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ACIDENTE DE TRABALHO X USO DE DROGAS
Mestrando em Ciências Farmacêuticas analisou mais de 13 mil óbitos
no Espírito Santo

X

Em busca de aperfeiçoamento pro ssional, o médico do trabalho, patologista e
legista, Rogério Piontkowski, de 39 anos, começou o Mestrado em Ciências
Farmacêuticas pela UVV-ES, sob a orientação do prof. Dr. Dominik Lenz. A
pesquisa é inédita no Estado: o uso de drogas e os acidentes de trabalho.
Rogério pesquisou mais de 13 mil óbitos em toda a região de abrangência do
Departamento Médico Legal (DML) de Vitória (Vitória, Serra, Vila Velha,
Cariacica, Viana, Guarapari, Anchieta, Domingos Martins, Aracruz, Ibiraçu,
Santa Tereza, Santa Maria de Jetibá, Marechal Floriano, Alfredo Chaves, João
Neiva e Afonso Cláudio).
Desses óbitos, 302 foram classi cados como acidente de trabalho. A pesquisa
foi desenvolvida por meio de levantamento de dados retrospectivos dos últimos
cinco anos (2008 a 2012) do arquivo do DML de Vitória, local onde Rogério
trabalha. Os dados foram submetidos à análise estatística.
O médico explica que a pesquisa trata-se de um trabalho que evidencia dados
impactantes sobre os acidentes fatais durante o trabalho e uso de drogas,
principalmente com trabalhadores da construção civil e motoboys. O principal
objetivo, após o estudo, é mudar a realidade dos acidentes de trabalho .

RESULTADOS
1 Dos 302 acidentes de Trabalho, a pesquisa de drogas foi realizada em 214
casos;
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2 Em cerca de 1/4 (24%) dos 214 acidentes de trabalho pesquisados, o
trabalhador possuía alguma droga em seu organismo;
3 O álcool foi a droga mais usada - 18%;
4 A cocaína foi a segunda droga mais usada 3,7%;
5
A maconha, os barbitúricos, as anfetaminas e os benzodiazepínicos
corresponderam, cada um, a 1,5%;
6 Quando comparado o uso de drogas por pro ssão, veri ca-se que os
motoboys consumiram drogas em 50% dos casos, sendo que destes, 37,5% foi
álcool e 12,5% foi cocaína (um número muito superior à média geral). Motoristas
consumiram drogas em 23% dos casos;
7 O município onde houve maior frequência de uso de drogas foi Guarapari
(47%), o que não indica que Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha tenham baixos
índices - 17%, 14%, 13% e 11%, respectivamente.

Para atenuar esse problema, o primeiro passo
já foi dado, que é conhecê-lo. Agora, com estes
números em mãos, as autoridades
competentes podem implementar campanhas
educativas, treinamentos e exames periódicos
mais direcionados para estes grupos de risco
identi cados na pesquisa , naliza Rogério.
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CURSOS DE EXTENSÃO
No dia 06 de junho, foi realizado o encerramento dos cursos de extensão:
Bartender, Recepcionista de eventos e Gestão de vendas, todos promovidos
pela Pró-reitoria de Extensão e Cultura em parceria com a Diageo. Jovens entre
18 e 34 anos foram capacitados para atuar como pro ssionais nas áreas de
entretenimento, lazer e varejo.
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CUIDADO AMIGO DA
MULHER E DA CRIANÇA

Professores e alunos da UVV-ES desenvolvem projeto de extensão
em maternidade de Vitória

Que mulheres grávidas e bebês recém-nascidos merecem cuidados especiais, muita
gente sabe, não é mesmo? Mas, e se você tem a oportunidade de aprender, na
prática, como dar essa atenção especial para quem precisa? É essa oportunidade que
estudantes de cursos da área da saúde da UVV-ES têm, por meio do projeto de
extensão Enfermagem no cuidado amigo da mulher e da criança .
Coordenado pela professora Mônica Barros de Pontes, o projeto faz parte do PET
Saúde/Rede Cegonha e tem como objetivos principais desenvolver trabalhos de
orientações e atendimentos às gestantes, às puérperas e aos recém-nascidos. O
projeto também possui o foco de orientar e instrumentalizar melhor os pro ssionais e
futuros pro ssionais que desejam atuar nessa área.
O projeto tem integração com os cursos de Enfermagem, Medicina, Psicologia e
Fisioterapia e a gente atua cuidando da gestação até três dias após o parto. A mulher
ca internada na maternidade e recebe um cuidado diferenciado com ajuda
multipro ssional no seu cuidado pessoal e do seu lho sobre assuntos, como:
aleitamento materno, drenagem linfática para reduzir o edema da gravidez, en m,
dúvidas sobre qualquer parte obstetrícia , destaca a professora.
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O projeto completou um ano de existência recentemente e os alunos envolvidos
participam de um sistema de plantão dentro da maternidade Pró Mater. Sob a
responsabilidade dos preceptores, eles passam oito horas em atividades acadêmicas
com a prática, fazendo todos os registros do que realizaram.
Quando perguntada sobre os resultados do projeto, a professora argumenta que o
retorno tem sido muito grati cante. Colhemos depoimentos tanto de pro ssionais da
maternidade, quanto de pacientes que reconhecem e falam que, com o projeto, as
clientes recebem mais apoio e orientação , disse.

SELEÇÃO
Você é aluno da área de Saúde da UVV-ES e cou interessado em participar do
projeto? Uma nova turma começará a atuar no mês de julho e a professora seleciona
novos alunos. Para isso, você deve ter cursado a disciplina Saúde da Mulher e da
Criança , estar no 6º período ou mais na graduação e enviar um e-mail para a
professora Mônica Barros de Pontes (monica.pontes@uvv.br) informando seu
interesse em participar.
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VISITA TÉCNICA AO CIODES
Alunos e professores do Mestrado em Segurança Pública
visitam o Centro Integrado
Vinte e cinco alunos do Mestrado Pro ssional em
Segurança Pública da UVV-ES, acompanhados
pelo Pró-reitor Administrativo, Edson Franco
Immaginário, e por professores do curso, visitaram,
no dia 16 de junho, o Centro Integrado Operacional
de Defesa Social (Ciodes). A atividade foi planejada
pelo professor da disciplina Planejamento e Gestão
Pública, Pablo Silva Lira. A coordenadora do curso,
Luciana Borges, e o coordenador adjunto, Danilo
Santiago também participaram da visita. O grupo
foi recebido pelo diretor do Ciodes, CEL Reinaldo
Brezinski, que proferiu uma palestra sobre a história
do Centro, englobando as di culdades e as
expectativas de sua atuação no Estado.
O objetivo da visita técnica foi o de contribuir com a
formação interdisciplinar dos mestrandos,
oportunizando o debate acadêmico a partir da
vivência dos alunos em contexto especí co da área
de segurança pública, em especial, no que se
refere ao tema de planejamento e gestão pública.
Tivemos a oportunidade de conhecer a estrutura
física do Ciodes, bem como compreender as
demandas atendidas por este centro informatizado
de segurança pública, que, há dez anos, está em
funcionamento , conta a professora Luciana.

O CIODES
Criado em julho de 2004, o Ciodes é um órgão de
atendimento emergencial que integra, em uma
única estrutura física e digital, o trabalho diuturno
da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros
Militar, Guarda Civil Municipal de Vitória, Secretaria
de Justiça e Polícia Rodoviária Federal.
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