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INTRODUÇÃO A TEMÁTICA

OBJETIVO GERAL

Ressaltar a importância da formação medico trabalho, da boa
pratica médica e a ética no exercício da medicina na monitoração da
saúde do trabalhador (a).



DEFINIÇÃO:

É toda alteração das mucosas, pele e seus anexos que seja direta
ou indiretamente causada, condicionada, mantida ou agravada
por agentes presentes na atividade ocupacional ou no ambiente
de trabalho (ALI, 2001).



EXEMPLOS DE DERMATOSES E REAÇÕES NA PELE 

1. ERITEMA

2. Mercúrio

3. Arsênico

4. Fenol

5. Vernizes

6. Lã de vidro

7. Antibiótico

8. Frio e raios-x

PÁPULAS
• Vernizes

Piodermites

• Cimento

• Óleo de corte

Vesículas

• Amoníaco

• Trinitrofenol

• Óleos

• Alcatrão

• Iodo

• Cloro

• Bromo

Foliculites FOLICULITES

• ARSÊNICO

• CROMO

• CIMENTO

• ACIDOS 
EÁLCALIS



ETIOPATOGENIA

Agentes:

Biológicos

Físicos

Químicos

Mecânicos

Idade

Sexo

Etnia

AMP e dç concomitantes

Fatores ambientais

Hábitos

Facilidades de higiene

CAUSAS INDIRETAS
(FATORES  PREDISPONENTES)

CAUSAS DIRETAS



EXEMPLOS

Temperatura e umidade 
(piodermites, miliária,  
fungos), luz solar, picadas de 
insetos, contato  com 
vegetais, chuva, ventos, etc.

• ANTECEDENTES MÓRBIDOS • DERMATOSE EM ATIVIDADE

• Diátese alérgica:
• Dermatite atópica
• (maior sensibilidade a agentes  
• irritantes, álcalis, umidade, calor).

• Eczema numular
• Eczema irritativo, 

dermatofitose; psoríase
Liquem plano

• CLIMA



CONDIÇÕES DE TRABALHO 
DESENCADEAMENTO DERMATOSES

• Posição ortostática: 

• dermatite de estase

VAPORES, GASES E 
POEIRAS

VENTILAÇÃO



HISTÓRIA NATURAL DAS DOENÇAS

EXPOSIÇÃO SINTOMAS DIAGNÓSTICO

Estágio 
Suscetibilidade

Estágio Pré-
Clínico

Estágio Clínico 
e Resolução



CAUSAS INDIRETAS – FATORES PREDISPONENTES

Posição Ortostática –
Dermatite de estase 

Vapores, gases e poeira -

Iluminação e Ventilação



CAUSAS DIRETAS – AGENTES QUíMICOS

1 – IRRITANTES

2 – ALÉRGENOS



CAUSAS DIRETAS – AGENTES BIOLÓGICOS

BACTÉRIAS / 
FUNGOS 

VÍRUS E 
INSETOS



CAUSAS DIRETAS – AGENTES BIOLÓGICOS

Radiação 
Calor Frio

Eletricidade



EPIDEMIOLOGIA

I – Agentes químicos
80% das Dermatoses Ocupacionais

II – Dermatites de contato 90% das DO’s

III – Irritativo (DCI) > alérgico
(DCA)

Bronquite crônica
Dermatite de contato alérgica
Asma



EPIDEMIOLOGIA – ALGUMAS CARACTERISTICAS

Raramente determinam quadros 
graves
Apresentam Desconforto
Prurido
Ferimentos
Traumas
Alterações estéticas e funcionais
Interferência na vida social e 
laboral – baixa estima



COMO FAZER O DIAGNÓSTICO?

1. identificação do paciente;
2. anamnese;
3. exame físico;
4. hipótese diagnóstica;
5. diagnóstico diferencial;
6. exames complementares;
7. visita ao ambiente de trabalho;
8. informações fornecidas pelo empregador.
9. critérios para afastamento.

VALE A EXPERIÊNCIA CLINICA – BOA FORMAÇÃO MÉDICA E OBSERVÂNCIA DA CLINICA



VISITA AO AMBIENTE DE TRABALHO E O CFM

• A Resolução do Conselho Federal de Medicina 1488/98 determina que:
• “para o estabelecimento do nexo causal entre os transtornos de saúde e as

atividades do trabalhador, além do exame clínico (físico e mental) e os exames
complementares, quando necessários, deve o médico considerar:

• A história clínica e ocupacional, decisiva em qualquer diagnóstico e/ou investigação 
de nexo causal;

• O estudo do local de trabalho;

• O estudo da organização do trabalho;...”



REFLEXÕES PARA ENTENDER O ADOECIMENTO
DO TRABALHADOR

Contradições da Modernidade

- Flexibilidade da organização do trabalho e remuneração variável por
produtividade.

- O fenômeno da globalização cada vez mais se consolida e o trabalho
mostra-se cada vez mais complexo, especializado e raro.

- O crescimento da informalidade.

- A terceirização, subcontratação, precarização = degradação do
trabalho, produção de um novo modelo de relação trabalhista

- A desumanização



EXAME FÍSICO E UTILIZAÇÃO REGRA DOS 9 
(PULASKI / TENISSON)

Parte do corpo Percentagem

Braço (incluindo a mão) 9% cada

Tronco anterior (frente do corpo) 18%

Genitália 1%

Cabeça e pescoço 9%

Pernas (incluindo os pés) 18 por cento cada

Tronco posterior (parte traseira do corpo) 18%

avaliar rapidamente uma pessoa e começar a recomendar centros de tratamento e intervenções para ajudar uma
pessoa – utilizada em avaliação de queimados.

A regra dos nove atribui uma porcentagem que é nove ou um múltiplo de nove para determinar quanto da área
da superfície corporal é danificada. Para adultos, a regra dos nove é:



ALTERAÇÃO DA HISTÓRIA NATURAL DA DOENÇA

• Frequência 

• Surgimento 

• Agravo

• Casos assemelhados no ambiente 

• laboral

• Eliminação do agente causal = 

retorno à História Natural da Doença



NAS DERMATOSES – IMPORTANTE OBSERVAR  PARA AS 
INFORMAÇÕES DO PRODUTO MANIPULADO PELO EMPREGADOR

• Diversas doenças por substâncias sensibilizantes

• Substâncias irritantes

• Medidas preventivas como orientação no local trabalho

• USO ADEQUADO DE EPIs (se teve treinamento e troca 
dentro das normativas)



QUADRO CLÍNICO

• História de exposição ocupacional, observando-se concordância entre o
início do quadro e o início da exposição, bem como a localização das
lesões em áreas de contato com os agentes suspeitos.

• Melhora com o afastamento e piora com o retorno ao trabalho.

• Teste epicutâneo positivo, nos casos de dermatites de contato por
sensibilização.



TESTE EPICUTÂNEO

• Sobre o teste: testes cutâneos de contato (patch tests), consistem na aplicação dos
testes em formato de um adesivo nas costas. Estes testes são importantes no estudo
da dermatite de contacto alérgica provocada por vários produtos que contactam com
a pele, nomeadamente, metais, cosméticos, também medicamentos tópicos (em
pomada ou creme). Devem ser feitos entre 6 semanas a 6 meses após terminarem os
sintomas.

• Quanto forem negativos: Quando se toma anti-histamínicos nos dias anteriores;
Quando os testes são mal-executados (é por isso que deve procurar sempre ajuda de
um Alergologista - é a melhor maneira de evitar erros!); Quando o mecanismo não é
mediado por IgE.

• Teste epicutâneo positivo, nos casos de dermatites de contato por sensibilização.



AÇÕES A SEREM ADOTADAS 

Ações de Prevenção

• Procedimentos de Vigilância em Saúde do  
trabalhador (Sanitária e epidemiológica)

• Conhecimentos médicos, epidemiologia, higiene  
ocupacional, ergonomia, toxicologia, etc.

• Percepção dos trabalhadores (Saúde e trabalho)

• Normas e procedimentos vigentes

• Estudo complementar e reforço de conceito – acessar

(PORTAL DO ESTUDANTE)



OUTRAS AÇÕES

Confirmação precoce de  diagnósticos e 
nexo com o  trabalho (Epidemiológica)

• Adoção de medidas gerais  (nutrição, 
moradia, higiene,  etc.) e específicas –
controle  da exposição

• Estudo das atividades de  risco potencial para agentes  
causadores (Sanitária)

• Percepção dos trabalhadores (Saúde e trabalho)

• Esclarecimento dos  trabalhadores sobre o risco  de 
dermatoses (Educação)

• Estudo complementar e reforço de conceito – acessar 
(http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo
_dermatoses.pdf)



TRATAMENTO

• Medidas médicas e 
administrativas

• cessação da exposição aos 
agentes agressores 

• uso de anti-histamínicos / outros 
associar corticoides e sempre 
encaminhar especialista

• #Prevencao



DERMATOSES POR AGENTES FÍSICOS

• Faíscas da solda

• Fragmentos do material  que 
atingem a pele  desprotegida

• Ação da radiação emitida  pela fonte
de solda

• Queimadura acidental pela  chama da
solda

Recomendações:
• Irrigação com água corrente por  cerca de 15 minutos

• Use hidratante (vaselina estéril)

• Gaze estéril

• Suave compressão

• Analgésicos de boa potência S/N

SOLDA

• Não use gelo



DERMATOSES POR AGENTES FÍSICOS

MILIÁRIA
• Retenção de suor no poro da  glândula

sudorípara

• Vestuário pouco absorvente

• Ambiente quente e úmido

• Polissacarídeo produzido pelo
Estafilococcus epidermidis

• Superficial

• Rubra

• Profunda

Calor gerado pela maquina causou

reações na região abdominal tipo

miliária rubra que com ato de coçar

entraram em fase de eczema  lembrando
dermatite de contato.

• Ambiente quente e úmido



DERMATOSES POR AGENTES FÍSICOS

Outras situações por calor:
Eritema “abigne”
• Eritema reticulado e com  pigmentação variável em locais da  

pele exposta a fonte calórica por  períodos prolongados

• Risco de aparecimento de  epitelioma do tipo espinocelular

• Hiperemia reticulada,

• Teleangectasias

• Melanodermia

• Risco de aparecimento de 

epitelioma do tipo  espinocelular

Intertrigo
• Erupção eritematosa macerada 

em áreas de atrito

• Maior frequência em 
operários obesos e 
com  sudorese
excessiva

• Infecção secundaria por monilia

• Interdigital

• Axilar

• Crural

• Interfemoral

Urticária:
Localizada e difusa (colinérgica)
Lesões esparsas
Pápulas de 1 a 2 mm de diâmetro
Outros fatores: exercício e emoção

Calor



DERMATOSES POR AGENTES FÍSICOS

FRIO
Eritema “pérnio”

Urticária: Contorno irregular
Pápulas e placas  
edematosas
Contorno irregular
Geralmente 
pruriginosas

Frio

• Processo inflamatório

• Extremidades

• Constrição de arteríolas  
superficiais da pele

• Estase capilar

Frostbite
• Extremidades

• Vasoconstrição

• Liberação de enzimas

• Deposição de microcristais

• Deficiência circulatória

• Lesão inicial lembra picada  
de inseto

Classificação:
• 1º grau: lesões com hiperemia e edema

• 2º grau: lesões com hiperemia, edema,  
vesículas ou bolhas

• 3º grau: lesões com necrose da
epiderme,  derme ou subcutâneo

• 4º grau: lesões necróticas profundas, 
perda  de extremidades



DERMATOSES POR AGENTES FÍSICOS

FRIO
Fenômeno de Reynaud

• Sensibilidade idiopática  ao frio, 
Pressão, Vibração

• Fatores emocionais

• Palidez / Eritema

• Cianose

Tratamento:

• Proteger do Frio e do estresse

• Evitar o fumo

• Vasodilatadores e antagonistas do Cálcio

• Simpatectomia – formas mais graves



ELETRICIDADE / QUEIMADURAS

Recomendações:
• Queimaduras

• Voltagem e intensidade da corrente

• Tempo de contato

• Espessura e umidade da pele

• Locais de entrada e saída da  
corrente são mais afetados

• Não toque no paciente

• Primeiro verifique a fonte  de energia

• Desligue / afaste a corrente  elétrica com material não
condutor

• ATLS

• Ressuscitação  
cardiorrespiratória

• Ferimentos: gaze estéril ou  algum material o 
mais  limpo possível

• Evite o uso de algodão - aderir a lesão.



CÂNCER CUTÂNEO – EXPOSIÇÃO RUV – NÃO IONIZANTE

• Epitelioma basocelular em trabalhador  rural.

• 6 anos de evolução

• Exposição a radiação solar é considerada  o 

principal agente cancerígeno

• Proteção adequada

• Chapéu, touca de Tecido e vestuários  

adequados

• Filtro solar



INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

•PROCURE REFORÇAR O CONCEITO – MATERIAL EM PDF 

•ACESSAR A FONTE LITERÁRIA DISPONIBILIZADA

Dúvidas?
Enviar o questionamento
Para coordenação.



DERMATITES DE CONTATO POR IRRITANTES (DCI)

• Crônicas (mais comuns): secura da pele 
e o aparecimento de  fissuras –> eritema, 
descamação, pápulas, vesículas e  
espessamento gradual da pele.

• Agudas: semelhantes às dermatites de 
contato alérgicas  agudas - ulcerações 
vermelhas profundas, nas queimaduras  
químicas.

Principais causas (DIC): Detergentes, Óleos e gorduras; Solventes; Drogas; Arsênio, Berilio, 
Bromo, Cimento e corantes



DERMATITES ALÉRGICA DE CONTATO (DAC)

• Principais Causas: Metais (cromo, 
dicromato de potássio, níquel, mercúrio, 
etc.) Corantes; Alimentos; Plantas; 
Adesivos; Drogas (neomicina, timerosol, 
merthiolate, etc.)

• Tratamento: O afastamento da exposição 
é essencial; Tratamento tópico: corticoides 
e/ou antibióticos,  emolientes, 
hidratantes; Tratamento sistêmico: Anti-
histamínicos e corticoidoterapia.

Características: Produção de linfócitos T; Sensibilização: 5-21 dias; Dose desencadeante: horas a 3 
dias (dermatite eczematosa)  e desaparecimento 2-3 semanas cessada a exposição



DERMATITES – DIC / DAC:CIMENTO

• Principais Causas: Metais (cromo, 
dicromato de potássio, níquel, mercúrio, 
etc.) Corantes; Alimentos; Plantas; Adesivos; 
Drogas (neomicina, timerosol, merthiolate, 
etc.)

Características:

Hiperceratose; Paroníquias e onicólise; “sarna 
dos pedreiros”; Conjuntivites irritativas
Ulcerações de córnea



DERMATITES – DIC / DAC:CROMO 

• Ulceras em olho de pombo

Características: Ulceras crônicas de Pele; Irritação e ulceração da mucosa nasal + perfuração 
do septo nasal; Câncer das fossas nasais; Câncer de Pulmão

• Perfuração do septo nasal – CROMO 
(ÚLCERA)



ÉTICA NA MONITORAÇÃO DA SAÚDE
DO TRABALHADOR 

1- empenhar-se pela saúde e bem estar social dos trabalhadores.

2- contribuir para a saúde ambiental e comunitária.

3- proteção da vida e da saúde dos trabalhadores

4- implementar políticas e programas de Saúde Ocupacional.

5- imparcialidade e a proteção da confidencialidade e do segredo no que se refere à 
privacidade dos trabalhadores

6- independência profissional .

Comissão Internacional de Saúde Ocupacional (ICOH)



O QUE É SAÚDE DO TRABALHADOR?

É uma área da saúde pública que tem como objeto de estudo e ação
as relações entre o trabalho e a saúde e como objetivo a promoção e
proteção do trabalhador, traduzidas por ações de vigilância nos
ambientes e organização do trabalho. Além disso, organiza a prestação
de serviços de assistência aos trabalhadores vitimados por agravos
relacionados ao trabalho, a partir de procedimentos de diagnóstico,
tratamento, notificação e reabilitação, de forma integrada ao SUS.



FATORES PSICOSSOCIAIS QUE INTERFEREM NOS 
PORTADORES DESSAS PATOLOGIAS

• Personalidade 

• Fatores individuais 
(estresse)

• Suporte social

• Emprego / desemprego



AÇÕES NA INVESTIGAÇÃO DAS RELAÇÕES 
SAÚDE-TRABALHO

• Avaliação dos 
trabalhadores

• Postos e condições de 
trabalho



AÇÕES MÉDICO DO TRABALHO

Orientações ao trabalhador

Notificação: CAT / Laudo ao 
INSS/ chefia

Investigação ativa de outros 
trabalhadores (doença 
subclínica)



AÇÕES INTERDISCIPLINAR NO RETORNO AO TRABALHO

• Atividades compatíveis

• Apoio de colegas e chefias –
evitar exclusão 

• Respeito às lesões / 
limitações do trabalhador
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