas nas

lavouras. O Brasil é um dos países que mais consomem esses compostos no mundo, e,

consequentemente, também é um dos países com maior número de vitimas decorrentes da

intoxicação por esses produtos. Os agrotóxicos atingem o meio ambiente e, principalmente, a

saúde humana, seja através do contado direto do homem, decorrente da manipulação do

produto, ou indireto, por meio dos resíduos que estes deixam nos alimentos. O grande

número de vitimas nos últimos anos tem preocupado as autoridades governamentais no país,

mobilizando os órgãos competentes para execução de ações que intensifiquem as

fiscalizações, principalmente nas áreas com maior índice de casos. Nesse sentido, o presente

trabalho tem como objetivo apresentar um “Estudo Bibliográfico sobre os Agrotóxicos na

Saúde Humana, no período de 2000 a 2007”, relatando através dos dados colhidos,

informações relevantes sobre o tema, tais como a origem, definição e classificação dos

agrotóxicos, sua situação no Brasil, os danos provocados pela toxicidade desses produtos e o

número de casos de intoxicações ocorridos nos últimos anos. Enfim, o trabalho resume-se a

uma abordagem enfática sobre um tema que é de grande importância para a sociedade atual.

Agrotóxicos. Intoxicação. Saúde Humana.

1 2 3

4

1 Advogado. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA
2 .Licenciada em Filosofia. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA
3 Pedagoga. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA
4 Mestre em Farmacologia Clínica. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA.
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9. PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NA PERSPECTIVA DA

SAÚDE DO TRABALHADOR NO ESTADO DO PIAUÍ: ACUPUNTURA E

HOMEOPATIA

RESUMO

Adonias Moura Filho ; Lucas Soares Damas ;Roselane de Castro Souza ; Tatiana Vieira Souza

Chaves .

1 2 3

4

A busca pelas práticas integrativas e complementares nos serviços de saúde pela

população brasileira é crescente. Regulamentadas pelo Ministério da Saúde em 2006,

abrem novos rumos para a área da saúde.Alguns estados brasileiros já tomaram a iniciativa

em desenvolver projetos para a implantação da Política Nacional de Práticas Integrativas e

Complementares (PNPIC) nos moldes de sua criação a nível nacional. Desta forma, a

PNPIC e outras técnicas integrativas, poderão estar inseridas no SUS. Este trabalho

objetiva fornecer subsídios para a implantação, em nível estadual, da Política Nacional de

Práticas Integrativas e Complementares na área de saúde do trabalhador no Estado do

Piauí, em especial a acupuntura e homeopatia. Trata-se de um estudo de revisão de

literatura desenvolvido com base em materiais já elaborados. Foram utilizadas as bases de

dados do LILACS e SciELO. A incorporação das Práticas Integrativas e

Complementares na estratégia da saúde do trabalhador no estado do Piauí promoverá a

racionalização das ações de saúde, estimulando alternativas inovadoras, contribuindo desta

forma para o aumento da resolutividade do Sistema, garantindo qualidade, eficácia,

eficiência e segurança no uso. Foi proposto um roteiro para a implantação da Política

Nacional de Práticas Integrativas e Complementares na perspectiva da saúde do

trabalhador no estado do Piauí.

on-line

1 Cirurgião Dentista. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA-PI;
2 Enfermeiro. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA-PI;
3 Psicóloga. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA-PI/CEREST;
4 Mestre em Farmacologia Clínica. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA-PI.
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10. AS PRÁTICAS ALTERNATIVAS NO CUIDAR DO TRABALHADOR: A

EXPERIÊNCIA COM A PRÁTICA DA YOGA NO CEREST-PIAUÍ

RESUMO

Palavras-chave:

Luiz Ribeiro Gonçalves ; Suely Pessoa da Silva ; Orlamar Piauilino ; Lis Cardoso Marinho

Medeiros .

Para investigar os acidentes de trabalho com material perfuro cortante em profissionais

de enfermagem do Hospital São Marcos, em Teresina, Estado do Piauí, realizou-se um estudo

documental, de caráter descritivo e investigativo, no período de 2004 a 2008. Utilizou-se

formulário próprio para registro do sexo, da idade, do setor de trabalho e da ocupação do

acidentado. Os dados foram registrados no programa Microsoft Office 2003. O projeto foi

aprovado pelo CEP/ENSP/FIOCRUZ. Foram analisados 102 formulários, onde foram

encontrados os seguintes resultados: Os profissionais de enfermagem do sexo feminino

sofreram mais acidentes que os do sexo masculino. Os trabalhadores que mais sofreram

acidentes de trabalho pertenciam à faixa etária de 30 a 38 anos de idade, com 37,25% de

ocorrências e à de 39 a 47 anos de idade, com 35,29%. Quanto à ocupação, os técnicos de

enfermagem, com 84,31% de notificações, seguidos dos enfermeiros, com 11,76%, foram os

que mais se acidentaram com perfuro cortantes. Conclui-se que é elevada a percentagem de

acidentes de trabalho com profissionais da área de enfermagem, sugere-se a realização de

ações de educação em saúde em caráter permanente, voltadas para a prevenção de acidentes de

trabalho com os profissionais de enfermagem, a fim de que promovam mudanças de hábitos

incorretos, que colocam em risco a saúde do trabalhador.

Hospital. Profissionais de enfermagem. Acidente de trabalho. Material

perfuro cortante.

1 2 3

4

1 Economista. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA/CEREST;
2 Enfermeira. Fundação Municipal de Saúde .Teresina - Piauí;
3 Cirurgião Dentista. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA/CEREST;
4 Doutora em Enfermagem. UFPI.
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11. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E PRODUTOS QUÍMICOS COMO FATOR DE RISCO

PARA PERDA AUDITIVA OCUPACIONAL – REVISÃO DE LITERATURA

RESUMO

Palavras Chaves:

Carlene de Souza Bitu ; Francisco Ítalo Vieira Chaves ; Keyla Alves dos Santos Belém ;

Tatiana Vieira Souza Chaves .

A audição é um sentido fundamental à vida, sendo à base da comunicação humana

(CASTRO, 2001). Afirmando isto, podemos nos remeter aos desafios e complicações sociais,

econômicas e emocionais que uma perda auditiva causa ao indivíduo. Passamos muito

tempo acreditando que só o ruído foi um dos contribuintes diretos das alterações auditivas.

Atualmente a audição dos trabalhadores não é afetada somente pela exposição a níveis de

pressão sonora elevados. Segundo Morata e col. (1993), a exposição a solvente durante o

processo produtivo tem sido considerada como desencadeante de perda auditiva. Esta

pesquisa teve como objetivo verificar através de estudos científicos a exposição a ruído e

produtos químicos e a interrelação destes como fator de risco para perda auditiva

ocupacional. A metodologia utilizada foi a revisão literária com a finalidade de reunir e

analisar estudos a partir de publicações científicas disponibilizadas em fontes impressas e

eletrônicas sobre o conteúdo citado. Evidenciamos então a importância desta revisão, pois

não só constatamos que os problemas auditivos podem ocorrer na saúde de trabalhadores

expostos a produtos químicos e ruídos, como temos condições técnicas de promover a sua

saúde através do compromisso com a prevenção e a atuação participativa no processo de

promoção da saúde e implementação da política nacional de saúde do trabalhador e

conforme as diretrizes estabelecidas pela Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do

Trabalhador - RENAST , através de uma equipe multiprofissional capacitada e sensibilizada

com esta problemática.

Ruído. Produtos Químicos. Perda Auditiva Induzida pelo Ruído. Saúde

do Trabalhador. Ototoxidade.

1 2 3

4

1 Fonoaudióloga. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA/CEREST;
2 Fonoaudiólogo. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/MDER;
3 Enfermeira. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA;
4 Mestre em Farmacologia Clínica. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA.
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12. FORMALDEÍDO: IDENTIFICAÇÃO DO PERIGO

RESUMO

Palavras Chaves:

Ângela Maria Guimarães de Miranda Correia ; Rita de Cássia Oliveira Mattos .

Este estudo visa buscar evidências científicas na literatura, dos efeitos tóxicos do

formaldeído, utilizando a primeira etapa da metodologia da avaliação de risco – a

identificação do perigo. Através deste objetivo, procuramos identificar as propriedades físico-

químicas do formaldeído assim como suas fontes e formas de exposição por meio de uma

pesquisa bibliográfica, realizada na Biblioteca Virtual de Saúde nas bases Scielo e Medline, no

período de 1988 a 2008. Inicialmente fez-se a leitura dos resumos para identificar a

pertinência ao objeto estudado e posteriormente buscou-se os artigos na íntegra, os quais

foram lidos e analisados buscando relação com o objetivo proposto. Foram encontradas 81

publicações enfocando avaliação de risco e formaldeído. O universo pesquisado nos permitiu

dizer que o formaldeído está presente no meio ambiente, principalmente nos ambientes de

trabalho onde esta substância química é encontrada fazendo parte do processo de trabalho.

Também nos permitiu dizer que o formaldeído é uma substância tóxica ao meio ambiente, ao

homem e aos animais. Pela presença do formaldeído em diversas atividades profissionais, os

autores são unânimes em afirmar que os níveis detectados tanto em ambientes internos e

externos são elevados se comparados com os parâmetros disponíveis.

Saúde do Trabalhador. Avaliação de Risco. Identificação do Perigo.

Formaldeído. Acetaldeído. Riscos Ocupacionais.

1 2

1 Médica. Fundação Municipal de Saúde - Teresina-PI/GEVISA;
2 Doutora em Biologia Celular e Molecular. FIOCRUZ - RJ.
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13. LOMBALGIAS E TRABALHO NA CONSTRUÇÃO CIVIL: UMA ANÁLISE

BIBLIOGRÁFICA

RESUMO

Palavra Chave:

Pedro Constantino Aguiar Rodrigues ; Maria Veloso Soares ; Rita de Cássia Oliveira Mattos .

Nos dias de hoje, ainda é freqüente encontrar atividades, onde predominam o manejo e

movimentação manual de cargas, associadas a posturas não ergonômicas, sendo esses fatores

de risco principais para desencadear doenças osteomusculares, principalmente, a lombalgia.

Neste trabalho, procuraram- se discutir alguns aspectos relativos à relação entre lombalgia e

trabalhadores da construção civil, após análise de estudos de vários autores. Algumas

pesquisas mostram que uma parcela significativa da população que atua na linha de frente

dessa atividade desconhece os riscos que podem advir durante a realização de suas atividades

laborais. São citados que alguns procedimentos podem ser adotados para reduzir os esforços

excessivos sobre a coluna vertebral, como melhorar as condições do trabalho, tais como:

treinamentos e palestras sobre segurança no trabalho, adoção de posturas ergonômicas

durante o levantamento e transporte de materiais, determinação de um limite máximo de

peso de acordo com as normas mundiais, introdução de pausa compensatória e controle do

ritmo durante a jornada de trabalho, além da formalização de testes práticos durante a

contratação desses funcionários. São apontados que alguns fatores externos podem estar

ligados a casos de lombalgia, como exemplo o sedentarismo, tabagismo, IMC (Índice de

Massa Corpórea) elevados e fatores psicossociais como: renda familiar reduzida, grau de

satisfação com o emprego e baixa escolaridade. Considerando os artigos compilados neste

estudo, pode se concluir que a aplicação com seriedade e profissionalismo de programas de

prevenção, somada ao cumprimento rigoroso e adequação das normas regulamentadoras

(NRs) existentes em nossa Legislação, irá diminuir a incidência dessa patologia, que é um

verdadeiro problema de saúde pública.

Lombalgia. Trabalhador. Construção Civil.

1 2 3

1 Médico. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA/CITOX;
2 Nutricionista. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DUVAS;
3 Doutora em Biologia Celular e Molecular. FIOCRUZ-RJ
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14. MANIPULAÇÃO E DESCARTE DOS RESÍDUOS DE AMÁLGAMA NOS

CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS: UMA EXPERIÊNCIA DA VIGILÂNCIA

SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE FLORIANO, PIAUÍ.

RESUMO

Palavras-chave:

Francisca Samara de Carvalho Ribeiro ; Lis Cardoso Marinho Medeiros .

Na atividade odontológica, os danos estão relacionados com a exposição da pele e

olhos a produtos químicos tóxicos, bem como a inalação de seus vapores. O profissional que

manipula o mercúrio metálico é o mais exposto aos vapores desprendidos pelo produto.

Diante disso, esta monografia visa revisar pesquisas referentes aos riscos que a exposição ao

mercúrio utilizado na odontologia pode proporcionar aos profissionais de saúde bucal,

disponíveis na literatura, e conhecer os métodos aplicados na manipulação dos resíduos de

amálgama odontológico, servindo de amostra os consultórios odontológicos das Unidades

Básicas de Saúde do Município de Floriano-PI. Os dados da literatura revelam o potencial

tóxico do mercúrio, tanto para a saúde humana quanto para o meio ambiente. Tendo em vista

que o amálgama ainda é muito utilizado na odontologia, considera-se necessário uma

tomada de decisão político-administrativa que vise minimizar os riscos relacionados ao uso

de amálgama em procedimentos odontológicos, voltados para a segurança ocupacional, dos

indivíduos e do meio ambiente, baseada em diretrizes e orientações técnicas sobre seu uso,

descarte e disposição final.

Amálgama dentário. Toxicidade. Saúde do trabalhador. Mercúrio.

1 2

1 Bióloga. Secretaria Municipal da Saúde de Floriano - Piauí;
2 Doutora em Enfermagem. UFPI.
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15. O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO

HOSPITAL AREOLINO DE ABREU EM TERESINA-PI: UMA ANÁLISE

PRELIMINAR

RESUMO

Palavras-chave:

Francisca das Chagas de Sousa Oliveira ; Sônia Maria Ferreira Lima .

O presente artigo tem como objetivo analisar o processo de gerenciamento dos resíduos

de serviços de saúde no Hospital Areolino de Abreu na cidade de Teresina, procurando

verificar como se efetiva na prática cotidiana o manejo desses resíduos, desde a segregação até

a disposição final, e, em que medida, a implementação das ações nesse processo segue as

diretrizes do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) elaborado

pelo Hospital, observando a RDC nº 306/ANVISA e a Resolução nº 358/CONAMA. Refere-

se, pois, ao resultado de um estudo realizado em dois momentos: um, de estudos

bibliográficos e documentais; e outro, de pesquisa de campo, com técnica de coleta de dados

pautada na observação orientada por critérios predefinidos. Dividido em duas seções, a

primeira traz uma discussão conceitual sobre resíduos sólidos, com atenção especial aos

resíduos de serviços de saúde e às legislações que regulamentam o seu gerenciamento. A

segunda seção traz uma análise preliminar do gerenciamento dos resíduos de serviços de

saúde no referido Hospital, sendo que a análise dos dados deu-se conforme o PGRSS do

Hospital, a RDC nº 306/ANVISA e a Resolução nº 358/CONAMA.

Política ambiental. Legislação ambiental. Resíduos sólidos. Resíduos de

serviços de saúde.

1 2

1 Graduada em Saúde Pública pela Universidade Estadual do Piauí/UESPI. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA;
2 Mestre em Políticas Públicas.
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16. O IMPACTO DO TRABALHO NA SAÚDE DE ADOLESCENTES E JOVENS

ECONOMICAMENTE ATIVOS

RESUMO

Palavras-chave:

Francilva Marta Machado Rocha ; Maria da Consolação Nascimento ; Maria Idvani Braga de

Araújo ; Rosa Laura Reis Melo .

Estudo de natureza bibliográfica que tem por objetivo analisar a realidade sobre o

impacto do trabalho na saúde de adolescentes e jovens economicamente ativos, no período

compreendido entre 2003 a 2008. O interesse pela temática deveu-se à constatação de que a

atenção à saúde do adolescente vem se tornando uma prioridade em muitos países, dentre eles

o Brasil. Apesar de expressivos, os dados oficiais referentes ao trabalho de crianças e

adolescentes na sociedade brasileira, estes ainda apresentam-se como parciais, dificultando o

conhecimento de sua real situação. Há também uma carência de informações sobre os fatores

de risco à saúde a que ficam expostos jovens e adolescentes brasileiros, decorrentes do

trabalho. É possível perceber que os programas de atenção integral à saúde de adolescente

vêm sendo implementados há quase três décadas, sendo possível observar mudanças

significativas. No entanto, estas não têm se mostrado capaz de reduzir o perfil de morbi-

mortalidade neste grupo populacional, e do aumento de problemas que poderiam ser

evitados por medidas de promoção e prevenção de agravos. Entre estes problemas está o do

impacto do trabalho à saúde do adolescente. Busca-se assim, enriquecer pesquisas e discussões

sobre uma problemática merecedora de atenção. Fez-se ampla leitura, procurando levantar

informações sobre a mesma em artigos de Internet; revistas, livros; periódicos; e outros.

Caracteriza-se, pois, este estudo como bibliográfico, de abordagem qualitativa. Constatou-se

que a Política de Saúde Integral, voltada para o impacto do trabalho na saúde dirigida a

adolescentes, em nível de Brasil, apresenta-se ainda com um processo em construção.

Trabalho. Adolescentes e jovens economicamente ativos. Saúde.

1 2

3 4

1 Enfermeira. Secretaria Municipal da Saúde de União - Piauí;
2 Assistente Social. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí;
3 Teóloga. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí;
4 Mestre em Enfermagem. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí.
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17. O PAPEL DO ENFERMEIRO NA ATENÇÃO BÁSICA: REFLEXÕES ACERCA

DO PROCESSO SAÚDE-DOENÇA E TRABALHO

RESUMO

Palavra-chave:

Ancelmo Jorge Soares da Silva ; Domingos Vieira de Sousa ; Selane Maria Chagas Coelho ;

Marize Melo dos Santos .

Objetivo do presente estudo foi realizar revisão de literatura trazendo reflexões acerca

do processo saúde- doença- trabalho e o papel do enfermeiro da Atenção Básica na Política

Nacional de Saúde do Trabalhador O estudo tem como objetivo refletir sobre o papel do

enfermeiro na saúde do trabalhador no contexto da atenção básica. Trata-se de um estudo de

revisão de literatura, desenvolvido com base em materiais já elaborados, constituído de

periódicos em língua inglesa e portuguesa, manuais, livros e publicações do Ministério da

Saúde. As fontes de buscas usadas na pesquisa foram as bases de dados on-line do LILACS

(Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e SciELO (Scientific

Eletronic Library on-line), referentes aos anos de 2001 a 2008. O estudo demonstrou o

relevante papel do enfermeiro na política de saúde do trabalhador, um papel que envolve a

promoção e o cuidar, sendo um espaço de reflexão e ação dos profissionais de enfermagem.

Assumir este papel e consolidar este espaço de atuação é um desafio aos profissionais que se

debruçam na atenção à saúde do trabalhador.

Saúde do trabalhador. Enfermagem. Saúde da família.

1 2 3

4

1 Enfermeiro. Secretaria Municipal da Saúde de Floriano - PI;
2 Enfermeiro. Secretaria Municipal da Saúde de Floriano - PI;
3 Enfermeira. Secretaria Municipal da Saúde de Floriano - PI;
4 Doutora em Nutrição. UFPI.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ
210

SABERES E PRÁTICAS EM SAÚDE NO PIAUÍ
COLETÂNEA DE TRABALHOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS 2003-2009



18. O TRABALHADOR NO SERVIÇO DE HEMODIÁLISE: RISCO À

EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL COM MATERIAL BIOLÓGICO E QUÍMICO

RESUMO

Palavra Chave:

Francimeiry Santos Carvalho ; Rita de Cássia Oliveira Mattos .

O presente trabalho constitui-se de uma revisão bibliográfica que busca apresentar

conceitos e concepções sobre a exposição dos trabalhadores da hemodiálise a material

biológico e químico. Para tal, o texto parte da gênese do risco ocupacional, perpassa pela

atuação da equipe multidisciplinar associada ao risco inerente a cada categoria profissional,

explicita o uso da biossegurança aplicada à Hemodiálise como forma de prevenção às

exposições, tornado-se, assim, referencial para nortear esses trabalhadores no que diz respeito

às precauções relacionadas aos possíveis acidentes de trabalho.

Trabalhador. Hemodiálise. Risco. Material químico e biológico.

1 2

1 Enfermeira. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí;
2 Doutora em Biologia Celular e Molecular. FIOCRUZ-RJ.
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19. AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO ESTADO DO PIAUÍ

RESUMO

Palavras – Chave:

Arlene Loiola ; Maria do Rosário de Fátima e Silva .

O estudo trata das ações de vigilância sanitária no estado do Piauí que permitem

identificar riscos reais ou potenciais, e que tipo de estabelecimentos não atendem à legislação

vigente, contribuindo para o controle de medidas de qualidade e padrões de segurança tendo

em vista a garantia do bem estar e saúde dos cidadãos. O estudo partiu da importância de

verificar se houve avanços no que refere à qualidade dos serviços prestados pelos

investimentos voltados para a vigilância sanitária. Para tanto, buscou-se na literatura

pertinente informações que viabilizassem a execução deste trabalho, através de um estudo

bibliográfico em que as fontes de informações foram obtidas em materiais impressos e fontes

documentais do setor, caracterizando-se, desse modo, como um estudo bibliográfico e

documental permitindo uma reflexão da realidade.

Vigilância sanitária. Saúde. Ações.

1 2

1 Pedagoga. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA;
2 Assistente Social. UFPI.
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20. BIOSSEGURANÇA NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

RESUMO

Palavra Chave:

Daniel Rodrigues de Farias ; Heloísa Helena de Sousa Araújo ; Juscelino Lopes da Silva ;

Maria Cândida de Almeida Lopes .

Esta pesquisa tem como objeto de estudo a biossegurança adotada pelos profissionais

no setor de cirurgia odontológica do ambulatório de um hospital público de referência, em

Teresina-PI. Objetivou descrever as medidas de biossegurança adotadas pelos profissionais do

setor de cirurgia odontológica no ambulatório de um hospital público de referência, e

analisar a relação das medidas de biossegurança adotadas pelos profissionais do setor de

cirurgia odontológica com a qualidade da assistência prestada. Trata-se de um estudo de

abordagem qualitativa, que apresenta como cenário os consultórios odontológicos do

ambulatório de um hospital público de referência e, como sujeitos, os profissionais do setor

de cirurgia odontológica. As categorias analisadas foram três, a saber: conhecimento dos

profissionais sobre biossegurança no consultório odontológico, com as subcategorias: uso de

equipamentos de proteção individual e esterilização de materiais; sentimentos que

influenciam na prática dos profissionais relacionada à biossegurança, com as subcategorias:

medo, falta de conscientização, crença no resultado das ações, importância, segurança,

valorização e empatia; e a prática dos profissionais relacionada à biossegurança com a

subcategorias: uso de equipamentos de proteção individual e esterilização de materiais. Os

resultados indicaram que os sujeitos compreendem a biossegurança de uma forma

fragmentada (e não como um “conjunto de medidas” necessárias ao controle de infecção) e

que parece haver uma variedade de sentimentos conflitantes que influenciam suas atitudes, o

que resulta em contradições como a adoção de algumas medidas e negligência de outras.

Consequentemente, a qualidade de assistência torna-se comprometida na medida que pode

haver infecção cruzada entre a equipe e a clientela.

Biossegurança. Atitude. Infecção cruzada. Esterilização. Equipamentos de

proteção individual.

1 2 3

4

1 Cirurgião Dentista. PSF - Secretaria Municipal de Saúde de Parnaíba-PI;
2 Cirurgiã-Dentista. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA/CEREST;
3 Cirurgião Buco-maxilo facial - SES / HGV;
4 Cirurgião Buco-maxilo facial - UFPI / NOVAFAPI.
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21. ESTUDO BIBLIOGRÁFICO SOBRE OS INDICADORES DE SAÚDE DE

MOTORISTAS DO SERVIÇO PÚBLICO

RESUMO

Palavras-chave:

Leonísia Mendes da Silva Oliveira ; Maria do Perpétuo Socorro Paz Landim Moraes ; Nelson

Muniz de Lima Sales ;

Este trabalho é um estudo bibliográfico sobre os indicadores de saúde do profissional

motorista de transportes públicos. O objetivo é identificar, na literatura especializada, quais

os principais agravos que afetam a saúde de motoristas do serviço. A investigação se volta

para análise de principais referenciais teóricos de autores como: Ricardo Cordeiro, René

Mendes e Márcia Battiston e outras contribuições oriundas de outros autores que

pesquisaram sobre o assunto. Os aspectos demonstrados versam sobre como a atividade de

dirigir é desgastante, a exposição do motorista a situações de fadiga, estresse, sintomas

osteomusculares, problemas auditivos, problemas que estão relacionados principalmente a

fatores ambientais do local de trabalho e à forma como os motoristas lidam com esses fatores.

Analisou-se também à cerca da jornada prolongada de trabalho e alimentação inadequada

que interferem na atividade profissional do motorista.

Serviço público. Saúde do trabalhador. Doenças ocupacionais. Motoristas.

1 2

3 Lis Cardoso Marinho Medeiros .4

1 Nutricionista. Secretaria da Educação do Estado do Piauí/FOME ZERO
2 Bacharel em Comunicação. Secretaria da Educação do Estado do Piauí/FOME ZERO
3 Graduado em Ciências Sociais. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí
4 Doutora em Enfermagem. UFPI.
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22. ACIDENTES COM PERFUROCORTANTES SOFRIDOS POR
PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NAS SUAS ATIVIDADES LABORAIS:
REVISÃO DE LITERATURA

RESUMO

Palavras Chave

Felina Pereira Rosa ; Lúcia Maria Neiva de Albuquerque Barros ; Mychelangela de Assis

Brito ; Rita de Cássia Oliveira da Costa Mattos .

Os riscos de acidentes com materiais perfurocortante é um assunto de extrema

importância para a segurança e qualidade de vida dos profissionais de enfermagem. Este

estudo buscou avaliar os riscos de acidentes de trabalho com materiais perfurocortantes em

profissionais de enfermagem de hospitais segundo a literatura. Tratou-se de um estudo

bibliográfico de natureza descritiva, cujos dados foram encontrados na literatura pertinente

através de livros e publicações em sites científicos. Os resultados desta pesquisa serão

imprescindíveis para as mudanças das práticas de trabalho, pois servirão de alerta para a

necessidade de conscientização dos trabalhadores e administradores da rede hospitalar, sobre

os riscos de exposição ocupacional ao sangue e aos fluidos corpóreos veiculadores de

patógenos que causam infecção, como também a necessidade de incentivar a notificação de

acidentes.

: Perfurocortantes. Acidentes. Enfermagem.

1 2

3 4

1 Enfermeira. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/MDER;
2 Médica Veterinária. Secretaria Municipal da Saúde de Picos-PI;
3 Enfermeira. Secretaria Municipal de Saúde de Floriano-PI;
4 Doutora em Biologia Celular e Molecular. FIOCRUZ-RJ.
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23. DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES DE TRANSPORTE DE AMOSTRAS

BIOLÓGICAS E HEMOCOMPONENTES NO CONTEXTO DOS

HEMOCENTROS COORDENADORES NO BRASIL

RESUMO

Palavras-chave:

Clemente Ribeiro Cantanhede ; Etevaldo do Carmo Castro ; Frederico de Sousa Amaro ;

Lucélia Regina Castro Chaves ; Rosana Rossi Ferreira .

Inexistem dados sobre análise das condições de transporte de amostras biológicas e de

hemocomponentes no país. Alguns serviços têm regras próprias baseadas em literatura

especializada internacional, enquanto outros, não seguem nenhum padrão para o transporte

de amostra e de hemocomponentes. Este trabalho teve como principal objetivo a verificação

do cumprimento da legislação e avaliação do trabalho executado na prática, no período de

2007, com relação ao transporte de amostras biológicas e de hemocomponentes. A

metodologia aplicada foi a elaboração de um instrumento de coleta de dados (questionário)

para constatação de possíveis problemas relacionados ao transporte destes materiais

biológicos. A caixa térmica tem sido o acondicionamento mais usado, mas percentual

elevado continua acondicionando amostras e hemocomponentes para transportes em caixas

de isopor. O ponto mais crítico identificado na maioria dos serviços refere-se ao controle

térmico das caixas. Conclui-se haver necessidade de regulamentação rigorosa para transporte

de material biológico e hemocomponentes e de treinamento continuado da hemorrede sobre

o tema.

ANVISA. Transporte de hemocomponentes. Amostra biológica.

1 2 3

4 5

1 Vigilância Sanitária - RO;
2 Vigilância Sanitária - MA;
3 Vigilância Sanitária - AP;
4 Nutricinista . Secretaria da Saúde do Estado do Piauí /DIVISA;
5 Doutora em Fisiopatologia em Clínica Médica - UNESP - Bauru - SP
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24. PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE SOBRE BIOSSEGURANÇA
NA HEMODIÁLISE

Izabel Maria Matos de Paiva Oliveira ; Lucimá Alves Pereira Lima ; Maria do Carmo Melo

Mascarenhas ; Antonio Pedro Batista Filho .

Os riscos inerentes à prestação de serviços nas instituições de saúde, especialmente nas

clínicas de hemodiálise, tornaram-se um grande problema de saúde pública, considerando

que aumentam consideravelmente o índice de infecções, favorecendo a exposição da equipe

de saúde às doenças ocupacionais, contaminação e infecções cruzadas entre profissionais e os

pacientes.

A percepção dos profissionais de saúde sobre a biossegurança no serviço de

hemodiálise interfere na qualidade das ações de prevenção e controle das infecções

hospitalares, reduzindo ou aumentado as infecções nesses serviços.

A percepção dos profissionais de saúde sobre biossegurança no serviço de hemodiálise.

Descrever a percepção dos profissionais de saúde sobre biossegurança na unidade de

hemodiálise, e, discutir a relação da percepção dos profissionais de saúde sobre biossegurança

na unidade ,com qualidade da assistência prestada aos pacientes.

Trata-se de um estudo descritivo de abordagem qualitativa sobre percepção dos

profissionais de saúde na unidade de hemodiálise.

O cenário da pesquisa foi uma unidade de hemodiálise privada, localizada em Teresina

(PI), funciona em três turnos, atendendo a 115 pacientes.

Foi utilizada técnica de entrevistas com questões relacionadas à percepção dos

profissionais sobre biossegurança na hemodiálise e observação participante a fim de ampliar

o campo de análise.Foram entrevistados 10(dez) sujeitos das seguintes categorias: médicos,

enfermeiros ,técnicos e auxiliares de enfermagem.

1 2

3 4

INTRODUÇÃO

OBJETO DE ESTUDO

OBJETIVO

METODOLOGIA

1 Médica. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/ HILP;
2 Enfermeira. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA;
3 Enfermeira. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA;
4 Farmacêutico. Secretaria da Saúde do Estado do Piauí/DIVISA;
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RESULTADOS

As categorias de análise foram três, a saber:

CATEGORIA I - CONHECIMENTO SOBRE A BIOSSEGURANÇA com as

subcategorias dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Procedimentos invasivos,

Imunizações e Lavagem das mãos.

Nesta subcategoria, os procedimentos relacionados com Equipamentos de Proteção

individual, segundo a percepção dos profissionais de saúde entrevistados, se resume,

basicamente, ao uso de máscaras e luvas de procedimento para a diminuição dos riscos de

infecção cruzada no ambiente da hemodiálise.

.

Os procedimentos invasivos realizados, por abrirem vias de acesso aos tecidos estéreis

do organismo, tornam-se causa de infecção hospitalar. De acordo com os depoimentos, existe

resistência dos profissionais de todos os níveis, durante os procedimentos invasivos, em não

adotarem medidas de biossegurança, percebe-se que para a realização do procedimento, o uso

da máscara e da luva torna-se suficiente para se trabalhar.

Na imunização, percebe-se, nos depoimentos dos profissionais, o conhecimento sobre

algum prognóstico das doenças como no caso da hepatite C, evoluindo para cirrose. No

entanto as precauções que deveriam acontecer para todos os pacientes são referidas apenas

para aqueles pacientes sabidamente portadores de hepatite B e C.

A lavagem das mãos é um procedimento que necessita, de acordo com os depoimentos,

ser mais bem efetivado através de implementação das normas e treinamentos em educação

continuada para maior fundamentação dos conhecimentos.

“Eu uso a máscara, o gorro, a luva. No reuso eu uso o capote e as botas. Todo o

equipamento todo... eu procuro usar porque é minha proteção... Eu tenho essa consciência...

biossegurança é, penso que é uma segurança minha e do paciente”.(Depoimento nª 07 –

Técnica de Enfermagem sala C).

“...como a fístula já requer um cuidado maior pelo fluxo sanguíneo, eles não se atrevem

puncionar sem luvas, eu acho que mesmo se eles quiserem puncionar sem luvas, os próprios

pacientes já com medo de infecção. Eles não aceitaria...”(Depoimento nª 08 - Enfermeira).

“Sei pouca coisa, e que ela não é tão perigosa, tem mais medo do paciente C, pois sabe

que esta doença dá CIRROSE, e é perigosa e dá muita coisa. Sou vacinada para hepatite B,

tenho até que repetir, pois minha última taxa deu baixa após o teste. Já tomei umas 03 doses

não têm...”.(Depoimento nª 01 Auxiliar de enfermagem-sala amarela).
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“Pra mim é muito importante, lavo todo hora, após a punção, após verificar a

pressão,... sei que é necessária uma medida higiênica, em qualquer hospital e até em

casa”.(Depoimento nº07 Técnico de enfermagem).

“Todo material, as soluções prejudicam muito agente. Agente aqui nunca está

totalmente seguro”.(Depoimento nª 01 Auxiliar de enfermagem sala amarela).

“...muito são como São Tomé acreditam no que vê né...?”(Depoimento nª 08

Enfermeira).

“Eu tenho medo, no caso do sangue, de uma cutícula e quem tem família!”

(Depoimento nª02 Técnico de enfermagem).

“A clínica nos fornece as luvas que usa e se joga fora, a máscara e o gorro, os óculos não

é limpo e passa para duas pessoas... Eu entendo que pode usar de novo...Estamos consciente

se não usar pode acontecer acidente...”

AFETIVIDADE com as subcategorias Insegurança, Crença, Medo e

Conscientização.

A insegurança demonstrada pelos profissionais da unidade de hemodiálise ao

desenvolverem suas ações relacionadas à biossegurança, reflete um sentimento ou falta do

cumprimento das normas e da legislação preconizada pelo Ministério da Saúde e pelo

serviço.

A crença é pensamento considerado como verdadeiro, mas que não possui veracidade

comprovada, o que difere dos fatos. Expressa através da convicção da fé. Os depoimentos

refletem o despreparo e o desconhecimento do perigo de transmissão das doenças ao acharem

que o uso das soluções e equipamentos de proteção assegurariam a imunidade.

O medo é um sentimento de risco, de perigo que dá aos profissionais inquietações,

frequentemente, na unidade de hemodiálise, principalmente pelo volume de sangue que é

vinculado neste procedimento. Nos depoimentos fica evidenciada uma angústia no

sentimento de ameaça do sangue, e no desconhecimento real da cadeia da patogenicidade dos

microorganismos durante a realização dos procedimentos.

A conscientização, como senso de responsabilidade, lucidez nas atitudes, visão que se

passa em nós, o aprovar ou o desaprovar às ações realizadas por nós, expressa o nosso

sentimento de consciência relacionada à assistência e à biossegurança. Os depoimentos

refletem a conscientização do problema dos entrevistados, mostrando que o cuidado pode ser

mudado com algumas orientações de como fazer ou utilizar corretamente os Equipamentos

de Proteção Individual.

CATEGORIA II –



CATEGORIA III – ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DE HEMODIÁLISE

CONCLUSÃO

REFERÊNCIAS BIBLIOGÁFICAS

Os critérios para o funcionamento dos serviços de diálise estão fundamentados nas

Resoluções de Diretoria Colegiada (RDC) da ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE: RDC Nª

154 de 15 de Junho 2004 e RDC Nª 50 de 21 de Fevereiro de 2002.

Os resultados da pesquisa indicam que os profissionais são capazes de desenvolver seus

conhecimentos. Precisam, no entanto, além da dimensão de competência, da habilidade

técnica, do cumprimento da legislação atual do País, de sedimentarem estes conhecimentos

através de uma educação continuada em hemodiálise, com treinamentos em biossegurança,

para que, desta forma, contribuam com uma nova assistência de riscos minimizados e uma

maior segurança na unidade de hemodiálise, com benefícios para o paciente e para os

profissionais de saúde.

GOLDIM,J.R.Conferência de Asilomar.ttp//www.ufgrs.br/HCPA/gpppg/asilomar.htm,

1997

MINAYO,M.C.S.- O desafio do conhecimento Pesquisa Qualitativa em Saúde – Abrasco São

Paulo 1994

.TEIXEIRA,P.VALLES.S Biossegurança – Uma abordagem multidisciplinar. Rio de Janeiro.

Fiocruz 1996

“...As dificuldades também são financeiras não é de repente que você consegue

comprar e fazer mudar totalmente sua estrutura...O Ministro deu um tempo para as clínicas

se modernizarem e se adequarem a nova realidade”.

“Uma das coisas que a gente tem grande problema é a estrutura, o espaço físico, a parte

do ambiente da clínica... não atende os padrões, antes era aqui para ser escritórios, quando

começou os pacientes, hoje são 105 ou 106”.
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25. PREVENÇÃO DA CEGUEIRA E CUIDADOS PRIMÁRIOS OCULARES NO

CONTEXTO DA SAÚDE DO TRABALHADOR (A REALIDADE DE CORRENTE-

PI)

RESUMO

INTRODUÇÃO:

OBJETIVO:

METODOLOGIA:

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Raimundo Nonato Santana Filho

Segundo o Manual da Boa Visão, elaborado pelo Núcleo de Prevenção à

Cegueira da Unicamp, existem hoje 40 milhões de cegos no mundo e pelo menos metade

deles poderiam estar enxergando, simplesmente conhecendo as doenças, sintomas e situações

que podem levar a cegueira. Os olhos são órgãos muito delicados e responsáveis por 75% do

nosso contato com o mundo, ficando os outros 25% divididos entre os outros quatro

sentidos. Na área de oftalmologia, as doenças ocupacionais são a Blefarite, Conjuntivite

(H10), Ceratite e Ceratoconjuntivite (H16), Catarata(H28), Inflamação coriorretiniana

(H30), Neurite óptica (H46). Os acidentes oculares são bastante comuns, acarretando custos

de ordem social, psicológica e econômica. No Brasil, segundo Leal (2002), 10% dos acidentes

ocupacionais são oculares e a maioria destes acidentes são superficiais, correspondendo a

72% do total. Estudos também relatam que os corpos estranhos são responsáveis pela maioria

destes acidentes e, por uma incidência, que varia de 54,6% a 81,8% do total de traumas

oculares. No Brasil, os estudos a respeito deste assunto são escassos. Os dados existentes

dizem respeito principalmente aos traumas graves, que necessitam de admissão hospitalar e

que provocam muitos dias de afastamento do trabalho. Isto acontece, devido às dificuldades

em notificá-los e pelo fato de os mecanismos de proteção ao trabalhador não serem muito

bem definidos.

Apresentar os cuidados oculares primários no contexto da saúde, após

identificar os principais motivos de doenças oftalmológicas dos trabalhadores do município

de Corrente, estado do Piauí.

Utilizou-se consultas bibliográficas, e observação de clientes atendidos

no Hospital Regional de Corrente-PI, em uma clínica oftalmológica do município e em um

Posto de Saúde localizado na zona rural, que apresentavam problemas de saúde oculares

ocorridos em conseqüência da realização de atividades profissionais, no período de fevereiro

a setembro de 2009.

Após a avaliação dos clientes identificou-se como

principais doenças dos trabalhadores do município estudado: Infecções, Úlceras,

Queimaduras, Hifema, Perfuração Ocular, Corpo Estranho, Pterígeo, Catarata. O estudo

mostra que a maioria dos acidentes oculares ocupacionais no município de Corrente-PI

1

1 Médico.Secretaria Municipal da Saúde de Corrente.
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ocorre nos seguintes profissionais: serralheiros, trabalhadores da construção civil, lavradores,

mototaxistas e trabalhadores em informática. Foi constatado que se deve tomar cuidado ao

usar colírio, lentes de grau, no ambiente de trabalho e durante o período da gestação.

O direito de ver e ver bem, deve ser incluído entre os direitos

fundamentais dos trabalhadores, as ações de Saúde Ocular em todos os níveis têm ampla

importância no campo da saúde do trabalhador e muitas ações de saúde ocular em benefício

do trabalhador podem ser realizadas a custo baixo e com amplos benefícios.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
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26. TRABALHO INFANTIL E SUS: UM OLHAR SOCIAL

RESUMO

Palavras Chaves:

Christianne Fernandes de Miranda

A legislação brasileira proíbe o trabalho para menores de 12 anos caracterizado como

trabalho infantil. Para os adolescentes entre 12 e 14 anos é permitido o trabalho apenas na

condição de aprendizes, já os adolescentes entre 16 e 18 anos podem se inserir no mercado de

trabalho dentro de determinadas condições que garantam sua integridade biopsico-social.

Diante das considerações legais está a realidade, o trabalho infanto-juvenil um fenômeno

social verificado no mundo todo, porém ocorre de maneira brutal nos países pobres, onde

são vários os fatores determinantes do trabalho da criança e adolescente, sendo que a pobreza

é considerada sua principal causa. No que se refere às condições de trabalho, deve-se

considerar que o Brasil é recordista em acidentes e doenças do trabalho, conseqüência das

más condições de trabalho, colocando dentre outros aspectos, a saúde dessas crianças em

risco. Diante desta realidade, destacamos a importância de discutir estas questões nos mais

diversos espaços sociais, incluindo o setor saúde, nesse contexto visualizar a atuação dos

profissionais de saúde na identificação de crianças e adolescentes em situação de trabalho

infantil cuidados com a saúde e encaminhamentos à rede de proteção social. Nessa

perspectiva identificar o nível de colaboração dos profissionais de saúde com a temática

assim como os mecanismos de identificação de crianças e adolescentes em situação de

trabalho infantil nos serviços de saúde, nesse sentido realizou-se pesquisa de campo de cunho

qualitativo e quantitativo com 15 profissionais de saúde que trabalham nos serviços de saúde

do município de Teresina, onde os mesmos consentiram em participar da pesquisa. Das

análises dos resultados identificou-se que os profissionais de saúde possuem pouca

identificação com a temática do trabalho infantil e que nos serviços não existe uma rotina

para identificação e notificação de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil.

Saúde. Infância. Trabalho.

1

1 Assistente Social. Secretaria de Estado da Saúde do Piauí/DIVISA /CEREST.
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27. O ESTIGMA DO HIV/AIDS: A EXPERIÊNCIA DAS MULHERES ACOLHIDAS

DO LAR DA FRATERNIDADE

RESUMO

Palavras - Chave:

Danielle Márlia Sampaio Sousa ;

O presente trabalho intitulado: O estigma do HIV/AIDS: a experiência das mulheres

acolhidas do Lar da Fraternidade,tem por objetivo geral: Identificar os fatores que

contribuem para a estigmatização das mulheres com HIV/AIDS acolhidas no Lar da

Fraternidade; de modo específico, caracterizar o perfil da mulher portadora de HIV/AIDS

acolhida no Lar da Fraternidade e descrever os estigmas vivenciados pelas mulheres com

HIV/AIDS. O interesse por essa temática surgiu a partir da percepção, do aumento crescente

da doença principalmente entre mulheres e de relatos de vivências de mulheres portadoras.

Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, cuja metodologia adotada é a abordagem

crítico-dialética, uma vez que permite abordar o objeto de estudo dentro de um processo

histórico em movimento, a partir de uma visão de totalidade sem desconsiderar a

singularidade. A pesquisa tem como cenário o Lar da Fraternidade – casa vinculada à igreja –

que acolhe o (a) portador (a) de HIV/AIDS na cidade de Teresina, seja ele (ela) procedente do

interior do estado do Piauí ou de outros estados vizinhos. Os sujeitos principais da pesquisa

são constituídas de 5 (cinco) mulheres, com HiV/AIDS. Como resultado, a pesquisa revelou

que os fatores que contribuem para a estigmatização da mulher portadora de HIV/AIDS

estão vinculados à morte, por ser uma doença considerada incurável e ligada à sexualidade.

Que a estigmatização dessas mulheres tem a ver com a falta de informação sobre a doença.

Em suas vivências identificaram-se os aspectos com relação ao diagnóstico, o isolamento com

relação: à família e à sociedade, suas relações afetivas e sua exposição com relação ao

profissional de saúde.

Estigma. HIV/AIDS. Mulher.

1
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