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Resumo:
Objetivos: Quantificar os acidentes de trabalho em uma indústria que resultaram lesões por queimaduras e
os fatores de risco. Pontos Fundamentais: Os autores apresentam a contextualização de lesões causadas
por queimaduras, apresentando 3 graus encontrados, ressaltando que com o avanço tecnológico industrial o
ambiente de trabalho se destaca em relação ao número de vítimas. Com o resultado do questionário
(apêndice II) aplicado, conclui-se que 49% dos funcionários apresentam lesões, dos quais 100% eram do
sexo masculino, a maioria dos casos ocorreram pela falta de uso de equipamentos de segurança necessária
e também por falta de informação sobre o assunto. Observou-se que os líquidos quentes, eletricidade e
substâncias químicas são os principais fatores de risco. Como consequência, obteve-se lesões locais e
sistêmicas. As queimaduras causadas por soda cáustica são pouco frequentes, porém existem grandes
centros industriais que fazem o uso de produtos químicos desta classe, afetando os funcionários. Avaliação
Crítica: O artigo avaliado apresenta fortes evidências avaliando a prevalência de queimaduras nos ambientes
industriais, uma vez que há menor abrangência no uso da metodologia. As queimaduras nas industrias
estabelece evidente relação a pesquisa que poucas informações são passadas aos funcionários. Os
membros superiores (mão, braços) e tórax são as partes mais afetadas dos funcionários vítimas de acidentes
por queimaduras em industrias. Por fim, uma conclusão bem elaborada é presente e ressalta a importância
da realização de demais estudos na área, mais informações são necessárias aos funcionários e mais
equipamentos de proteção para uso de trabalho e assim evitar grandes acidentes industriais.
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