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PALAVRA DA PRESIDENTE

SPPT e o controle do tabaco

O

tabagismo é considerado pela Organização Mundial
de Saúde (OMS) a principal causa de morte evitável
no mundo. Atualmente mais de 10 mil pessoas
morrem por dia por alguma doença relacionada ao tabagismo,
o que equivale a mais de 7 mortes/minuto que poderiam ter
sido evitadas.
Segundo a OMS, existem 1 bilhão e 200 milhões de
fumantes no mundo, caracterizando uma epidemia, portanto
devendo ser tratada como tal.
O Brasil faz parte dos países que ratificaram a Convenção
Quadro para o Controle do Tabaco (CQCT), que é um tratado
internacional, instrumento legal, com o “objetivo principal
de preservar as gerações, presentes e futuras, das
conseqüências sanitárias, sociais, ambientais e econômicas
do consumo e da exposição à fumaça do tabaco. Ela
estabelece como algumas de suas obrigações a elaboração
e atualização de políticas de controle do tabaco, o
estabelecimento de um mecanismo de coordenação
nacional e de cooperação com outros Estados Partes, e a
proteção das políticas nacionais contra os interesses da
indústria do tabaco”. (OMS; INCA).
As medidas mínimas recomendadas pela CQCT aos países
que a ratificaram são:
- estabelecer espaços 100% livres de tabaco (ambiente de
trabalho e espaços públicos fechados);
- aumentar o preço e os impostos sobre cigarro e direcionar
os impostos arrecadados para área da saúde;
- proibir a publicidade do cigarro e patrocínios pela
indústria do tabaco;
- combater o comércio ilícito;
- oferecer tratamento aos fumantes dependentes;
- desenvolver e fomentar campanhas educativas.
Neste contexto a SPPT, realizou várias ações no Dia
Nacional de Combate ao Fumo:
- Campanha de conscientização da população , na cidade
de São Paulo, no Conjunto Nacional
- Concurso de desenho sobre o Tabagismo, entre alunos
de 10 a 14 anos de idade, em Santos
- Curso de Tabagismo para profissionais de Saúde
Com o slogan: “Vamos varrer esta doença” , de uma forma
lúdica, mais de cinqüenta profissionais, entre
pneumologistas, medico-residentes, fisioterapeutas e
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acadêmicos participaram do “Mutirão da Bituca” onde
coletamos bitucas na Avenida Paulista, além de conscientizar
a população através de realização de questionário de
dependência à nicotina, espirometria, monoximetria e cálculo
individualizado do quanto que cada fumante gastou ao longo
da vida apenas com o consumo do cigarro e o quanto que
ele passará a poupar ao deixar de fumar. Por exemplo, quem
fuma 1 maço de cigarro/dia há 20 anos, já fumou 144 mil
cigarros, gastou R$28.880,00, quantia que se tivesse sido
aplicada na caderneta de poupança seria hoje R$ 69mil. (Em
breve esta planilha estará disponível no site da SPPT).
Com um custo de R$275,00 para compra de vassouras e
pás e muita boa vontade, realizamos uma Campanha com
grande repercussão na mídia, atingindo milhões de
brasileiros.
O concurso de desenho em Santos, foi um projeto piloto
para uma ação de maior abrangência,de combate à iniciação
do tabagismo, programada para 2011.
E com o Curso de Tabagismo para profissionais de saúde,
acredito que completamos parte do nosso papel como
Sociedade Medica, em ações pontuais que tem poder de
continuidade no Combate ao Fumo, através da motivação e
educação de acadêmicos, médicos residentes e
fisioterapeutas. Segundo dados da última Pesquisa Especial
de Tabagismo divulgada pelo INCA (IBGE 2008) somente
57% profissionais da saúde aconselham a cessação do
tabagismo aos seus pacientes. Acredito que campanhas
como esta contribuem também com uma maior
conscientização da classe medica alem de valorizar a nossa
especialidade.
Agradeço em nome de toda a Diretoria da SPPT, a todos
que se dedicaram às diferentes ações que marcaram a
presença da SPPT no dia Nacional de Combate ao Fumo.
Tenho certeza que bons frutos serão colhidos, com a redução
do tabagismo, com a valorização da nossa especialidade e
quiça com novos apaixonados pela Medicina Respiratória!
Um abraço
Jaquelina Ota Arakaki
Presidente da SPPT
jaqueota@gmail.com
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PALAVRA DOS EDITORES

As doenças ocupacionais e a
responsabilidade do pneumologista

N

essa edição do nosso “Pneumologia Paulista”,
abordamos um tema fascinante e delicado: as
doenças ocupacionais. Recebemos, com grande
satisfação, artigos de grande relevância que nos oferecem
um panorama amplo da questão.
Contamos atualmente com uma massa crítica nacional com
respeitável produção na área das doenças ocupacionais. Boa
parte dessa produção científica é realizada em nosso estado,
fato que inegavelmente é motivo de grande orgulho para
todos. Entretanto, a produção do conhecimento aumenta
nossa responsabilidade, fazendo-se necessário compartilhar
esse aprendizado com todos os profissionais que atendem
aqueles com doenças respiratórias.
Nessa edição somos apresentados (ou reapresentados) a
importantes temas das doenças ocupacionais. São
discutidos alguns aspectos da legislação brasileira em relação
às doenças ocupacionais respiratórias. As doenças
ocupacionais em geral, e em especial as pulmonares são
eventos de interesse da saúde pública, e cabe às instituições
públicas e a todos os profissionais de saúde, vinculados ou
não à rede pública, participarem ativamente da sua
identificação, diagnóstico e notificação. Embora nosso país
tenha evoluído nessa questão nas últimas décadas, a
subnotificação das doenças ocupacionais ainda é um
problema real, que subestima a dimensão da prevalência
destas afecções no nosso país, o que tem implicações nas
estratégias de prevenção e vigilância epidemiológica da
saúde do trabalhador.
As consequências trabalhistas de uma eventual doença
ocupacional são objeto de interesse crescente por parte dos
trabalhadores, empregadores e profissionais de saúde
envolvidos no cuidado de trabalhadores expostos a riscos
em sua atividade de trabalho. Portanto, faz-se necessária
uma formação adequada para a leitura radiológica das
pneumoconioses, como discutida nessa edição do
“Pneumologia Paulista”. Agregue-se a esta necessária
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capacitação de leitura radiológica o fato de que falamos de
uma potencial área de atuação para os novos (e não tão
novos) pneumologistas.
Uma das funções importantes de nossa publicação é
acrescentar informações relevantes para a formação e
capacitação contínua de nossos leitores. Os artigos de asma
ocupacional, DPOC ocupacional, silicose, doenças
relacionadas ao asbesto e doenças granulomatosas
ocupacionais apresentam de forma clara as relações entre
essas doenças e a atividade profissional do indivíduo,
evitando que façamos diagnósticos simplistas em que nos
esqueçamos de perguntar qual é ou qual foi a ocupação
daquele que nos procura.
Aspectos menos habitualmente explorados como o
tabagismo ocupacional e a síndrome do edifício doente nos
alertam para situações menos óbvias de risco ocupacional e
também cumprem brilhantemente o papel de nos fazer pensar
nas possíveis causas das enfermidades ocupacionais.
Acreditamos que cumpriremos nosso papel ao contribuir
para lembrar aos leitores da nossa responsabilidade ao
identificar uma doença ocupacional , pois esse diagnóstico
tem implicações médicas, éticas e legais que afetam o
indivíduo e a sociedade de diversas maneiras. Lembramos
ainda que temos um longo caminho para melhorar as
condições de trabalho dos profissionais expostos, em maior
ou menor grau, aos riscos inerentes à sua atividade
profissional.
Mônica Corso Pereira
Vice-presidente da SPPT
Editora do Pneumologia Paulista
corso@mpcnet.com.br
Carlos Jardim
Co-editor do Pneumologia Paulista
jardim.carlos@uol.com.br
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TEMAS EM DESTAQUE

Aspectos da Legislação Brasileira e da
Vigilância Epidemiológica das Doenças
Ocupacionais Respiratórias
AUTORES:

Mírian Pedrollo Silvestre1, Eduardo Mello De Capitani2

SERVIÇO:

1
2

Prefeitura Municipal de Campinas
Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas

1

Médica sanitarista, com especialização em Saúde Pública e atuação em Saúde do Trabalhador –
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador da Prefeitura Municipal de Campinas, São Paulo.
2
Professor Associado da Disciplina de Pneumologia, DCM, Faculdade de Ciências Médicas da
Universidade Estadual de Campinas, São Paulo

INTRODUÇÃO
Vários são os agentes agressivos ao sistema respiratório
presentes nos ambientes de trabalho. Substâncias químicas
na forma de gases, poeiras ou vapores, material biológico
particulado e radiações ionizantes são alguns deles. Dessa
forma, um largo espectro de entidades nosológicas pode se
desenvolver em decorrência da exposição dos trabalhadores
aos agentes agressivos nos diversos ramos de atividade
econômica.
Apesar disso, o reconhecimento e a notificação das
pneumopatias ocupacionais é ainda bastante incipiente em
nosso meio.
Este trabalho aborda alguns aspectos da subnotificação
dos agravos de saúde relacionados ao trabalho, com ênfase
nas pneumopatias ocupacionais e apresenta fluxos de
informação já normalizados no Brasil que podem e devem
ser utilizados pelos profissionais de saúde da rede pública e
privada. Pretende-se, com isso, estimular ações que tragam
melhora no conhecimento acerca da morbi-mortalidade por
doenças pulmonares relacionadas ao trabalho, facilitando o
desenvolvimento de políticas públicas voltadas à eliminação
dessas doenças que são, em sua maioria, evitáveis. Este
texto pretende também servir de guia ao Pneumologista que
faz um diagnóstico de pneumopatia ocupacional, com relação
aos passos a serem seguidos quanto ao encaminhamento
do paciente para as instituições relacionadas à previdência
social e à notificação da doença.

DOENÇAS RELACIONADAS AO
TRABALHO
As doenças relacionadas ao trabalho ou doenças
ocupacionais são aquelas que surgem em decorrência de
condições adversas à saúde presentes nos ambientes de
6

trabalho. De acordo com a classificação proposta por
Shilling1 ,podem ser classificadas em 3 grupos:
GRUPO I: doenças em que o trabalho é causa necessária,
tipificadas pelas doenças profissionais, stricto sensu, e pelas
intoxicações agudas de origem ocupacional. Neste grupo o
trabalho é entendido como causa direta, sendo o
estabelecimento da relação causal, ou nexo causal, direto e
imediato. São exemplos a silicose e a asbestose.
GRUPO II: doenças em que o trabalho pode ser um fator
de risco, contributivo, mas não necessário, exemplificadas
pelas doenças comuns, mais frequentes ou mais precoces
em determinados grupos ocupacionais e para as quais o
nexo causal é de natureza eminentemente epidemiológica. A
hipertensão arterial e as neoplasias malignas, em
determinados grupos ocupacionais ou profissões,
constituem exemplo típico.
GRUPO III: doenças em que o trabalho é provocador de
um distúrbio latente, ou agravador de doença já estabelecida
ou preexistente, ou seja, concausa, tipificadas pelas doenças
alérgicas de pele e respiratórias e pelos distúrbios mentais,
em determinados grupos ocupacionais ou profissões. A asma
ocupacional é um exemplo deste grupo.
No âmbito da Previdência Social 2 , as doenças
ocupacionais equiparam-se aos acidentes de trabalho em
termos de direitos e são consideradas em duas modalidades.
A primeira diz respeito às doenças profissionais que são as
produzidas ou desencadeadas pelo exercício do trabalho
peculiar a determinada atividade e constante de lista
específica elaborada pelo Ministério da Previdência Social.
Correspondem ao grupo I da classificação de Shilling. A
segunda modalidade de doença ocupacional prevista pela
previdência refere-se às doenças do trabalho que são as
adquiridas ou desencadeadas em função de condições
Pneumologia Paulista Vol. 23, No.11/2010

especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione
diretamente. Ou seja, o trabalho é um dos fatores
desencadeantes, enquadrando-se aqui as doenças previstas
nos grupos II e III de Shilling.
No intuito de trazer subsídios para a atuação clínica e
epidemiológica dos profissionais de saúde em geral,
enfocando-se a relação saúde-doença e trabalho, o
Ministério da Saúde publicou em 1999 a lista de doenças

relacionadas ao trabalho3, como referência dos agravos
originados no processo de trabalho. Essa lista contempla
cerca de 200 entidades nosológicas, das quais 34 são
pneumopatias. Tal lista tem duas entradas, podendo ser por
diagnóstico ou por agentes causais, ambos codificados pela
Classificação Internacional de Doenças (CID 10). A Tabela 1
mostra as pneumopatias ocupacionais e respectivos agentes
etiológicos, segundo este instrumento.

DOENÇAS

AGENTES ETIOLÓGICOS OU FATORES DE RISCO DE NATUREZA
OCUPACIONAL

Outras Doenças Pulmonares ObstrutivasCrônicas (Inclui: “Asma
Obstrutiva”,”Bronquite Crônica”, “Bronquite Asmática”,”Bronquite
Obstrutiva Crônica”) (J44.-)

• Cloro gasoso (X47.-; Z57.5)
• Exposição ocupacional à poeira de sílica livre (Z57.2-)
• Exposição ocupacional a poeiras de algodão, linho, cânhamo ou
sisal (Z57.2-)
• Amônia (X49.-; Z57.5)
• Anidrido sulfuroso (X49.-; Z57.5)
• Névoas e aerossóis de ácidos minerais (X47.-; Z57.5)
• Exposição ocupacional a poeiras de carvão mineral (Z57.2)

Asma (J45.-)

• Mesma lista das substâncias sensibilizantes produtoras de Rinite
Alérgica (X49.-; Z57.2, Z57.4 e Z57.5)

Pneumoconiose dos Trabalhadores do Carvão (J60.-)

• Exposição ocupacional a poeiras de carvão mineral (Z57.2)
• Exposição ocupacional a poeiras de sílica-livre (Z57.2)

Pneumoconiose devida ao Asbesto (Asbestose) e a outras fibras
minerais (J61.-)

• Exposição ocupacional a poeiras de asbesto ou amianto (Z57.2)

Pneumoconiose devida à poeira de Sílica (Silicose) (J62.8)

• Exposição ocupacional a poeiras de sílica-livre (Z57.2)

Beriliose (J63.2)

• Exposição ocupacional a poeiras de berílio e seus compostos
tóxicos (Z57.2)

Siderose (J63.4)

• Exposição ocupacional a poeiras de ferro (Z57.2)

Estanhose (J63.5)

• Exposição ocupacional a poeiras de estanho (Z57.2)

Pneumoconiose devida a outras poeiras inorgânicas especificadas
(J63.8)

• Exposição ocupacional a poeiras de carboneto de tungstênio
(Z57.2)
• Exposição ocupacional a poeiras de carbetos de metais duros
(Cobalto, Titânio, etc.) (Z57.2)
• Exposição ocupacional a rocha fosfática (Z57.2)
• Exposição ocupacional a poeiras de alumina (Al2O3) (“Doença de
Shaver”) (Z57.2)

Pneumoconiose associada com Tuberculose (“Silico-Tuberculose”)
(J65.-)

• Exposição ocupacional a poeiras de sílica-livre (Z57.2)

Doenças das vias aéreas devidas a poeiras orgânicas (J66.):
Bissinose (J66.0), devidas a outras poeiras orgânicas
especificadas (J66.8)

• Exposição ocupacional a poeiras de algodão, linho, cânhamo, sisal
(Z57.2)

Pneumonite por Hipersensibilidade a Poeira Orgânica (J67.) Pulmão
do Granjeiro (ou Pulmão do Fazendeiro) (J67.0)
Bagaçose (J67.1); Pulmão dos Criadores de Pássaros (J67.2)
Suberose (J67.3)
Pulmão dos Trabalhadores de Malte (J67.4)
Pulmão dos que Trabalham com Cogumelos (J67.5)
Doença Pulmonar Devida a Sistemas de Ar Condicionado e de
Umidificação do Ar (J67.7)
Pneumonites de Hipersensibilidade Devidas a Outras Poeiras
Orgânicas (J67.8)
Pneumonite de Hipersensibilidade Devida a Poeira Orgânica não
especificada (Alveolite Alérgica Extrínseca SOE;
Pneumonite de Hipersensibilidade SOE (J67.0)

• Exposição ocupacional a poeiras contendo microorganismos e
parasitas infecciosos vivos e seus produtos tóxicos (Z57.2)
• Exposição ocupacional a outras poeiras orgânicas (Z57.2)
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Bronquite e Pneumonite devida a produtos químicos, gases, fumaças
e vapores (“Bronquite Química Aguda”) (J68.0)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Berílio e seus compostos tóxicos (X49.-; ZX57.5)
Bromo (X49.-; Z57.5)
Cádmio ou seus compostos (X49.-; Z57.5)
Gás Cloro (X47.-; Z57.5)
Flúor ou seus compostos tóxicos (X47.-; Z57.5)
Solventes halogenados irritantes respiratórios (X46.-; Z57.5)
Iodo (X49.-; Z57.5)
Manganês e seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.5)
Cianeto de hidrogênio (X47.-; Z57.5)

Edema Pulmonar Agudo devido a produtos químicos, gases, fumaças
e vapores (Edema Pulmonar Químico) (J68.1)

•
•
•
•
•
•
•
•

Berílio e seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.5)
Bromo (X49.-; Z57.5)
Cádmio ou seus compostos (X49.-; Z57.5)
Gás Cloro (X47.-; Z57.5)
Flúor e seus compostos (X47.-; Z57.5)
Solventes halogenados irritantes respiratórios (X46.-; Z57.5)
Iodo (X49.-; Z57.5)
Cianeto de hidrogênio (X47.-; Z57.5)

Síndrome de Disfunção Reativa das Vias Aéreas (SDVA/RADS)
(J68.3)

•
•
•
•
•
•
•

Bromo (X49.-; Z57.5)
Cádmio ou seus compostos (X49.-; Z57.5)
Gás Cloro (X47.-; Z57.5)
Solventes halogenados irritantes respiratórios (X46.-; Z57.5)
Iodo (X49.-; Z57.5)
Cianeto de hidrogênio (X47.-; Z57.5)
Amônia (X49.-; Z57.5)

Afeccções respiratórias crônicas devidas àinalação de gases,
fumos, vapores esubstâncias químicas: BronquioliteObliterante
Crônica, Enfisema CrônicoDifuso, Fibrose Pulmonar Crônica (J68.4)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arsênico e seus compostos arsenicais (X49.-; Z57.4 e Z57.5)
Berílio e seus compostos (X49.-; Z57.5)
Bromo (X49.-; Z57.5)
Cádmio ou seus compostos (X49.-; Z57.5)
Gás Cloro (X47.-; Z57.5)
Flúor e seus compostos (X47.-; Z57.5)
Solventes halogenados irritantes respiratórios (X46.-; Z57.5)
Iodo (X49.-; Z57.5)
Manganês e seus compostos tóxicos (X49.-; Z57.5)
Cianeto de hidrogênio (X47.-; Z57.5)
Ácido Sulfídrico (Sulfeto de hidrogênio) (X47.-; Z57.5)
Carbetos de metais duros (X49.-; Z57.5)
Amônia (X49.-; Z57.5)• Anidrido sulfuroso (X49.-; Z57.5)
Névoas e aerossóis de ácidos minerais (X47.-; Z57.5)
Acrilatos (X49.-; Z57.5)
Selênio e seus compostos (X49.-; Z57.5)

Pneumonite por Radiação (manifestação aguda) (J70.0) e Fibrose
Pulmonar Conseqüente a Radiação (manifestação crônica) (J70.1)

• Radiações ionizantes (W88.-; Z57.1)

Derrame pleural (J90.-)

• Exposição ocupacional a poeiras de Asbesto ou Amianto (Z57.2)

Placas pleurais (J92.-)

• Exposição ocupacional a poeiras de Asbesto ou Amianto (Z57.2)

Enfisema intersticial (J98.2)

• Cádmio ou seus compostos (X49.-; Z57.5)

Transtornos respiratórios em outras doenças sistêmicas do tecido
conjuntivo classificadas em outra parte (M05.3):”Síndrome de
Caplan” (J99.1)

• Exposição ocupacional a poeiras de Carvão Mineral (Z57.2)
• Exposição ocupacional a poeiras de Sílica livre (Z57.2)

EVIDÊNCIAS DE SUBDIAGNÓSTICO E
SUBNOTIFICAÇÃO DAS PNEUMOPATIAS
OCUPACIONAIS
Apenas uma pequena parte dos agravos de saúde
relacionados ao trabalho, tanto acidentes quanto doenças,
incluídas aqui as pneumopatias ocupacionais, são
diagnosticadas em nosso meio. A Organização Mundial de
Saúde estima que apenas 1 a 4% das doenças ocupacionais
são diagnosticadas como tal na América Latina, destacando
8

que existe resistência em reconhecer as causas ocupacionais
para doenças e acidentes do trabalho e também falha em
notificá-los quando identificados.4 Este é o contexto propício
para a construção do chamado silêncio epidemiológico das
doenças relacionadas ao trabalho, onde a negação do caráter
social do adoecimento soma-se à ausência de registros de
casos nas estatísticas oficiais, o que contribui para o
desaparecimento histórico da relação saúde-doença e
trabalho.5
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O tema da subnotificação dos agravos relacionados ao
trabalho tem sido abordado por vários autores em nosso meio.
Investigação realizada através de inquérito domiciliar na cidade
de Botucatu-SP estimou a subnotificação de acidentes de
trabalho em 79,5%, demonstrando a ineficiência do sistema
previdenciário de comunicações de acidente de trabalho como
fonte de informação 6. Em outro enfoque, um estudo das
internações por pneumoconioses no Brasil inferiu baixa
sensibilidade do SUS na detecção diagnóstica dos casos, que
possivelmente estariam sendo registrados como pneumopatias
com as quais os profissionais estão mais familiarizados 7.
As informações da Previdência Social somam mais
evidências, tanto para a baixa detecção dos diagnósticos,
quanto para a subnotificação dos agravos à saúde dos
trabalhadores, revelando situações de desvios na concessão
de benefícios previdenciários que merecem atenção.
Os gráficos 1,2,3,4 e 5 mostram a concessão de benefícios
previdenciários por doença para silicose (CID J62),
asbestose (CID J61), mesotelioma (CID C45), placa pleural
(CID J92) e asma (CID J45) de janeiro de 2006 a novembro de
2009, segundo estatísticas oficiais da Previdência Social 8.
Foram considerados dois tipos de benefício: o auxíliodoença-previdenciário, concedido por incapacidade devida
a doenças de causa não ocupacional, e o auxílio-doençaacidentário, concedido por incapacidade devida a doenças
relacionadas ao trabalho, sejam profissionais ou do trabalho,
segundo as definições da Previdência.
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Gráfico 3 - nº de benefícios previdenciários por mesotelioma (CID
C45)/ ano
Nº de benefícios concedidos/ano por CID J92 (placa pleural)
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Gráfico 4 - nº de benefícios previdenciários por placas pleurais
(CID J92)/ ano
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Gráfico 1 – nº de benefícios previdenciários por silicose (CID
J62)/ ano
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Gráfico 5 - nº de benefícios previdenciários por asma (CID J45)/
ano

Nº de benefício concedido/ano por CID J61 (asbestose)
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Gráfico 2 - nº de benefícios previdenciários por asbestose (CID
J61)/ ano
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Tanto para a silicose quanto para a asbestose,
reconhecidas doenças profissionais, houve um número
significativo de concessões de auxílio-doençaprevidenciário, ou seja, não houve o reconhecimento da
relação causal entre trabalho e doença, apesar de se esperar
que o nexo fosse reconhecido de forma imediata neste tipo
de agravo. No caso da silicose, apenas 249 (40,9%) dos 609
benefícios concedidos foram auxílio-doença-acidentário. Para
a asbestose a situação se repete, pois dos 30 benefícios
concedidos, apenas 38,1% foram reconhecidos como
ocupacionais.
Para o mesotelioma, neoplasia maligna relativamente rara e
9

com causalidade relacionada à exposição ao asbesto 9,
observamos a ocorrência de 98 casos, dos quais apenas 6
(6,1%) tiveram reconhecimento de nexo causal com o trabalho.
O mesmo ocorre com as placas pleurais, que foram causa
de concessão de 86 benefícios por incapacidade temporária,
dos quais apenas 6 (7%) caracterizados como auxílio-doençaacidentário. Convém lembrar que as placas pleurais, quando
bilaterais e com características de imagem circunscrita e
calcificada, tanto ao radiograma simples quanto à tomografia
de tórax, apontam para uma probabilidade extremamente
elevada de relação causal com exposição ao asbesto.10
Por último, a asma ocupacional, que não teve nenhum
registro em 2006, passou a ter algum reconhecimento a partir
de 2007. Isto pode ser explicado, pelo menos em parte, pela
implantação do Nexo Técnico Epidemiológico, ferramenta
utilizada pelo INSS a partir de 2007 que disponibiliza ao
médico perito da previdência a informação sobre existência
de evidência epidemiológica quanto à possibilidade de se
contrair determinada doença, dependendo do ramo de
atividade econômica em que está inserido o trabalhador. 11
Nas estatísticas do Sistema Único de Saúde (SUS) chama
atenção um pico de notificações de pneumoconioses no
estado de São Paulo ocorrido no ano de 2008, conforme
demonstrado na Tabela 2.
A explicação para este pico deve-se inteiramente à atuação
Tabela 2. Agravos de saúde do trabalhador notificados no
estado de São Paulo – 2007 e 2008.
AGRAVO/ANO

2007

2008

Dermatose
Acidente Material Biológico

26
8.597

75
8.499

PAIR
Pneumoconiose

28
12

78
629

Câncer
LER/Dort

3
608

3
567

Transtornos Mentais
Acidente Grave

31
16.254

34
19.263

Intoxicação Ocupacional
301
TOTAL
25.860
Fonte: Ministério da Saúde Sinan-net

380
29.478

conjunta entre o Ministério Público do Trabalho (MPT),
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e SUS, no caso de
Inquérito Civil Público (ICP) onde uma única empresa que
atuava na confecção de artefatos de cimento amianto foi
instada, através de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)
a emitir Comunicações de Acidente de Trabalho (CAT) para
todos os seus trabalhadores e ex-trabalhadores que
apresentavam diagnósticos de doenças relacionadas ao
asbesto 12. Segundo as informações do inquérito, a empresa
oferecia benefícios aos trabalhadores através de acordos
extra-judiciais, desde que apresentassem diagnóstico de
doença relacionada ao asbesto firmado por junta médica da
confiança da empresa. Segundo a denúncia, muitos acordos
haviam sido firmados, sem que as notificações ao poder
público ocorressem. Através da ação do MPT, mais de 600
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CAT foram emitidas pela empresa e registradas no INSS. De
outro lado, houve o entendimento de que as notificações
deveriam ocorrer também no SUS, uma vez que tratavam-se
de doenças de notificação compulsória segundo a Portaria
MS GM 777/2004, que instituiu onze agravos de saúde do
trabalhador como sendo de notificação compulsória ao
Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN-net),
dentre eles as pneumoconioses e o câncer ocupacional.13

DISCUSSÃO
As doenças relacionadas ao trabalho têm reconhecimento
científico e legal, havendo legislação suficiente no Brasil
para que tais agravos sejam minimamente reconhecidos e
monitorados. Todavia, as estatísticas oficiais, a bibliografia
e a prática diária em serviços de referência em saúde do
trabalhador nos oferecem inúmeras evidências sobre o
sistemático descumprimento da legislação e o consequente
desconhecimento acerca do real impacto do trabalho sobre
a saúde da população brasileira.
A total compreensão das causas que levam ao
subdiagnóstico e subregistro dos agravos de saúde do
trabalhador está ainda por ser alcançada. Preliminarmente
podemos inferir que vários atores sociais contribuem para a
ocultação da realidade sobre o adoecimento no trabalho.
Uma das principais contribuições certamente vem da
ocultação deliberada, como no caso da empresa citada neste
artigo, que só passou a notificar as doenças relacionadas ao
asbesto que já eram de seu conhecimento após a intervenção
do MPT, o que gerou um pico nas notificações de
pneumoconiose no SINAN-net em 2008.
Outra contribuição possível vem do despreparo dos
profissionais de saúde em reconhecer o trabalho como fator
determinante ou agravante do adoecimento, deixando de
estabelecer o diagnóstico etiológico dos agravos
relacionados ao trabalho. Ou, quando chegam a fazer o
diagnóstico, deixam de acionar os mecanismos de notificação
ao SUS e à Previdência.
A Previdência Social, que ainda detem a principal fonte
de informações sobre o adoecimento pelo trabalho em nosso
país, mostra inúmeras fragilidades para este fim.
Primeiramente por cobrir apenas pouco mais de ¼ da
população economicamente ativa, que corresponde aos
trabalhadores do mercado formal de trabalho, contratados
pelo regime da CLT. Além disso, não são todos os segurados
da previdência que têm direito ao reconhecimento de relação
entre doença e trabalho, ou seja à CAT e à concessão de
auxílio-doença-acidentário. Os empregados domésticos são
um exemplo de trabalhadores desprovidos desse direito.
Outra dificuldade diz respeito aos objetivos da Previdência
na coleta de informações, voltados às questões securitárias
e não à vigilância em saúde. Dessa forma, as informações
disponibilizadas referem-se aos acidentes e doenças que foram
motivo de concessão de benefícios, ficando excluídos das
estatísticas apresentadas pela Previdência todos os agravos
que não demandaram afastamentos superiores a 15 dias. E
ainda, como foi evidenciado neste artigo, há questões técnicas
que exigem maiores explicações, pois não se pode entender
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Caso confirmado de
Pneumopatia
Ocupacional

Afastar da
exposição

Solicitar comunicação
de acidente de trabalho
à empresa/sindicato

Preencher atestado
médico da CAT e fazer
Relatório Médico
completo

Fazer o seguimento
de paciente

Realizar vigilância
no ambiente de
trabalho

num primeiro olhar os motivos que têm levado o INSS a
caracterizar doenças profissionais como silicose e asbestose
predominantemente como não relacionadas ao trabalho.
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houver suspeita de doenças ocupacionais.
Uma vez confirmado um diagnóstico de pneumopatia
ocupacional, as providências ilustradas na Figura acima
devem ser tomadas:
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um dos serviços da rede sentinela tem a possibilidade de
realizar, senão todos os passos acima, pelo menos aqueles
que dizem respeito à assistência individual e
encaminhamentos de notificação.
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INTRODUÇÃO
A radiologia convencional do tórax é o método de
investigação de rotina em doenças que acometem o
parênquima pulmonar. Em populações expostas a riscos de
doenças respiratórias, como as pneumoconioses, a sua
utilização rotineira é um dos principais métodos de
vigilância e controle. Desde 1930, a Organização
Internacional do Trabalho (OIT), adota, revisa e edita a
classificação radiológica das pneumoconioses. A versão
de 2000, em uso corrente, corresponde à sexta revisão.1 No
Brasil, sua utilização é prevista na legislação trabalhista,
como o método de interpretação radiológica para o controle
periódico, admissional e demissional de trabalhadores
expostos a poeiras minerais.2
O principal objetivo da classificação é codificar as
alterações radiológicas das pneumoconioses de maneira
simples e reprodutível. Sua utilização permite uma
classificação padronizada e a análise evolutiva das imagens
torácicas. Estas informações irão compor os dados
necessários para o diagnóstico de pneumoconiose e/ou
outras doenças respiratórias. É o método internacionalmente
aceito e aplicado com frequência para o controle periódico
de trabalhadores expostos a inalação de poeiras minerais e
contribui para delinear quadros regionais epidemiológicos
da ocorrência da doença. É importante lembrar que o
diagnóstico de pneumoconiose é feito através da integração
de informações clínicas, ocupacionais (incluindo período
de latência apropriado) e alterações de imagens compatíveis.
Os exames radiológicos são descritivos e, isoladamente,
não fazem diagnóstico de pneumoconiose.3
A Classificação Radiológica da OIT 2000 é composta
por uma coleção de radiografias-padrão1 e um texto que
inclui a classificação, comentários sobre técnicas e
equipamentos, notas técnicas de esclarecimento e uma
sugestão de folha de leitura apropriada.
A classificação aborda a análise radiológica do tórax
quanto a:
• qualidade técnica da radiografia;
• parênquima pulmonar;
• pleura;
• símbolos;
• comentários;
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O texto da classificação detalha cada um destes
componentes.
Para uma correta aplicação do método é fundamental
que sejam obedecidos os critérios de utilização da coleção
de radiografias-padrão, assim como haja conhecimento do
texto da classificação e treinamento teórico e prático do
médico que interpreta as radiografias.
O treinamento pode ser efetuado das seguintes formas:
• Por meio de cursos específicos;
• Por meio de programas de pós-graduação que incluam
módulos específicos em leitura radiológica coordenados
por leitores qualificados/certificados.

QUALIFICAÇÃO DE LEITORES NO BRASIL
No Brasil, a formação da maior parte dos leitores dá-se
através de cursos específicos desenvolvidos pela
FUNDACENTRO isoladamente, ou em colaboração com
outras instituições. De 1994 até o presente, 483 médicos de
diferentes especialidades (com amplo predomínio de
radiologistas, médicos do trabalho e pneumologistas),
provenientes de 21 estados da União, fizeram o curso2,
porém a minoria dos médicos qualificados classifica
radiografias de forma rotineira, seja por não dispor da
coleção de radiografias-padrão, por não ter acesso regular
a radiografias a serem interpretadas ou porque seu trabalho
atual não inclui esta demanda.
Atualmente, o curso de Leitura Radiológica é oferecido
com uma programação de 28 horas, distribuídas em 3,5 dias,
mesclando informações teóricas sobre a classificação
radiológica, técnica radiológica, epidemiologia das
pneumoconioses e principais pneumoconioses, e
atividades práticas, com demonstrações e exercícios, onde
os participantes têm a oportunidade de visualizar e
classificar todas as alterações que compõem o texto da
classificação radiológica da OIT.
O treinamento possibilita o entendimento da
classificação e da sua correta utilização, das suas limitações,
e da adequada aplicação do método. Como se trata de um
aprendizado prático, é fundamental que após o curso os
médicos empreguem a classificação e, se possível, tenham
convívio com leitores experientes. Apenas a prática regular
da classificação torna o leitor experiente.
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CERTIFICAÇÃO DE LEITORES
Nos EUA, por demandas legais relacionadas ao
diagnóstico da pneumoconiose de trabalhadores de carvão,
instituiu-se um exame de proficiência (certificação) que
permitiu a avaliação objetiva da capacidade de interpretação
dos leitores. Através de uma série de pontuações derivadas
de interpretações de 125 radiografias obtem-se um escore
global, que sendo superior a 50 pontos torna o leitor “B
Reader” (Leitor B). Este título deve ser renovado a cada 4
anos, através de exame de recertificação envolvendo a
interpretação de 50 radiografias. Há uma correlação
estatisticamente significante entre o número de radiografias
interpretadas por ano pelo candidato e sua aprovação no
exame. 4 Recentemente, outro exame de proficiência foi
desenvolvido por um grupo coordenado pela Universidade
de Fukui, no Japão, chamado de AIR-Pneumo, e aplicado no
Brasil de forma piloto em 2009 para um grupo de 22 médicos
com experiência prévia em Leitura Radiológica. O exame AIRPneumo deve ser renovado a cada 5 anos. No momento,
contamos com 3 médicos certificados pelo NIOSH (Leitores
B) e 20 médicos certificados pelo exame AIR-Pneumono Brasil3.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Além do entendimento da classificação, o treinamento
tem a vantagem de alertar e demonstrar a importância e a
necessidade de se obterem radiografias de tórax de boa
qualidade para uma correta interpretação das anormalidades
radiológicas do tórax. Infelizmente, estamos acostumados a
examinar radiografias de tórax de péssima qualidade e fazer
um esforço de “adivinhação” para interpretá-las. Este
problema ocorre tanto no serviço público quanto no privado,
pelas dificuldades estruturais de se adquirirem equipamentos
e materiais de consumo adequados para uso em radiologia
convencional e pela falta de controle de qualidade em
serviços de radiologia (binômio técnico/médico).
No presente momento, há um aumento da demanda de
prestação de serviços de radiologia e leitura radiológica de
pneumoconioses por empresas, devido a inspeções de
trabalho, demandas judiciais e projetos de pesquisa. Um
número crescente de empresas exige que os prestadores de
serviço sejam qualificados, tanto no que concerne à técnica
radiológica quanto à interpretação dos exames, para atender
a programas de qualidade.
Estamos empenhados em normatizar estas questões,
visando a aplicação de boas práticas em leitura radiológica,
em contraste com práticas meramente burocráticas de
atendimento a legislação. Infelizmente, temos encontrado
com freqüência, lotes de radiografias de má qualidade,
acompanhados de laudos OIT elaborados sem qualquer
critério. O método, como qualquer interpretação de imagem,
envolve, inevitavelmente, subjetividade. Por isso falamos
em boas práticas: a aplicação adequada da classificação visa
diminuir ao máximo a subjetividade de interpretação inter e
intra-leitor. Não se faz classificação radiológica pelos critérios
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da OIT sem o conhecimento do seu texto, treinamento
específico, nem sem a coleção de radiografias-padrão, pois
a análise das alterações observadas e sua classificação,
notadamente a profusão e o tipo das pequenas opacidades
são feitas de forma comparativa.
Destaquem-se dois pontos de importância:
• Radiografias de tórax de qualidade adequada para
Leitura Radiológica são também as mais indicadas para a
avaliação de outras doenças do parênquima pulmonar.
Desfazendo mitos, a chamada “Radiografia OIT” nada mais
é do que uma radiografia de tórax de boa qualidade;
• Em breve, a OIT estará publicando instruções
referentes à utilização de radiografias digitais em Leitura
Radiológica, que serão repassadas ao conhecimento
público;
Para efeitos práticos denominamos de “Qualificado”
ou “Capacitado” um médico que realizou o treinamento
em Leitura Radiológica e, “Certificado” um médico treinado
e aprovado em exame de proficiência em Leitura
Radiológica.
No contexto de avaliações periódicas determinadas
pela legislação, a leitura radiológica envolve questões
sociais, econômicas e legais que podem afetar o trabalho
e a vida de indivíduos. Já estão surgindo nos Conselhos
Regionais de Medicina e na Justiça Cível, processos
envolvendo denúncias de má prática em leitura radiológica,
sejam por denúncias de trabalhadores inconformados com
laudos, ou mesmo médicos denunciando má prática de
leitura radiológica por outros colegas. Por estes motivos,
em 2008 foi constituído o Grupo de Trabalho em Leitura
Radiológica4, com os seguintes objetivos:
• Editar nota sobre equipamentos e técnicas de
radiologia adequados;
• Discutir conteúdos e cronograma conjunto de
treinamentos em leitura radiológica;
• Definir a implantação de exame de certificação de
leitores no país, assim como normas de certificação e
recertificação periódicas;
• Estabelecer uma infra-estrutura comum para os
procedimentos de certificação.
Até o momento, os dois primeiros objetivos já foram
alcançados. Textos referentes a equipamentos e técnicas
radiológicas, assim como da prática da leitura radiológica
encontram-se disponíveis nos portais das três sociedades
médicas envolvidas5. Em adição, o Grupo de Trabalho esta
encaminhando ao Ministério do Trabalho e Emprego uma
sugestão de Portaria, complementar à NR72, disciplinando
a prática da leitura radiológica.
Ao mesmo tempo, estamos aguardando definições
sobre a possibilidade de implantar o exame de certificação
AIR-Pneumo no país, de forma fixa.
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NOTAS:
1
Atualmente, são fornecidas 2 opções: o jogo completo de 22
radiografias ou um jogo resumido com 14 radiografias, sendo
algumas delas compostas por quadrantes representativos das
alterações descritas. Qualquer um dos jogos pode ser utilizado
par a fins de classificaçào. As coleções de radiografias-padrão
são comercializadas de forma exclusiva pela OIT. No Brasil, as
compras são feitas diretamente através do escritório regional da
organização em Brasília
2

Uma lista dos medicos que realizaram o curso de Leitura
Radiológica entre 1994 e 2010 encontra-se no sítio
www.fundacentro.gov.br/silicaesilicose, por estado de origem, e
ano de realização do treinamento
3

A lista de médicos certificados encontra-se em http://
w w w. f u n d a c e n t r o . g o v. b r / d o m i n i o s / S E S / a n e x o s
RelatorioParticipanteCertificado.pdf
4

O Grupo de Trabalho de Leitura Radiológica foi formado por
solicitação da FUNDACENTRO/MTE, é coordenado pela
FUNDACENTRO (Dr. Eduardo Algranti) com a participação de
um representante das seguintes instituições: Ministério do Trabalho
e Emprego (Dr. Mário Parreiras), Ministério da Saúde (Dr.
Hermano Albuquerque Castro), Ministério da Previdência Social
(Dra. Ana Paula Polycarpo Torres), Colégio Brasileiro de
Radiologia (Dr. João Paulo Matushita), Sociedade Brasileira de
Pneumologia e Tisiologia (Dr. Ericson Bagatin), Associação
Nacional de Medicina do Trabalho (Dr. Zuher Handar) e
especialistas convidados
– Leitores B – (Dr. Eduardo Mello De Capitani/UNICAMP e Dra.
Ana Paula Scalia Carneiro/UFMG).

5

Disponível em: http://www.sbpt.org.br_sbpt.php?op=paginas
&tipo= pagina&secao=72&pagina=190
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INTRODUÇÃO
A história ocupacional é de fundamental importância para
o levantamento de hipóteses diagnósticas, exploração clínica
e estabelecimento do nexo causal frente a suspeitas de
doenças pulmonares em geral, principalmente das doenças
intersticiais difusas e das doenças de vias aéreas em adultos.
As DOR variam em prevalência e incidência, dependendo
da área geográfica onde o pneumologista atua. No sul do
país (RS, SC, PR), próximo a áreas de mineração e
manipulação de carvão mineral, a pneumoconiose do
trabalhador de carvão (PTC) deve ser considerada no
diferencial de micronódulos e grandes massas bilaterais;
em Minas Gerais, devido ao grande contingente de
trabalhadores expostos a poeiras no setor de mineração em
geral, expondo-os a diferentes teores de sílica livre, a silicose
não pode ser negligenciada pelo pneumologista. A
mineração de qualquer metal apresenta risco potencial de
exposição a sílica, pois o metal sendo explorado encontrase em concentração muito baixa dentro de uma matriz rochosa
contendo altos teores de sílica, e que precisa ser moída e
beneficiada para promover a retirada do metal. Em Goiás,
devido à operação de uma das maiores minas a céu aberto
de amianto do mundo, desde a década de 60, diagnósticos
de asbestose, placas pleurais, espessamentos pleurais
difusos, atelectasias redondas e mesotelioma de pleura,
devem ser esperados pelo especialista atento sediado na
região. Da mesma forma, cidades com um parque industrial
metalúrgico e pólos cerâmicos de importância, como São
Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre,
Campinas (SP), e outras grandes cidades do país, têm o
potencial de produzir doenças pulmonares difusas em
trabalhadores expostos, cujo diferencial inclui silicose,
asbestose, pneumonia de células gigantes por exposição a
cobalto, pneumonias de hipersensibilidade, asma
ocupacional e pneumoconioses menos freqüentes,
dependendo da matéria prima manipulada nos ambientes de
trabalho. A população brasileira potencialmente exposta a
sílica, por exemplo, foi estimada, na década de 90, em 6.600.000
pessoas, das quais 500.000 em mineração e garimpo,
2.300.000 na indústria de transformação e 3.800.000 na
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construção civil1 Recentemente, calculou-se que cerca de
2.000.000 de trabalhadores brasileiros formais tem contato
com poeiras de sílica por pelo menos 30% de sua jornada de
trabalho.2
Por sua vez, o ambiente rural expõe os trabalhadores a
poeiras orgânicas de origem animal e vegetal, com potencial
alergênico variável, que pode levar a pneumonias de
hipersensibilidade e asma, dependendo das condições de
exposição e da suscetibilidade individual. Assim, frente a
um paciente que busca um diagnóstico, não se pode ficar
indiferente a esse ambiente potencialmente rico de
exposições inalatórias, que podem estar relacionadas à
doença respiratória que se apresenta.
Além da exposição no ambiente de trabalho, o trabalhador
tem condições de carrear para dentro de sua casa
substâncias que podem manter sua exposição ocupacional
além de expor seus cônjuges e filhos, como poeira de asbesto
e berílio, levadas nas roupas e sapatos sujos pelo trabalho.
Esse cenário não parece ter importância com relação a poeiras
com sílica, cuja dose necessária para causar silicose é muito
maior do que a trazida eventualmente pelo trabalhador para
dentro de casa. Ainda com relação ao ambiente doméstico o
paciente deve ser questionado quanto a hobbies e trabalhos
complementares (“bicos”) que eventualmente produzem
poeira e fumos metálicos (solda, marcenaria, conserto de
eletroeletrônicos, etc.)
Tendo em vista os inúmeros processos produtivos
existentes, incontáveis tipos de matérias primas e
substâncias utilizadas em processos (compostos utilizados
como catalisadores, p.ex.), ocupações e funções as mais
variadas, o mundo do trabalho assusta quem, num primeiro
momento, está interessado em encontrar algum elo entre a
doença e a exposição ocupacional.
Mesmo para o médico do trabalho com bom treinamento
na área, determinados processos produtivos, principalmente
nas áreas de química e alta tecnologia, trazem dificuldade de
entendimento quanto às substâncias utilizadas e o tipo de
exposição que pode estar ocorrendo. A velocidade de
desenvolvimento de novas substâncias, novas técnicas
produtivas e novos produtos químicos, é desproporcional à
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capacidade de divulgação leiga e mesmo científica dos riscos
toxicológicos envolvidos na manipulação produtiva, e no
consumo de novos produtos. O mesmo pode-se dizer de
contaminações ambientais com suas emissões sólidas e
aéreas em áreas urbanas que se somam a outras fontes de
poluição. Problema adicional enfrentado pelo clínico é a
complexa nomenclatura técnica e mesmo leiga utilizada pelos
trabalhadores quando se referem a processos e funções
ocupacionais.
Apesar de todas as dificuldades acima mencionadas, a
sistematização mínima do questionamento sobre exposições
ocupacionais e ambientais deve fazer parte da anamnese básica
do clínico e, principalmente, do pneumologista. Mesmo que a
etiologia ambiental esteja a priori excluída, como no caso de
doenças infecciosas ou de etiológica genética, o conhecimento
da ocupação atual do paciente dará fundamentos para
orientação durante o período de tratamento e emissão de
opinião quanto à necessidade, ou não, de afastamento
temporário ou definitivo de sua ocupação.
O pneumologista deve ter em mente que ele não estará
sozinho na coleta e análise dessas informações, pois não há
condições de um único profissional reter e compreender todas
as situações relacionadas a esse complexo mundo do trabalho.

A ANAMNESE OCUPACIONAL
Como nem todas as doenças respiratórias podem estar
relacionadas etiologicamente a uma exposição ocupacional,
a anmnese ocupacional pode se desenvolver em dois níveis
de aprofundamento: a) iniciando com uma triagem básica de
ocupações e substâncias, obrigatória para todos os casos, e
b) detalhamento e aprofundamento da história, quando se
detecta algo suspeito na triagem inicial.3-7
A triagem inicial lança mão de um questionamento
panorâmico, sumário mas abrangente, das ocupações
presentes e passadas, das exposições específicas
tradicionalmente reconhecidas como de maior risco
ocupacional para o sistema respiratório, perguntando-se
sobre a presença de fumos, gases, poeiras, e outros aerossóis
no ambiente.
Nessa etapa verifica-se a relação temporal entre as
exposições relatadas e o surgimento de sintomas e sinais. O
paciente deve ser estimulado a explanar sobre suas atividades
da forma mais livre possível, utilizando os seus termos e
expressões, com poucas interrupções por parte do médico.
Esclarecimentos e “traduções” de termos técnicos, embora
necessários, devem ser deixados para um segundo momento.
Após esse primeiro depoimento livre, deve-se partir para
questionamentos específicos, também na forma de triagem,
de preferência usando uma lista padronizada de agentes e
exposições reconhecidas como causadoras de doenças
respiratórias (Quadro 1). No caso desta triagem não apontar
para ocupações ou ambientes de risco inalatório de importância,
a segunda parte da anamnese não precisa ser realizada.
Por outro lado, a partir do momento que uma hipótese de
etiologia ocupacional é feita e uma exposição suspeita for
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identificada na triagem, os ambientes de trabalho
frequentados pelo paciente e as ocupações exercidas em
sua vida laboral deverão ser detalhadas.5 Essa fase da
anamnese necessita de um tempo adequado dentro da
consulta. Não é possível se obter informações de qualidade
apressadamente. Esse detalhamento deverá seguir um roteiro
que abranja temporalmente desde o primeiro emprego até o
atual, de preferência utilizando-se uma planilha de coleta de
dados padronizada e previamente estabelecida. O tempo
gasto nessa etapa é sempre grande, pois envolve a obtenção
detalhada de informações sobre os ambientes de trabalho
quanto aos processos produtivos (p.ex. moagem, separação,
carregamento, mistura, reações químicas, etc.), presença de
aerossóis específicos, gases, vapores, condições de
exaustão, etc. Deve-se tentar obter uma lista de matérias
primas básicas, substâncias de processo (catalisadores, por
exemplo), além dos produtos finais e descrição completa
das ocupações exercidas (forma de exposição direta, indireta;
uso de proteção individual, carga horária média, presença
de ocupações de risco inalatório ao lado, etc.).
A carteira profissional do paciente pode ajudar na
definição dos períodos de diferentes empregos, mas pode
levar a erro quanto às denominações das reais funções
exercidas (em geral, registradas de forma muito genérica
nesse documento). Atentar que períodos de trabalho informal
não estão registrados e, geralmente o trabalhador tem
tendência a valorizar a descrição de ocupações formais,
negligenciando os demais períodos de trabalho.
O problema básico durante a listagem de ocupações e
exposições inalatórias é relacionado à dificuldade de
compreensão do processo de trabalho ou da ocupação
específica do paciente por parte do pneumologista. Os termos
utilizados pelo trabalhador, jargões e expressões técnicas
nem sempre precisas, dificultam essa tarefa e podem causar
certo desânimo no médico. Como em todo processo de busca
de conhecimento, essa compreensão é adquirida com o
questionamento constante e regular de todos os pacientes,
com a busca de informações em tratados e bancos de dados
específicos, com consultas a técnicos da área, e com visitas
a ambientes de trabalho, sempre que possível. Não existe
outra forma de preencher essa lacuna na formação do médico.
Ocupações como soldador, moldador em fundição,
rebarbador de peças, ferramenteiro, afiador de ferramentas,
esmerilhador, “marteleteiro” pneumático, britador,
esmaltador, etc. são de difícil compreensão num primeiro
momento para quem nunca presenciou essas atividades. O
soldador, por exemplo, está sujeito a exposições diversas de
acordo com o tipo de solda (oxiacetileno, elétrica com
eletrodos, MIG, MAG, TIG, eletrônica), da composição dos
eletrodos utilizados, e da superfície metálica que está sendo
soldada. Ou seja, não basta sabermos que nosso paciente é
ou foi um soldador, precisamos de detalhes sobre os tipos
de solda que manipulou, pois os metais e gases inalados
serão diferentes conforme cada tipo.8
A nomenclatura utilizada pelo paciente para denominar
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Quadro 1. História ocupacional dirigida a agentes inalantes

AGENTES INALATÓRIOS DE IMPORTÂNCIA E RESPECTIVOS RAMOS DE ATIVIDADE E OCUPAÇÕES
Agente inalatório
Sílica livre cristalina

Ramos de atividade
• Mineração em geral / pedreiras
• Cerâmica de porcelana, isoladores e
pisos
• Metalurgia / fundições
• Construção civil
• Fabricação de abrasivos

Ocupações – Funções relacionadas
• Perfuração e explosão de rochas
• Moagem de minérios e rochas
• Fabricação e Esmaltação de cerâmicas
• Jateamento de areia
• Rebarbação de peças
• Corte de pisos e tijolos refratários ou
pedras de revestimento
• Marmorarias
• Reciclagem de abrasivos (rebolos e
esmeris)

Asbesto ou Amianto

•
•
•
•
•
•

• Fabricação de caixas d´água e telhas de
fibrocimento
• Fabricação de Freios discos de
embreagem
• Isolamento de fornos, tubulações em
siderúrgicas, fundições, cerâmicas.
• Isolamento de encanamentos e lareiras
na construção civil
• Manutenção de locomotivas e vagões de
trens.

Metais duros [Cobalto, Carbeto
de Tungstênio]

• Metalurgia

• Afiação de ferramentas (ou facas) de
torno e fresa (vídia)

Berílio

• Ortodontia
• Metalurgia
• Indústria aeroespacial

• Protéticos dentários
• Fabricação de rebolos especiais
• Conserto de eletrodomésticos

Fumos metálicos, Óxido de Fe,
Ozona, Óxidos de Nitrogênio

• Metalurgia
• Montagem industrial

• Solda de oxiacetileno
• Solda elétrica em geral

Gases ou substâncias voláteis
(Amônia, Cloro, Ácidos fortes)

• Indústria química
• Indústria de fertilizantes

• Fabricação de soda caústica (libera Cloro)
• Fabricação de fertilizantes fosfatados
(Amônia, HF, H2PO3, H2SO4)

Poeiras Orgânicas [Fungos,
bactérias, proteínas, enzimas,
madeiras, óleos de corte]

• Lavoura em geral
• Sistemas de Silos de grãos e
forragens
• Pecuária
• Indústria Alimentícia
• Indústria Farmacêutica
• Indústria da madeira
• Metalurgia

• Trabalho com colheita e escolha de café
• Estocagem e/ou fiação de algodão
• Granjas, Pocilgas (porcos)
• Produção de cogumelos
• Fabricação de biscoitos
• Padarias e moinhos de trigo
• Fabricação de medicamentos
• Serrarias, marcenarias, carpintaria
• Usinagem (trabalho com torno e fresa
com aspersão de óleo de corte)

Mineração
Indústria de fibrocimento
Metalurgia
Siderurgia
Isolamento térmico
Ferrovias

Substâncias de química orgânica • Indústria química em geral
• Indústria de plásticos e polímeros em
sensibilizantes[TDI, ftalatos,
particular
resinas EPOXI]
• Funilarias e pintura na indústria
automobilística

• Fabricação de espumas de poliuretano
• Pintura automotiva (tintas de poliuretano)
• Fabricação de resinas epoxi

Fonte: De Capitani & Algranti, 2009 (24)
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sua ocupação deve ser fielmente anotada, e não deve intimidar
o médico, que deve continuar a buscar explicações mais
detalhadas sobre o que essa denominação significa na prática.
Na ausência da visita ao ambiente de trabalho, outras fontes
de informação listadas no Quadro 2 deverão ser consultadas.
Uma situação comum que merece atenção é quando a
ocupação principal do paciente parece não incluir
determinados riscos inalatórios, mas é desenvolvida em
ambiente com presença desses riscos. Por exemplo, a
ocupação de forneiro em siderurgia, fundição, ou em
cerâmicas, onde normalmente existe algum grau de exposição
á sílica, pode também expor o trabalhador ao asbesto ou
amianto de forma intermitente, quando operações de
manutenção e reforma de fornos, que são desenvolvidas
por outro profissional poluem o ambiente circundante com
amianto. O diagnóstico de placas pleurais em trabalhadores
com esse tipo de exposição a baixas doses e de forma
intermitente, chamada de para-ocupacional (bystander), é
bastante comum e não deve surpreender o pneumologista.
A visita ao ambiente de trabalho pode ser considerada o

“padrão ouro” da busca de entendimento sobre condições
de exposição, tanto em termos de qualidade (avaliação do
tipo de substâncias envolvidas) quanto de intensidade
(avaliação desarmada sobre a dose de exposição, ou acesso
a dosagens ambientais realizadas pela empresa, p.ex.). A
visita, no entanto, precisa ser sempre complementada com
informações técnicas de literatura mais precisas sobre os
processos e as substâncias observados (Quadro 2).
O uso de proteção individual deve ser questionado, mas
não pode ser valorizado como garantia de que seu uso
redundou em exposição nula. A especificação técnica e a
qualidade dos equipamentos podem não ser adequadas ao
tipo de aerossol em questão, além de que a freqüência e
regularidade de uso desses equipamentos são sempre muito
variáveis nas condições climáticas e de temperatura interna
dos ambientes fabris em nosso país.
A relação temporal entre o período de exposição e o
momento do diagnóstico deve ser balizada pela história
natural de cada doença. Por exemplo, a relação entre
exposição a amianto e ocorrência de mesotelioma de pleura

Quadro 2. Fontes básicas de informação disponíveis sobre substâncias tóxicas, processos de trabalho e ocupações específicas.
Institucionais
1. IARC – International Agency for Reseach on Cancer
http://monographs.iarc.fr/
2. Centros de Informação Toxicológica
Lista de CIATS e respectivos telefones encontram-se na página eletrônica da ANVISA: www.anvisa.gov.br Telefone
Nacional : 0800-722-6001
3. Ministério do Trabalho e Emprego através da FUNDACENTRO.
www.fundacentro.gov.br clique em Fale Conosco e depois em Consultas Técnicas.
Bancos de Dados Especializados
TOXNET: www.toxnet.nlm.nih.gov/
• Banco de dados toxicológicos de consulta livre com informações básicas sobre centenas de substâncias
químicas presentes em ambientes de trabalho. A partir desse site pode-se acessar outros bancos de dados como:
- HSDB: hazardous Substance Data Base
- Toxline: busca de bibliografia sobre substâncias tóxicas
- Chemical Synonyms
Haz-Map: Occupational Exposure to Hazardous Agents: www.hazmap.nlm.nih.gov/
Banco de dados de ocupações, agentes químicos e processos de trabalho do National Institute of Health
norteamericano de fácil consulta, com busca de informações a partir das substância, das ocupações ou dos
processos de trabalho
BVS Toxicologia Brasil: www.tox.bvs.br/html/pt/home.html
• Com acesso a diversos bancos de dados toxicológicos e literatura especializada em português
Livros Textos Básicos
1. Hazardous Materials Toxicology – Clinical Principles of Environmental Health. John B. Sullivan Jr & Gray R.
Krieger (Eds). Baltimore, Williams & Wilkins, 1992.
2. Encyclopaedia of Occupational Health and Safety, 3rd Ed, 2 Vol, Luigi Parmeggiani (Ed), Geneva, International
Labor Office, 1983.
3. Encyclopaedia of Occupational Health and Safety, 4rd Ed, 4 Vol, Jeanne Mager Stellman (Ed), Geneva,
International Labor Office, 1998.
4. Occupational, Industrial and Environmental Toxicology. Greenberg, MI (Ed), St Lous, Mosby, 1997
Fonte: De Capitani & Algranti, 2009 (24).
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Quadro 3. Possíveis relações temporais entre o período de exposição e o diagnóstico da doença ocupacional respiratória
Exposição a
amianto de
poucos meses

Diagnóstico de
MM pleura

Tempo em décadas

Sinais e sintomas
agudos ou subagudos
de Pneumonia de
Hipersensibilidade
Exposição recorrente ao
antígeno orgânico em altas
doses

Diagnóstico
radiológico de
Silicose

Exposição contínua a poeira contendo sílica

Tempo em anos

Fonte: De Capitani & Algranti, 2009 (24)

abrange um intervalo de tempo de latência bastante grande,
em média superior a 30 anos. Isso dificulta a anamnese em
função do viés de memória, pois a exposição não
necessariamente precisa ter sido de longa duração, e como
deve ter ocorrido a mais de três décadas, possivelmente de
forma inadvertida, a lembrança pode falhar. Exposições que
ocorrem de forma intermitente, também têm a possibilidade
de dificultar o estabelecimento de relação temporal efetiva.
Por exemplo, quadros de pneumonia de hipersensibilidade
na forma crônica podem ser secundários a exposições
recorrentes, por pequenos períodos de tempo, a baixas doses
do antígeno causador, produzindo pouco ou nenhum
sintoma agudo ou subagudo, dificultando a definição de
relação de nexo causal.9
Nas doenças agudas de origem ocupacional, a relação
temporal com exposição a substâncias químicas ou processo
de trabalho específico pode ser imediata, como na asma e
reações de hipersensibilidade. É necessário estabelecer-se
precisamente horários, intervalos, tempo de latência,
períodos do dia e da semana em que os sintomas ocorrem,
pioram, melhoram ou desaparecem. Apesar de agudas, essas
doenças necessitam de um período de latência para
sensibilização, antes da ocorrência do quadro clínico. Fazem
exceção substâncias altamente reativas e irritantes como os
isocianatos e os anidridos ftálicos que, além de
sensibilizantes, causam lesões inflamatórias graves em vias
aéreas 10, assim como os efeitos agudos após exposição
intensa e prolongada a gases, tais como os óxidos de
nitrogênio e o fosgênio durante detonação de explosivos
Pneumologia Paulista Vol. 23, No.11/2010

ou operações de solda, por exemplo. Clinicamente podem
simular quadro agudo de asma e, horas mais tarde, edema
agudo de pulmão.

A ANAMNESE AMBIENTAL GERAL
E DOMÉSTICA
A possibilidade de contaminação do ambiente no entorno
da moradia/trabalho do paciente deve também ser cogitada.
A proximidade de atividades e/ou indústrias potencialmente
produtoras de poluição com gases ou material particulado
irritante, por exemplo, pode explicar a ocorrência ou a piora
de sintomas obstrutivos de vias aéreas por conta de
vazamentos acidentais ou descargas de produtos. As diversas
epidemias de asma relacionadas a descargas portuárias de
grãos de soja em Barcelona são exemplos clássicos de fatores
de risco ambientais.11 Prevalências aumentadas de doenças
de vias aéreas têm sido descritas em várias situações, como
em vazamentos de amônia (empresas fabricantes de
fertilizantes, p.ex) e cloro (fábricas de soda cáustica).
Moradores próximos a fábricas de cimento têm mostrado
prevalência maior de DPOC, assim como próximos a
queimadas de cana de açúcar ou outras lavouras.12-14
De particular importância é a avaliação do ambiente
doméstico com relação à contaminação por materiais trazidos
por seus moradores. Centenas de casos de mesotelioma
maligno de serosas estão relacionados à exposição doméstica
ao amianto durante a infância, trazido pelo pai ou mãe em
roupas de trabalho. A literatura científica é consensual
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quanto à importância desse tipo de contaminação na infância,
ou mesmo, de cônjuge que se ocupa da lavagem de roupas,
em exposições ocupacionais a asbesto, chumbo e berílio.15
Desta forma a anamnese ocupacional com relação a essas
substâncias não pode terminar sem o questionamento da
ocupação dos pais, avós, ou irmãos do paciente,
principalmente frente ao diagnóstico de placas pleurais ou
mesotelioma maligno.16-18
As atividades chamadas de “hobbies” e de bricolagem
devem também ser investigadas, podendo ser fontes
importantes de inalação de aerossóis. Devem ser
especialmente questionadas atividades de solda elétrica,
pintura (tintas, esmaltes e vernizes poliuretânicos), escultura
(manipulação de pedra sabão, talco com potencial de conter
asbesto, fundição de bronze, etc.), uso de rebolos, trabalho
com resinas de tipo epóxi, ou outras resinas que podem ser
sensibilizantes, fabricação de porcelana decorativa,
marcenaria, criação de pássaros ou outros animais, etc.19
O uso de produtos de limpeza doméstica também pode
levar a inalação de substâncias que explicam determinadas
situações diagnósticas. A inalação de cloraminas produzidas
após misturas de hipoclorito de sódio e soluções de amônia
(amoníaco) contidas em limpa vidros, por exemplo, pode
provocar quadros agudos de irritação de vias aéreas com
broncoespasmos reativos graves e, eventualmente, síndrome
reativa das vias aéreas crônica.20-23
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Inflamação granulomatosa no pulmão é encontrada em
diversas situações clínico-patológicas, incluindo doenças
pulmonares difusas e localizadas. As doenças
granulomatosas difusas podem ser secundárias à infecções
(fungos ou micobactérias), processos imunológicos (ex,
pneumonia de hipersensibilidade), ou serem idiopáticas (ex,
sarcoidose). As DPIs granulomatosas seguem a apresentação
das DPIs em geral, isto é, os sintomas são em geral tosse,
dispnéia e distúrbio funcional restritivo. Sibilância e
obstrução ao fluxo aéreo podem ocorrer naquelas doenças
associadas com o envolvimento das vias aéreas, ou que
cursam com hiperresponsividade brônquica, como por
exemplo, na sarcoidose e na pneumonia de hipersensibilidade.
As doenças granulomatosas difusas podem ser divididas
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em comuns e incomuns.1 A PH e a sarcoidose, ao lado das
doenças infecciosas, situam-se entre as causas comuns de
granulomas. Dentre as formas incomuns incluem-se a
beriliose e outras pneumoconioses. Embora a sarcoidose
seja considerada uma condição de etiologia desconhecida,
diversas exposições tem sido relacionadas à doença. Além
disso, doenças granulomatosas ocupacionais podem ser
difíceis de distinguir da sarcoidose, de maneira que a
sarcoidose será incluida na presente discussão.

CASO 1. Uma estranha sarcoidose
• Masc, 25 anos, ex-tabagista. Há 4 meses infecção
respiratória, tratado com resolução. Na ocasião a radiografia de
tórax era anormal, o que persistiu até agora. Tosse atual discreta.
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• Trabalhou por 8 meses em construção de túnel, e
recentemente na construção do metrô, como sinalizador de
cargas. Fazia uso de máscara.
• Exame físico normal.
• Espirometria-distúrbio restritivo de grau leve. SpO2
em repouso e após caminhada normal.
• Ca urina de 24 horas elevado=456 mg, Ca sérico normal.
Demais exames de rotina normais.
• Trouxe radiografia de um ano antes normal. A radiografia
atual e cortes tomográficos selecionados são mostrados.
• Revisão de biópsia de linfonodo pré-traqual,
anteriormente retirado por mediastinoscopia, revelou
granuloma não necrosante, negativo em luz polarizada e
negativo para agentes infecciosos.

SARCOIDOSE
A sarcoidose se manifesta radiologicamente mais
comumente por pequenos nódulos, usualmente menores
que 5 mm, mais numerosos nos campos pulmonares
superiores. Adenomegalia hilar bilateral e na região
paratraqueal D está frequentemente presente. Esta
combinação de achados, deve sugerir imediatamente ao
clínico as possibilidades de sarcoidose e silicose2 Em um
levantamento de nosso banco de DPIs, em 283 casos de
doença pulmonar difusa associada à adenopatia hilar/
mediastinal, a sarcoidose foi o diagnóstico final em 68% e
a silicose em 14%.
A sarcoidose crônica pode resultar em extensa fibrose,
que habitualmente predomina nos lobos superiores,
resultando em bronquiectasias, retração hilar e formação
de bolhas, lembrando a tuberculose residual, com a qual é
frequentemente confundida. A pneumonia de
hipersensibilidade pode também resultar em fibrose e
retração dos lobos superiores, embora a forma crônica da
PH possa também resultar em fibrose predominante nos
lobos inferiores. Porém, a presença de doença fibrosante
de lobos superiores deve imediatamente levar à inclusão
da sarcoidose e da PH no diagnóstico diferencial.
Os granulomas na sarcoidose tem uma distribuição
linfática no sistema respiratório, com envolvimento dos
vasos, vias aéreas e região subpleural.1 Os granulomas são
em geral, coalescentes, bem formados, com fibrose hialina
circundante e com pouca inflamação. A distribuição linfática
é o achado mais útil para diferenciar a sarcoidose de outras
doenças granulomatosas. Embora os granulomas da
sarcoidose sejam classicamente não necrotizantes, até 20%
dos granulomas sarcoídicos nas biópsias transbrônquica
exibem necrose. Esta tipicamente aparece como pequenas
áreas centrais de necrose fibrinóide. Na PH, os granulomas
nunca mostram necrose. Outro achado patológico da
sarcoidose diz respeito ao infiltrado intersticial, que está
quase sempre ausente, ao contrário da PH, onde um
infiltrado inflamatório intenso é típico.
Na sarcoidose, a tomografia de alta resolução pode ser
bastante sugestiva, ao mostrar a distribuição dos nódulos
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seguindo as vias linfáticas, isto é, ao longo dos feixes
broncovasculares, ao longo das veias pulmonares, nas áreas
subpleurais, e nos septos interlobulares. Calcificações
ganglionares, centrais ou “em casca de ovo” podem ser
observadas na sarcoidose, à semelhança da silicose.

EXPOSIÇÕES E SARCOIDOSE
Durante décadas estudos ecológicos, relatos e séries
de casos tem sugerido diversas associações entre
sarcoidose e fatores ambientais.3
Deve-se lembrar que diversas exposições podem resultar
em doença granulomatosa que podem imitar sarcoidose,
incluindo exposição ao berílio, alumínio, bário, cobalto,
cobre, ouro, lantanídeos (elementos com peso atômico entre
58 a 71), titânio e zircônio, argila e sílica cristalina; e
exposições a poeiras mistas.
As maiores evidências epidemiológicas de exposições
ambientais e risco de sarcoidose são derivadas de um
grande estudo caso-controle de pacientes com sarcoidose
e estudos menores com foco em populações selecionadas,
incluindo pessoal militar, bombeiros, sarcoidose familiar e
trabalhadores expostos a sílica.3
O estudo caso-controle sobre a etiologia da sarcoidose
(denominado ACCESS) envolveu 706 pacientes com
diagnóstico recente de sarcoidose, em conjunto com um
número igual de indivíduos controle pareados por idade,
raça e sexo.4 Associações significativas foram encontradas
por regressão logística, após ajustes para raça, idade e sexo,
para: uso de sistema central de ar condicionado (OR = 1,48,
IC 95% 1,10-1,99), exposição ocupacional a odores de mofo
(OR = 1,62, IC95% 1,24-2,11), profissão de professor (OR =
1,8, IC95% 1,14-2,83), criação de pássaros (OR = 3,73, IC95%
1,10-12.59), emprego na separação de fibras de algodão (OR
= 4,98, IC95% 1,19-20,89), e fabricação de automóveis (OR
= 13,38, IC95% 1,48 – 120,98). Em outro estudo casocontrole, de 44 pacientes com sarcoidose na Carolina do
Sul, fatores de risco associados com residência no ambiente
rural foram investigados.5 A associação mais relevante foi
com a exposição a lareiras (OR = 5,7, IC95% 1,8-18,4), onde
se demonstrou uma relação dose-resposta. Diversos
estudos encontraram um risco aumentado de sarcoidose
em bombeiros. Um estudo dos bombeiros de Nova York
envolvidos no desastre WTC, mostrou que após 5 anos,
sarcoidose foi diagnosticada em 26, sendo que 6 bombeiros
tinham adenopatia extratorácica.6 Alem disso, comparação
com os 15 anos que precederam o desastre, mostrou que a
incidência anual de sarcoidose aumentou de 15 por 100 mil
para 22 por 100 mil.
Na Islândia, um estudo em um distrito encontrou que a
exposição a sílica em uma fábrica que utilizava terras
diatomáceas, resultou em uma OR de 13,2 (IC95% 2,0-140,9)
para o desenvolvimento de sarcoidose. 7 Contudo, a
associação entre exposição à silica cristalina e sarcoidose
não foi suportada por um estudo caso-controle em 2036
necropsias nos Estados Unidos. 8 A incidência de
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sarcoidose é aumentada em médicos e enfermeiras.
Um estudo do papel das exposições ocupacionais na
sarcoidose familiar, avaliou 273 casos da doença, e 648
irmãos, dos quais 30 (4,6%) também tinham sarcoidose.9
Após ajustes, trabalho em educação e com metais foram
associados com risco aumentado de sarcoidose. Outras
exposições no local de trabalho que foram associadas com
sarcoidose incluiram exposição a elevada umidade,
infiltração por água e presença de mofo visível ou odor de
mofo no local de trabalho. Trabalho com fotocopiadoras
foi também associado com risco para sarcoidose.
Em um levantamento de 137 pacientes com sarcoidose
de nosso banco de dados, exposição a pássaros foi referida
por 53 pacientes e a mofo por 40 pacientes. O diagnóstico
de PH foi excluido nestes casos.
Comentários sobre o caso 1.
Foi indicada broncoscopia. A biópsia transbrônquica
mostrou espessamento septal por proliferação fibroblástica
e nódulos mistos ( hialinos e celulares) contendo partículas
birefringentes, espiculadas no interior. Luz polarizada
positiva para sílica.
O paciente desenvolveu quadro de evolução rápida. A
silicose é classificada em forma crônica, acelerada ou aguda
dependendo da intensidade e duração da exposição. A
forma clássica ou crônica da silicose tipicamente se
manifesta após 10-20 anos de exposição a baixas
concentrações da poeira de sílica. Uma forma acelerada de
silicose ocorre dentro de 4-10 anos de exposição mais
intensa. Os achados radiológicos são semelhantes aos da
silicose clássica. A silicose aguda é uma doença respiratória
fulminante resultante de exposição relativamente curta a
altas concentrações de poeira fina de sílica. Achados de
proteinose alveolar coexistem, e a condição é também
denominada de sílico-proteinose. A doença é fatal em
meses. A silicose aguda mais comumente afeta jateadores
de areia, embora tenha sido descrita em trabalhadores de
túneis, como no caso atual. Os achados tomográficos foram
descritos recentemente em uma série brasileira10 de 13
casos. Os achados, como no presente caso, consistem de
doença bilateral dos espaços aéreos com consolidação,
tipicamente envolvendo as porções posteriores dos
pulmões, e numerosos nódulos centrolobulares.
Calcificações puntiformes superpostas sobre as áreas de
consolidação e gânglios linfáticos calcificados são comuns.
Diferente da proteinose alveolar clássica, a silicoproteinose
não apresenta o padrão de pavimentação em mosaico.
Em um estudo de 7 pacientes com achados histológicos
de granulomas e diagnóstico de sarcoidose, com exposição
à sílica, foi publicado. 11 Quatro tinham radiografias
sugestivas de silicose complicada e 3 de silicose simples.
Lesões típicas de silicose foram encontradas em 6 e em 4
destes, e a birrefringência foi positiva.
Como discutido acima, a exposição à sílica é referida
como fator de risco para sarcoidose, porém pode ser que
Pneumologia Paulista Vol. 23, No.11/2010

granulomas na silicose resultem em diagnósticos falsos de
sarcoidose. Recomenda-se que um exame histológico
exaustivo seja feito nos portadores de aparente sarcoidose,
em busca de achados de silicose, o que irá evitar que uma
doença profissional passe inadvertida. No presente caso,
os nódulos hialinos típicos e a pesquisa de sílica por luz
polarizada estabeleceram o diagnóstico de silicose. Embora
a biópsia transbrônquica não tenha mostrado lesões
compatíveis com proteinose alveolar, o quadro tomográfico
e a rápida evolução são característicos de silicose aguda.

CASO 2
• Masc, 35 anos, não fumante, protético e estudante de
odontologia.
• Em 1997 teve pneumonia, sendo internado. A radiografia
de tórax mostrou doença pulmonar difusa.
• Em 1999 submetido à biópsia pulmonar cirúrgica e de
gânglios mediastinais, sendo detectados granulomas
ganglionares e pulmonares e fibrose pulmonar associada.
O diagnóstico foi de sarcoidose.
• Foi iniciado tratamento com prednisona, 40 mg/dia,
com regressão posterior para 10 mg, dose após mantida.
• Em 2005 referia dispnéia para aclives, tendo abandonado
exercícios físicos habituais. Nesta época a SpO2 era de 91%,
não havia hipocratismo digital e a ausculta pulmonar era
normal. Sem achados de possível sarcoidose sistêmica.
• Encaminhado para exame oftalmológico: sem
anormalidades.
• Exames complementares mostraram: dosagem de
ECA=15 U/L; Ca sérico=9,6 mg/dL, Ca U 24 horas= 48 mg,
TGO, TGP, e fosfatase alcalina normais. Ecocardiograma:
hipertensão pulmonar discreta (PSAP estimada de 46
mmHg).
• A CVF era 2,97 L (50%), VEF1=2,38 L (57%), a relação
VEF1/CVF=80% e a DCO=10,7 ml/min/mmH (28%).
• Após três meses teve piora súbita da dispnéia, surgiram
estertores em velcro nas bases pulmonares, tendo-se
constatado queda da SpO2 para 72%, da CVF para 2,16
(43%), do VEF1 para 2,02 L (48%), com relação VEF1/
CVF=94%, sendo internado. Tratado com metilprednisolona
1g/dia por 3 dias, com melhora da dispnéia e elevação da
SpO2 para 88%.
• Mantido
tratamento com pulsoterapia de
metilpredniso-lona semanal, porém se manteve dispneico,
necessitando oxigenoterapia domiciliar. Após três meses
de pulsoterapia a CVF se elevou para 2,42 L, porém o VEF1
mudou pouco, mantendo-se em 1,97 L. A PSAP estimada se
era de 77 mmHg.
• Após revisão da biópsia e do caso, foi recomendado
afastamento definitivo da atividade de protético, que
mantinha para pagar a faculdade de Odontologia. Iniciado
metotrexate 25 mg/semana. Após três meses de tratamento
a CVF se elevou para 2,67 L e o VEF1 para 2,15 L, com VEF1/
CVF=81%. A SpO2 se mantinha em 85%;
• Em dezembro de 2006 graduou-se em Odontologia
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TCAR de 2001. Tomografias posteriores mostraram acentuação da fibrose e aumento dos cistos pulmonares.

A. Gânglios mediastinais - linfadenite crônica granulomatosa
B. Pneumonia intersticial granulomatosa caracterizada por: Granulomas mal formados;
Distribuição centro-acinar e intersticial; inflamação moderada peribronquiolar com extensão para septos alveolares

BERILIOSE
•Iniciado tratamento com infliximabe 3 mg/kg sem
melhora funcional e com persistência da dispnéia. Após
seis meses de tratamento a CVF se manteve em 2,50 L (49%)
, o VEF1 em 2,03 L (48%), a relação VEF1/CVF em 81% e a
DCO=9,1 ml/min/mmHg (24%).
• Apesar de repetidos aconselhamentos, o paciente ainda
realizava trabalho ocasional como protético, para tentar
montar consultório, dizendo usar máscara protetora.
• Encaminhado para transplante pulmonar, indo a óbito
em julho de 2007, na fila de espera, por insuficiência
respiratória decorrente de pneumotórax seguido por
complicações.
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O berílio, elemento químico de número atômico 4 e massa
atômica 9, é um metal de baixa densidade e propriedades
especiais. Dos metais leves, ele é o que possui o mais alto
ponto de fusão, podendo ser empregado em situações onde
se exige altas temperaturas, como em discos de freios de
aviões ou perfurações de poços de petróleo. Pela baixa
seção de absorção de neutrons e por ser também moderador
de neutrons, o berílio tem aplicações na área nuclear como
metal puro, ligas de berílio, e na forma de óxido (cerâmica
de berílio) para fabricação de bombas e reatores nucleares.
Pelas suas propriedades especiais e aplicações nobres o
berílio é enquadrado como material estratégico, com
aplicações nas áreas militar e aeroespacial. O Brasil exporta
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mineral contendo óxido de berílio, mas não detém a
tecnologia para geração de produtos derivados do berílio,
o que é monopolizado pelos Estados Unidos. O Be é usado
nas ligas à base de níquel-cromo para reforço da resistência
da porcelana na fabricação de próteses dentárias e em
circuitos eletrônicos de alta velocidade. A exposição na
indústria de lâmpadas fluorescentes foi no passado uma
causa de beriliose.
Existem duas formas de beriliose, a aguda, hoje muito
rara, resulta de uma resposta a elevada exposição, enquanto
que a forma crônica resulta de uma resposta de
hipersensibilidade a baixos níveis de exposição. O registro
de NIOSH (fechado) aceitava como beriliose casos com
exposição documentada e 3 dos 4 critérios seguintes: 1)
Sintomas respiratórios inferiores; 2) Infiltrado
reticulonodular na radiografia de tórax; 3) Distúrbio
funcional restritivo ou obstrutivo, ou DCO reduzida; 4)
Biópsia mostrando granulomas não caseosos ou infiltrado
intersticial de células mononucleares. O risco de beriliose
é de 3-21% nos indivíduos expostos. Os portadores de
beriliose tem uma suscetibilidade genética particular.
Richeldi et al12 demonstraram que os portadores de beriliose
crônica expressam o HLA-DPB1*0401 associado ao ácido
glutâmico na posição 69, uma expresão envolvida na
suscetibilidade a doenças auto-imunes.
A identificação definitiva de casos de beriliose foi
facilitada nos anos 80 pelo desenvolvimento do teste de
proliferação linfocitária ao berílio. Os linfócitos T (no sangue
ou LBA) são incubados com diferentes concentrações de
berílio. O sulfato de Be estimula os linfócitos T
sensibilizados para captar timidina tritiada e a radiação
resultante é medida. O teste não é disponível no Brasil.
Histologicamente e clinicamente, à parte a história de
exposição que nem sempre é evidente, a sarcoidose e a
beriliose crônica podem ser indistinguíveis. Em um estudo,
6% dos pacientes com sarcoidose tinham teste de
estimulação com Be positivo, implicando em diagnóstico
equivocado. 13 Em outro estudo 40% dos supostos
portadores de sarcoidose tinham teste positivo.14 Ocupação
dentária foi a exposição mais comum.
Estes estudos sublinham a necessidade de considerar
sempre a possibilidade de beriliose em pacientes com
suposta sarcoidose.
No Brasil, dois casos de doença pulmonar crônica pelo
berílio foram publicados, um por trabalho com rebolos
especiais e outro por trabalho com solda.15,16 A beriliose
pode se desenvolver muitos anos após cessada a exposição.
Moradores ou trabalhadores vizinhos de fábricas que
manufaturam berílio podem desenvolveer a doença17, bem
como esposas de trabalhadores pela manipulação de
roupas contaminadas trazidas para casa.
Sintomas sistêmicos – fadiga, sudorese noturna,
artralgias, mialgias e perda de peso são frequentes. O LBA
revela acentuada elevação dos linfócitos CD4, à
semelhança do que ocorre na sarcoidose e a biópsia
Pneumologia Paulista Vol. 23, No.11/2010

transbrônquica mostra granulomas.
A biópsia pulmonar mostra granulomas de distribuição
linfática, mas ao contrário da sarcoidose, um infiltrado
intersticial de células mononucleares é evidente.
Granulomas numerosos e compactos são comuns. Graus
variáveis de fibrose podem estar associados, e em fases
avançadas os granulomas podem estar ausentes, mesmo
nas biópsias cirúrgicas. O berílio não é visível, e a
microscopia de polarização não é útil no diagnóstico de
beriliose.
Os achados tomográficos são semelhantes aos
encontrados na sarcoidose, mas adenopatia hilar e
mediastinal são algo menos comuns. Opacidades em vidro
fosco podem ser o padrão predominante na beriliose,
decorrente do envolvimento pulmonar difuso pelos
granulomas e pelo infiltrado inflamatório asociado.19
O tratamento da beriliose crônica envolve
obrigatoriamente a cessação à exposição, o que pode levar
a melhora da função pulmonar em alguns indivíduos
afetados. O uso de corticosteróides é útil no tratamento da
beriliose crônica, mas sua retirada pode resultar em
recaídas.20
Comentários ao caso 2.
Técnicos dentários ou protéticos são expostos a uma
mistura complexa de contaminantes no local de trabalho.
Podem ocorrer casos de silicose, pneumopatia por metal
duro, decorrente da inalação de cobalto e cromo ou
beriliose. O paciente referia contato também com cobalto,
utilizado também nas ligas, porém o quadro histológico de
pneumopatia por metal duro difere do encontrado. Em
alguns casos de pneumoconiose em protéticos mais de um
agente é isolado por análise mineral dos pulmões.21,22

PNEUMONIA DE HIPERSENSIBILIDADE
Nos últimos anos tornou-se evidente que a pneumonia
de hipersensibilidade situa-se entre as doenças intersticiais
mais comuns no Brasil.22
Exposições no trabalho e ambiente doméstico devem
ser pesquisadas em todos os portadores de doenças
intersticiais, agudas ou crônicas. A história pode ser
altamente sugestiva se revelar agudizações associadas a
exposições repetidas ou melhora após afastamento, como
ocorre quando o paciente é internado. Entretanto, muitos
casos no Brasil são crônicos, por baixa exposição no
ambiente doméstico, levando à fibrose progressiva ao
longo de anos.
A PH decorre da exposição a diversas classes de
antígenos23:
1) Bactérias-Várias espécies de actinomicetos
termofílicos, Saccharopolyspora rectivirgula em particular,
e espécies de Aspergillus, incluindo A. fumigatus e A.
umbrosus tem sido associados com a pneumonite de
hipersensibilidade dos fazendeiros, previamente chamada
de “pulmão do fazendeiro”. Estes agentes são encontrados
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no feno mofado, palha, e rações. Raros casos de pulmão de
fazendeiro têm sido observados no Brasil.
2) Fungos diversos-exposição a mofo no ambiente
domiciliar ou no trabalho é causa importante de PH no Brasil.
Questões devem ser feitas a respeito de mofo visível, odor
de mofo, uso de umidificadores, ar condicionado e outras
fontes domésticas de umidade. Uso de travesseiros,
acolchoados, almofadas, colchões e cobertores mofados
podem causar PH (24,25). Travesseiros de pena ou sintéticos
velhos, resultam no acúmulo de diversas espécies de
fungos, especialmente Aspergillus. 25 Os níveis de
anticorpos séricos contra penas de ganso e de pato podem
ambém estar elevados.26
Fungos contaminam diversas espécies de árvores,
madeiras e cortiças, resultando em designações específicas
para diversos tipos de PH, tais como bagaçose, doença
dos trabalhadores de cogumelo, doença dos trabalhadores
do malte, pulmão do umidificador, pulmão dos tomadores
de sauna, pulmão dos secadores de tabaco, pulmão dos
lavadores de queijo, pulmão dos cortadores de madeira,
suberose, etc.
3) Micobacterias - A exposição ao M. avium
intracellulare causa o chamado hot-tub lung (pulmão das
banheiras aquecidas ou banheiras de hidro-massagem),
também descrito com contaminação de chuveiros comuns
(27). O M. immunogenum tem sido implicado em casos de
PH por fluidos metálicos em fábricas de automóvel.
4) Proteínas, como na exposição a excretas de pássaros
em criadores ou pacientes em contato com pombos,
periquitos, papagaios..
5) Produtos químicos, como isocianatos, presente em
tintas e inseticidas.
No Brasil a PH decorre mais comumente de exposição a
mofo e pássaros, exposição a isocianatos (tintas) e a
travesseiros de pena de ganso.
A PH é pouco diagnosticada por diversas razões.
História ocupacional e ambiental não é feita de rotina em
pacientes com queixas respiratórias; os sinais e sintomas
são inespecíficos; a radiografia e mesmo a TCAR e os testes
de função pulmonar podem ser normais.
Não existem critérios diagnósticos para doença
subaguda e crônica aceitos universalmente.
O diagnóstico é feito por associação de diversos
achados28:
1) Exposição identificada por história, especialmente se
o afastamento resulta em melhora clínica e a exposição
resulta em piora ou surgimento de sintomas.
2) Achados clínicos, radiológicos e funcionais
compatíveis. A TCAR é de grande utilidade se revelar 2 ou
3 dos seguintes achados: opacidades em vidro despolido,
nódulos centrolobulares, perfusão em mosaico; fibrose
pode ser predominante.
3) Lavado bronco-alveolar – linfocitose, usualmente
acima de 30%, especialmente se associada a aumento de
granulócitos, aumenta a probabilidade do diagnóstico. A
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relação CD4+/CD8+ é variável. Acúmulo preferencial de
linfócitos CD8+ é observado em não fumantes com formas
agudas e sub-agudas de PH, enquanto que em fumantes
ou em portadores de formas crônicas ou fibróticas há
predomínio de CD4+. Presença de mastócitos e plasmócitos
reforçam o diagnóstico. Nenhum estudo avaliou o valor
diagnóstico do lavado bronco-alveolar em adição aos
achados de exposição e tomografia de alta resolução.
4) Histopatologia compatível ou conclusiva:
- Granulomas mal-formados, não caseosos;
- Pneumonia intersticial com predomínio peribronquiolar;
- Bronquiolite;
- Fibrose de distribuição peribronquiolar;
A biópsia com achados característicos (os 2 primeiros
critérios acima) pode ser conclusiva isoladamente.29
Um estudo recente 30 sugeriu que na presença de
exposição a um agente potencial, a presença de anticorpos
precipitantes, episódios recorrentes de sintomas, estertores
inspiratórios ao exame físico, sintomas após 4-8 horas da
exposição, e perda de peso, são preditivos para o
diagnóstico. Quando todos estavam presentes o valor
preditivo positivo foi de 98%. Este estudo, entretanto,
utilizou como padrão-ouro o lavado bronco-alveolar e os
achados na tomografia, associados à exposição, o que
resulta em raciocínio diagnóstico circular. Os achados de
biópsia não foram considerados.
A incidência da PH está diretamente relacionada com o
antígeno prevalente em determinada população. Para
prevenção da doença é fundamental a vigilância dos
ambientes de trabalho e domiciliares contra possíveis
agentes etiológicos. Em regiões de elevada umidade, os
ambientes internos devem ser constantemente vigiados
contra o crescimento de bolor. Controle adequado deve
ser realizado em ambientes úmidos ou com ar condicionado,
saunas e piscinas.
O afastamento do antígeno é a chave do tratamento. Na
forma aguda, apenas a retirada da exposição pode ser
suficiente para a resolução da doença. Nos casos crônicos,
a persistência do antígeno, seja por impossibilidade ou
pela não determinação do agente causal, pode determinar
um prognóstico desfavorável. Estudos prospectivos são
necessários para avaliar o impacto das medidas ambientais
no controle da doença na fase crônica. Muitas vezes é
difícil estabelecer se o afastamento do antígeno foi de fato
realizado e se as medidas atualmente adotadas para controle
ambiental são eficazes.
O tratamento preconizado para PH, baseado em
experiências clínicas, é com corticosteróides. A posologia
recomendada, para todas as formas de PH, é prednisona
0,5 a 1,0 mg por quilo de peso ideal (não ultrapassar 60 mg
por dia). A dose é mantida por uma a duas semanas e, em
seguida, é reduzida e retirada lentamente nas próximas duas
a quatro semanas. Mesmo com o afastamento do antígeno,
em diversos casos crônicos pode ser necessária a
Pneumologia Paulista Vol. 23, No.11/2010

manutenção da prednisona em baixas doses (usualmente
10 mg), para controle do quadro.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Cheung OY, Muhm JR, Helmers RA, Aubry MC, Tazelaar
HD, Khoor A, Leslie KO, Colby TV. Surgical pathology of
granulomatous interstitial pneumonia. Ann Diagn Pathol.
2003; 7(2):127-38.
Fuhrer G, Myers JN. Intrathoracic sarcoidosis. Dis Mon.
2009 ;55(11):661-74.
Taskar V, Coultas D. Exposures and idiopathic lung disease.
Semin Respir Crit Care Med. 2008;29(6):670-9.
Newman LS, Rose CS, Bresnitz EA, Rossman MD, Barnard
J, Frederick M, et al; ACCESS Research Group. A case
control etiologic study of sarcoidosis: environmental and
occupational risk factors. Am J Respir Crit Care Med.
2004;170(12):1324-30.
Kajdasz DK, Lackland DT, Mohr LC, Judson MA. A current
assessment of rurally linked exposures as potential risk
factors for sarcoidosis. Ann Epidemiol 2001;11:111–17.
Izbicki G, Chavko R, Banauch GI, Weiden MD, Berger KI,
Aldrich TK, Hall C, Kelly KJ, Prezant DJ. World Trade
Center “sarcoid-like” granulomatous pulmonary disease
in New York City Fire Department rescue workers. Chest.
2007;131(5):1414-23.
Rafnsson V, Ingimarsson O, Hjalmarsson I, Gunnarsdottir H.
Association between exposure to crystalline silica and risk of
sarcoidosis. Occup Environ Med. 1998;55(10):657-60.
Calvert GM, Rice FL, Boiano JM, Sheehy JW, Sanderson
WT. Occupational silica exposure and risk of various diseases:
an analysis using death certificates from 27 states of the
United States. Occup Environ Med. 2003;60(2):122-9.
Kucera GP, Rybicki BA, Kirkey KL, et al. Occupational
risk factors for sarcoidosis in African-American siblings.
Chest 2003;123:1527–35.
Marchiori E, Souza CA, Barbassa TG, Escuissato DL,
Gasparetto EL, Souza AS Jr. Silicoproteinosis: highresolution CT findings in 13 patients. AJR Am J
Roentgenol. 2007;189(6):1402-6.
Quero A, Urrutia C, Martínez C, Rego G. Silicosis and
sarcoid pulmonary granulomas, silicosarcoidosis? Med Clin
(Barc). 2002;118(2):79.
Richeldi L, Sorrentino R, Saltini C. HLA-DPB1 glutamate
69: a genetic marker of beryllium disease. Science.
1993;262(5131):242-4.
Fireman E, Haimsky E, Noiderfer M, Priel I, Lerman Y.
Misdiagnosis of sarcoidosis in patients with chronic
beryllium disease. Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis.
2003;20(2):144-8.
Muller-Quernheim J, Gaede KI, Fireman E, Zissel G.
Diagnoses of chronic beryllium disease within cohorts of
sarcoidosis patients. Eur Respir J 2006;27:1190–1195.
De Capitani EM, Altemani AMA, Kavakama JI, Nunes
GY, Paschoal IA. Beriliose pulmonar: revisão da literatura
e relato de caso. J Pneumol. 1995;21(3):135-42.
Morrone N, Campos Neto JS, Shibata NP, Pratscher P, Lima
Filho MT. Importância da cintilografia com gálio (67Ga) em
pneumologia. Rev Paul Méd. 1982;100(3):30-33.
Maier LA, Martyny JW, Liang J, Rossman MD. Recent

Pneumologia Paulista Vol. 23, No.11/2010

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

chronic beryllium disease in residents surrounding a
beryllium facility. Am J Respir Crit Care Med.
2008;177(9):1012-7.
Naccache JM, Marchand-Adam S, Kambouchner M,
Guillon F, Monnet I, Girard F, Brauner M, Valeyre D.
Ground-glass computed tomography pattern in chronic
beryllium disease: pathologic substratum and evolution. J
Comput Assist Tomogr. 2003;27(4):496-500.
Marchand-Adam S, El Khatib A, Guillon F, Brauner MW,
Lamberto C, Lepage V, Naccache JM, Valeyre D. Shortand long-term response to corticosteroid therapy in chronic
beryllium disease. Eur Respir J. 2008;32(3):687-93.
Nayebzadeh A, Dufresne A, Harvie S, Bégin R. Mineralogy
of lung tissue in dental laboratory technicians’
pneumoconiosis. Am Ind Hyg Assoc J. 1999 ;60(3):349-53.
Fireman E, Kramer MR, Priel I, Lerman Y. Chronic beryllium
disease among dental technicians in Israel. Sarcoidosis Vasc
Diffuse Lung Dis. 2006;23(3):215-21.
Lima MS, Coletta EN, Ferreira RG, Jasinowodolinski D,
Arakaki JS, Rodrigues SC, et al. Subacute and chronic
hypersensitivity pneumonitis: histopathological patterns
and survival. Respir Med. 2009;103(4):508-15.
Yi ES. Hypersensitivity pneumonitis. Crit Rev Clin Lab
Sci. 2002; 39(6):581-629.
Inase N, Ohtani Y, Sumi Y, Umino T, Usui Y, Miyake S,
Yoshizawa Y. A clinical study of hypersensitivity
pneumonitis presumably caused by feather duvets. Ann
Allergy Asthma Immunol. 2006; 96(1):98-104.
Woodcock AA, Steel N, Moore CB, Howard SJ, Custovic
A, Denning DW. Fungal contamination of bedding. Allergy.
2006; 61(1):140-2.
Koschel D, Lützkendorf L, Wiedemann B, Höffken G.
Antigen-specific IgG antibodies in feather duvet lung. Eur
J Clin Invest. 2010; 40(9):797-802.
Hanak V, Kalra S, Aksamit TR, Hartman TE, Tazelaar HD,
Ryu JH. Hot tub lung: presenting features and clinical
course of 21 patients. Respir Med. 2006;100(4):610-15
Bagatin E, Pereira CA, Afiune JB. Granulomatous diseases
of occupational etiology. J Bras Pneumol. 2006;32 Suppl
2:S69-84.
Katzenstein ALA. Immunologic lung disease. In: _______.
Katzenstein and Askin’s surgical pathology of nonneoplastic lung disease, Third edition. United States of
America: WB Saunders Company, 1997:138-167.
Lacasse Y, Selman M, Costabel U, Dalphin JC, Ando M, Morell
F, et al.Clinical diagnosis of hypersensitivity pneumonitis. Am
J Respir Crit Care Med. 2003;168(8):952-8.

Carlos Alberto de Castro Pereira
pereirac@uol.com.br

27

Tabagismo e Ocupação
AUTORES:

Ubiratan de Paula Santos1, Olívia Meira Dias2, Gustavo Prado3, Elisa Maria Siqueira Lombardi3

SERVIÇO:

InCor-HCFMUSP
1

Médico Assistente e Responsável pelo Ambulatório de Cessação de Tabagismo da Disciplina de Pneumologia
Médica Residente da Disciplina de Pneumologia
3
Médico do Ambulatório de Cessação de Tabagismo da Disciplina de Pneumologia
2

INTRODUÇÃO
O tabagismo é o segundo maior fator de risco associado
a óbitos em todo o mundo. Estima-se que em 2005 tenha
sido responsável por cerca de 5,4 milhões de óbitos (25%
no sexo feminino), superado apenas pela hipertensão
arterial.1 A exposição à poluição tabágica ambiental (PTA),
comumente chamada de tabagismo passivo, está implicada
em cerca de 600 mil óbitos por ano em todo o mundo,
compostos por 31% de crianças e 64% de mulheres.2
Cerca de 20% da população mundial é fumante, a maioria
em países não desenvolvidos ou em desenvolvimento.1
No Brasil a prevalência de fumantes vem se reduzindo de
maneira acentuada nos últimos 20 anos. Com prevalência
de 34,8% na população com 18 ou mais anos de idade em
1989, passou a 22,4% (redução de 35%) em 20033 e, na
recém divulgada Pesquisa Especial de Tabagismo (Petab),
realizada em 2008 pelo IBGE, em amostra envolvendo 51 mil
domicílios brasileiros, a prevalência, na população com 15
ou mais anos de idade, foi de 17,2% (equivalente a 24,6
milhões de brasileiros). 4 A pesquisa revelou que as
prevalências de fumantes eram maiores nos homens (22%)
que nas mulheres (13,3%); na zona rural (20,4%) que nas
zonas urbanas (16,6%); entre os com um ou menos anos de
instrução, 25,4%, contra 11,9% dos com 11 ou mais anos
de estudo e nos com menor renda, 19,9% entre os que
ganham até 1 salário mínimo/mês, contra 13,5% entre os
que recebem 2 ou mais salários mínimos/mês.4
As restrições à propaganda, a advertências nos maços,
o maior esclarecimento da população sobre os malefícios
do tabaco, as restrições ao tabagismo em ambientes
fechados e o aumento da taxação e, em decorrência dos
preços do cigarro, foram medidas que contribuíram para o
bem sucedido esforço brasileiro na área.
Como em diversos outros países falta no Brasil um
enfoque também voltado para a saúde dos trabalhadores,
abordando os ambientes de trabalho, objetivo deste artigo.

TRABALHO E TABAGISMO
Diversos estudos sugerem maior prevalência de
tabagistas em determinadas profissões ou atividades e
naqueles com baixa escolaridade, como trabalhadores
braçais com relação aos chamados de colarinho branco,
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que realizam atividades administrativas ou que exijam
pouco esforço físico. Entre as profissões com menor
prevalência estão os profissionais da saúde, em especial
os médicos.5,6 No Brasil, estudo realizado na cidade de São
Paulo, envolvendo bombeiros e guardas civis, revelou
prevalência de fumantes de 22,4 e 18,6%, respectivamente
(p<0,05).7
Elevadas taxas de tabagismo e o tabagismo ambiental
no trabalho constituem-se um importante fator de risco para
ocorrência de doenças e óbitos associados ao trabalho,
cujo impacto tem sido pouco estudado em nosso meio.
Estima-se que nos Estados Unidos a mortalidade
atribuível à exposição à PTA seja de 50 mil ao ano e, na
Europa, cerca de 80 mil, sendo 10% desses associados à
exposição tabágica no ambente de trabalho.2 No Brasil,
considerando dados do INCA estima-se em cerca de 5 mil
os óbitos anuais decorrentes do tabagismo passivo.8
Pesquisa do IBGE de 2008 revelou que 24,4% das
pessoas com 15 ou mais anos de idade, referiam exposição
à fumaça ambiental do tabaco no trabalho, pouco inferior
ao que ocorre nos domicílios onde a proporção atingiu
27,9%.4 Esses dados ainda são elevados se comparados
com outros países. Estudo em 11 estados norte-americanos
revelou uma exposição média à PTA de 8,6% e 7,8%, no
trabalho e em casa, respectivamente.9
Além dos efeitos nocivos decorrentes do consumo do
tabaco, milhões de trabalhadores expostos a poeiras contendo
sílica, asbesto, carvão e a material particulado gerados na
queima de combustíveis ou de biomassa, como acontece em
diversos ramos ou atividades industriais, acabam tendo maior
risco de doenças e óbitos pela ação combinada do tabaco e
os outros contaminantes gerados nos ambientes de trabalho.
No caso do asbesto é bastante conhecido o sinergismo para
câncer de pulmão. Mas, também para outras demais doenças,
por reduzir as defesas pulmonares ou por conter elementos
semelhantes, como agentes cancerígenos, a exposição à PTA
aumenta a carga de exposição e abrevia a latência das
doenças e aumentando seu risco.10

TRABALHO E CESSAÇÃO DE TABAGISMO
A abordagem para cessação do tabagismo focada no
ambiente de trabalho é mais recente que o esforço
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empreendido nesse sentido na população em geral. Esta
constatação aplica-se também a outros países, a exemplo
do estudo envolvendo 135 mil trabalhadores nos EUA, que
revelou que dos trabalhadores fumantes que receberam
visita domiciliar (84%) apenas 53% receberam orientação
do médico para parar de fumar.10 No Brasil, estudo em 113
empresas da Região Metropolitana de São Paulo revelou
que as restrições para fumar eram parciais e estavam
presentes em 74,3% delas, com maior prevalência nas
grandes empresas e no ramo do comércio. A oferta de
tratamento estava presente em 22,1% das empresas e
também mais prevalente nas grandes empresas (53%) com
relação às pequenas (11%) e com menor frequência no setor
de serviços.11
Meta-análise publicada em 2004 avaliando a eficácia dos
programas de cessação nos locais de trabalho revelou muita
disparidade entre os estudos e uma taxa de recaída relevante
após um ano. 12 Os autores sugerem que a cessação de
tabagismo não é influenciada apenas pelos programas de
cessação, mas pelo contexto do ambiente interno das
empresas.12 Revisão recém publicada avaliando efeito do stress
no trabalho e tabagismo em enfermeiras,13 revelou elevada
prevalência de fumantes entre elas e que as dificuldade em
parar de fumar podem estar relacionadas ao stress, trabalho
em turnos e longas jornadas de trabalho, o que pode explicar
porque apenas uma percentagem minoritária delas estimule
seus pacientes fumantes a pararem de fumar.
Meta-análise envolvendo 51 estudos embora tenha
revelado grande variação nas taxas de sucesso, medidas
como aconselhamento individual e o tratamento
farmacológico com reposição de nicotina aumentam a taxa
de cessação entre trabalhadores, com chance semelhantes
ao tratamento em outros grupos populacionais.14

PREVENÇÃO E CESSAÇÃO DE
TABAGISMO NO TRABALHO
A abordagem para prevenção e redução do tabagismo
nos ambientes de trabalho tem papel relevante, mas
necessita de intervenção integrada e abrangente dos
profissionais de saúde.
A intervenção deve ter como foco a eliminação do
tabagismo ambiental, evitando que não fumantes se
exponham ao risco, reconhecidamente importante causa
de doenças e óbitos,15 e a redução do tabagismo ativo,
através de programas de incentivo e apoio à cessação.
Diversos estudos sugerem a limitação dos programas
de cessação onde a participação fica restrita ao médico.16
Estudo envolvendo diversos profissionais de saúde sobre
a prevalência de tabagismo entre eles e o comportamento
com relação ao fumante revelou que, exceto o médico
generalista, menos de 30% dos profissionais- dentistas,
enfermeiras, psiquiatras, farmacêuticos oferecem ajuda aos
fumantes para parar de fumar.17
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MEDIDAS PARA IMPLANTAÇÃO DE UM
PROGRAMA
Um programa de prevenção e de cessação deve partir da
premissa que estará tratando de mudanças de
comportamento, de tratamento de dependência e de que
múltiplos fatores internos e externos ao ambiente de
trabalho podem ter influência no mesmo. Trata-se de uma
batalha cultural e de saúde, pela vida e sua qualidade e não
uma guerra de fumantes contra não fumantes.
1.Tornar o ambiente de trabalho livre do consumo de
tabaco queimado. A restrição ao tabagismo é um eficaz
meio de redução do consumo de tabaco nos ambientes de
trabalho e consequentemente na redução da exposição à
fumaça ambiental do tabaco nos não fumantes.18 Estudo
realizado na Irlanda comprovou redução na prevalência do
tabagismo entre trabalhadores de 62% para 14% após a
implantação de legislação naquele país, em março de 2004,
comparado com nenhuma redução observada no restante
do Reino Unido.19 Entretanto o estudo não demonstrou
redução no consumo de cigarros no domicílio e no interior
de veículos, semelhante à meta-análise da Cochrane14 que
não revelou impacto na redução da prevalência de
tabagismo com a implantação das restrições;
2. Equipe de saúde treinada para ações de prevenção
e de apoio a cessação.
Realização de programas de capacitação e atualização
continuada da equipe.
Abordagem desde o exame médico admissional, no
periódico e no demissional;20
3. Tornar campo obrigatório em toda avaliação de
saúde, e não apenas na primeira consulta, a informação
sobre a condição tabágica;
4. Alertar/informar trabalhadores: através de materiais
de divulgação e em todos os contatos com equipe de saúde,
sobre os riscos do tabagismo ativo e passivo e do
sinergismo com possíveis poluentes existentes no ambiente
de trabalho;
5. Estimular os fumantes a parar e oferecer ajuda aos
motivados através de aconselhamento e do uso de
medicamentos, quando necessário.
6. Especial atenção para mulheres fumantes gestantes,
que podem ser mais motivadas a cessar o tabagismo, mas
que em sua maioria volta a fumar após o parto.
7. Aplicar periodicamente questionários impessoais,
com uso de códigos que permitam monitorar a evolução
dos trabalhadores, sem a identificação dos mesmos. Isto
aumenta o número de respostas corretas e para sua
implantação requer esclarecimento e acompanhamento de
representante dos trabalhadores em comissão voltada para
a prevenção do tabagismo. Os questionários voltados a
obter informações sobre prevalência e comportamento dos
fumantes, ajudam a identificar fatores que podem facilitar
ou dificultar a cessação, como as más condições de trabalho
e do ambiente, jornadas excessivas, stress e pressões de
chefias, auxiliando nas estratégias dos programas de
29

cessação e de prevenção.
8. Monitoramento do programa: além das informações
dos questionários, o registro de morbimortalidade, o uso
de biomarcadores de exposição [cotinina, 4(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butano) urinárias] ou
de efeito (fibrinogênio plasmático e homocisteína sérica) e
o monitoramento ambiental de material particulado fino
como o PM2,5 podem ser empregados.21,22
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INTRODUÇÃO
A qualidade do ar em ambientes internos ou mais
conhecido na literatura como “indoor”, tem sido objeto
de maior número de estudos nos últimos 30 anos. O termo
tem sido empregado principalmente para edificações
residenciais, comerciais e de serviços, diferenciando-se
do ambiente interno das fábricas e da poluição ambiental
ou “outdoor”. Diferente da poluição externa na qual a
concentração dos poluentes varia de acordo com as
instabilidades meteorológicas e das diferentes fontes
emissoras, o indivíduo em ambiente interno fica exposto
por períodos longos a uma concentração constante dos
agentes poluidores gerados no próprio ambiente, muito
embora por vezes a poluição “outdoor” tenha sua
contribuição, mesmo em ambientes com ar climatizado.
.No inicio dos anos 70 o embargo dos países membros
da Organização dos Países Exportadores de Petróleo
(OPEP) e Golfo Pérsico na distribuição de petróleo para os
Estados Unidos e países de Europa provocou um aumento
no custo do barril de 400% em um período de 4 meses. A
necessidade mundial de medidas que objetivassem a
racionalização do consumo de energia teve conseqüências
inclusive na construção civil, com o desenho e construção
de edificações hermeticamente fechadas (seladas) sem
aberturas externas que possibilitassem a ventilação natural
principalmente nos países desenvolvidos do hemisfério
norte. 1,2,3 Este fato provocou um grande avanço
tecnológico nos sistemas mecânicos de ventilação e
climatização e permitiu a criação também em países
tropicais de edificações com micro-climas artificiais que
oferecem mais conforto para os ocupantes em temperaturas
extremas. 4,5 Outro fator que modificou o perfil das
edificações urbanas foi o interesse econômico com a plena
utilização do terreno nos grandes centros urbanos, com a
eliminação dos vãos centrais utilizados para iluminação e
ventilação. As edificações em centros urbanos se tornaram,
gradativamente, mais dependentes de sistemas de
aquecimento central (nos países mais frios) ou de sistemas
de ar condicionado (nos países tropicais). A necessidade
da sucção do ar externo, aquecimento, resfriamento,
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distribuição e eliminação dos subprodutos da presença
humana, e dos equipamentos criaram a necessidade de
instalação de grande número de ductos através da estrutura
dos edifícios.6 Os únicos critérios utilizados, no que diz
respeito à caracterização do ar interior, foram a temperatura
e a umidade. Outros parâmetros envolvendo a qualidade
do ar utilizado no interior dos edifícios foram ignorados. A
American Society of Heating, Refrigerating, and AirConditioning Engenieer (ASHRAE) que recomendava a
necessidade de ventilação envolvendo a troca do ar
exterior/interior a uma razão de 15 pés cúbicos por minuto
por pessoa (aproximadamente 7,5 litros por segundo por
pessoa) com o intuito de economizar energia, permitiu a
utilização para 5 pés cúbicos por minuto por pessoa.2,7
Paralelamente foi acrescentado aos ambientes internos uma
grande diversidade de novos produtos sintéticos e
equipamentos como: novos materiais de construção,
madeira aglomerada e compensada, divisórias, forração,
mobiliário ergonômico, vernizes de móveis, tintas, carpetes
com material colante, papel de parede, materiais de
isolamento acústico e térmico como a fibra de vidro, novos
produtos de limpeza, produtos pessoais como cosméticos,
desodorantes e perfumes, computadores, fotocopiadoras,
impressoras a laser, terminais de som e vídeo, por sua vez
geram a dispersão aérea, em níveis elevados, de várias
espécies de substancias químicas e em especial, os
compostos orgânicos voláteis [COV: substâncias químicas
orgânicas com a propriedade de se volatilizar à temperatura
ambiente], o ozônio e o dióxido de carbono, produto da
respiração humana8,9,10 que podem atingir em ambientes
internos concentrações 50 a 100 vezes superiores ao
ambiente externo.11,12 Os COVs provocam vários efeitos
adversos como rinite, congestão nasal, epistaxe, rash e
prurido cutâneo, cefaléia, náuseas, vômitos, dispnéia,
fadiga e dificuldade de concentração.12,13 Além disso,
ambientes selados aumentam o impacto da contaminação
por agentes biológicos como bactérias, fungos, vírus,
polens, pêlos de animais, ácaros, esporos e substâncias
produzidas por estes agentes como micotoxinas e
endotoxinas. Pessoas e animais domésticos liberam
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microorganismos no ambiente, a umidade favorece a
proliferação de ácaros e crescimento de fungos. Filtros
usados para purificar o ar que circula no ambiente interno,
em conjunto com os sistemas de ductos, converteram-se
em criadouros de vários microorganismos. Os agentes
biológicos podem proliferar na água da bandeja de
condensação dos aparelhos de ar condicionado ou nas
torres de refrigeração dos sistemas de ventilação 8,13 e
também espalhar-se pelo ar interior pelo sistema de
ventilação e aquecimento e ser inalado por indivíduos em
diversas partes dos edifícios.14
Os ambientes aclimatados artificialmente são
considerados ambientes complexos em virtude da
infinidade de componentes químicos, biológicos emitidos
por diversas fontes, e que dependendo das condições
físicas (umidade, temperatura, ventilação inadequada)
podem estar interagindo entre si e tornando estes
ambientes mais poluídos em relação ao ar externo.15
Em paralelo, o estilo de vida das populações urbanas
mudou celeremente nas últimas décadas. Houve um
aumento considerável do tempo que o indivíduo passa em
recintos internos, mesmo em países tropicais. Estimativas
apontam que a maior parte dos indivíduos, principalmente
em ambientes urbanos, dispende entre 80 e 90% de seu
tempo em recintos fechados. Por esta razão a qualidade do
ar interior afeta a qualidade de vida e o bem estar da
população em geral, e a exposição a diversos poluentes
internos apresentam um alto risco de desenvolver várias
patologias.16,17,18
A qualidade inadequada do ar em ambientes internos
tem sido associada à um aumento de queixas relacionadas
à saúde, perda de produtividade e ao absenteísmo no
ambiente de trabalho.19,20 Sterling e Sterling demonstraram
um aumento significativo na taxa de absenteísmo em um
mesmo grupo de funcionários de um edifício comercial
provocado pela mudança do local de trabalho de um
edifício antigo dotado de ventilação e iluminação natural
para um edifício moderno selado e com ventilação artificial.
A percentagem dos dias de absenteísmo foi calculada para
todos os membros e o grupo de estudo foi seu próprio
controle.21
A Organização Mundial de Saúde (OMS) contabilizou a
contribuição de uma variedade de fatores de riscos a
doenças e determinou que a poluição do ar de interiores é
o oitavo mais importante fator de risco, responsável por
2,7% dos casos de doenças no mundo.22
De acordo com os padrões da Organização Mundial de
Saúde (OMS), mais da metade dos ambientes internos de
edifícios comerciais e industriais, escolas, hospitais,
residências, cinemas, teatros, bem como dos shoppings
centers, apresenta ar de má qualidade e sugere que
ocupantes de 30 por cento dos edifícios novos ou
remodelados em todo o mundo apresentavam queixas
compatíveis com má qualidade do ar em ambientes
internos.13,23
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SÍNDROME DO EDIFÍCIO DOENTE
O termo “Síndrome do Edifício Doente” (SED) é utilizado
para descrever um aumento na prevalência de sintomas
inespecíficos que acometem a população de determinados
edifícios sem que uma doença ou causa específica possa
ser identificada.3,24 Os exames laboratoriais são normais.
As queixas podem estar relacionadas à presença do
indivíduo em determinado local, zona ou mesmo em todo o
edifício.
Diz-se que um edifício está “doente” quando cerca de
20% de seus ocupantes apresentam sintomas transitórios
associados ao tempo de permanência em seu interior, que
tendem a desaparecer após curtos períodos de afastamento.
Em alguns casos, o simples afastamento do local já é
suficiente para que os sintomas desapareçam.23,24
Indicadores de SED incluem: a) sintomas de irritação de
mucosas ocular, nasal e laríngea (lacrimejamento, coriza,
obstrução nasal, prurido, irritação, dor, secura), b) sintomas
compatíveis com broncoespasmo (opressão torácica, tosse,
dispnéia, sibilos), c)sintomas neurotóxicos (tontura,
cefaléia, letargia, dificuldade de concentração, irritabilidade,
decréscimo de memória), d) sintomas cutâneos (prurido,
xerodermia, irritação, eritemas), e) outros (percepção
aumentada para odores, alterações visuais).12,25 Estudos
transversais realizados na década de 80 do século passado
corroboraram o conceito de SED ao comparar queixas de
ocupantes de edifícios selados utilizando ventilação
artificial com edifícios “abertos” que utilizavam ventilação
natural. Finnegan e cols26 entrevistaram trabalhadores de 6
edifícios comerciais, 3 ventilados mecanicamente e 3 com
ventilação natural. Os sintomas de irritação de mucosa oral,
nasal, ocular, letargia, pele seca e cefaléia e sensação de
opressão torácica eram duas vezes mais prevalente nos
ocupantes dos edifícios ventilados mecanicamente. Hedge
e cols 27 compararam os sintomas referidos por 796
ocupantes de três edifícios fechados e 214 ocupantes de
dois edifícios com ventilação natural mostrando uma
diferença significativa entre os sintomas referidos pelos
ocupantes entre os dois tipos de edifícios (tabela 1). Burge
e cols28 avaliaram 4373 funcionários em 42 prédios de
escritórios na Inglaterra. 80% dos entrevistados relataram
ao menos uma queixa compatível com a SED. Os sintomas
mais comuns foram: letargia (57%), obstrução nasal (47%),
irritação de vias aéreas superiores (46%) sensação de
opressão torácica (9%). Os sintomas foram mais prevalentes
em edifícios selados que utilizavam ventilação mecânica e
as mulheres mostraram-se mais susceptíveis que os
homens.

DOENÇA RELACIONADA A EDIFICAÇÕES
Em contraste, o termo “Doença Relacionada a
Edificações” (DRE) é utilizado quando determinado sintoma
ou patologia pode ser identificado e atribuído diretamente
a poluentes aéreos identificados no ar do edifício. 23,24,29,30
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Tabela 1 - Prevalência (%) de sintomas entre dois tipos de prédios de escritório ( Hedge e cols, (27))
Sintoma

Ventilação artificial

Ventilação natural

P

Sonolência
Fadiga

69,2
68,0

44,5
52,4

< 0,001
< 0,001

Dor de cabeça
Irritação ocular

67,2
52,1

50,5
45,9

< 0,001
< 0,05

Falta de Concentração
Resfriado

50,9
50,2

41,2
32,4

NS
< 0,001

Dor de garganta
Irritação nasal

47,9
45,5

28,3
26,5

< 0,001
< 0,001

Dific. p/focalizar
Dor nas costas

42,9
41,8

28,8
41,4

< 0,001
NS

Dor no pescoço
Extremidades frias

41,2
40,7

39,5
38,8

NS
< 0,05

Tensão
Pele seca

36,1
29,9

33,1
16,7

NS
< 0,001

Depressão
Tontura

25,1
23,6

25,2
15,5

NS
< 0,05

Dor muscular
Fraqueza

21,1
20,3

17,2
9,1

NS
< 0,001

Náusea
Defic. Respiratória

19,4
12,2

7,8
5,7

< 0,001
< 0,05

Chiado no peito
Febre

9,8
8,1

6,8
2,0

NS
< 0,001

É clássico o exemplo ocorrido em 1976 em um hotel na
Filadélfia, Pensilvânia, EUA quando 182 indivíduos que
participavam da “American Legion Convention” contraíram
pneumonia provocada por uma bactéria identificada
posteriormente como Legionella pneumophila, disseminada
através do ar condicionado e que ocasionou 29 mortes.31
As patologias comumente identificadas como DRE são:
asma, rinite, dermatite, pneumonia por hipersensibilidade,
febre do umidificador, processos infecciosos de vias
respiratórias.25,29,30 Via de regra, os sintomas permanecem
mesmo após o individuo ser afastado do edifício. A Tabela
2 mostra as principais patologias relacionadas às
edificações baseado em relatórios de casos, estudos de
casos indexados seguidos de avaliações epidemiológicas
ou de estudos de campo (quando disponíveis),
especificando o agente etiológico e as fontes de
contaminação, os tipos de edificações.30 A Tabela 3 mostra
as DRE mais comuns, a fisiopatologia, a apresentação
clínica e métodos diagnósticos.25
Um paciente asmático, por exemplo, ao entrar em um
edifício doente, pode ter um agravamento de seu quadro
clínico enquanto permanecer no local. Já edifícios onde
são encontradas DRE podem provocar doenças como, por
exemplo, infecções bacterianas, virais, ou fúngicas. Estas
patologias estão diretamente relacionadas às condições
do edifício e podem ser confirmadas por exames
laboratoriais. Menzies30 sugeriu passos sequenciais para
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investigação e diagnostico de SED e DRE (Figura 1).

CUSTOS DA SÍNDROME DO
EDIFÍCIO DOENTE
Estudos realizados nos anos 80 avaliaram que entre 800
000 e 1 200 000 edifícios comerciais nos Estados Unidos já
eram “Edifícios Doentes” e entre 30 a 70 milhões de seus
ocupantes apresentavam a Síndrome do Edifício Doente.32,33
Fisk e Rosenfeld34, com base em pesquisa bibliográfica,
estimaram para os Estados Unidos um ganho anual de
produtividade e economia de US$ 6 a 14 bilhões pela
redução de doenças respiratórias; US$ 2 a 4 bilhões pela
redução de alergia e asma e US$ 10 a 30 bilhões pela redução
da SED.

CAUSAS DE SÍNDROME DO
EDIFÍCIO DOENTE
.Em 1991 a US Environmental Protection Agency (EPA)
e a National Institute for Occupational Safety an Health
(NIOSH)2,35 identificaram e quantificaram a participação
das diversas fontes que contribuem para a má qualidade
de ar em ambientes internos: a) Ventilação inadequada
(52%); b) Contaminação interior (17%); c) Contaminação
exterior (11%); d) Contaminação microbiológica (5%);
Material de construção (3%); Causas desconhecidas (12%).
Ou seja, a qualidade do ar em edifícios selados depende do
33

Tabela 2 - Doenças especificas reconhecidamente ou sob suspeita de estarem relacionadas às edificações . Os
dados foram retirados de relatórios de caso, estudos de casos indexados seguidos de avaliações epidemiológicas
ou de estudos de campo (quando disponíveis). Adaptado de Menzies e Boubon.30
DOENÇA

TIPO DE ESTUDO

TIPO DE
EDIFICAÇÃO

FONTE EM
AMBIENTE
INTERNO

AGENTE OU
EXPOSIÇÃO

Infecciosas
Relatórios de caso
Doença dos
legionários e febre de (esporádicos ou
epidêmicos)
Pontiac

Grandes edifícios
(escritórios,
hospitais, hotéis)

Torre de
refrigeração, ar
condicionado ou
umidificador, água
potável

Legionella
pneumophila

Doença semelhante
a gripe ou resfriado
comum

Edifícios comerciais

Fonte humana

Vírus respiratório

Fonte humana

Mycobacterium
tuberculosis

Umidificador

Diversas bactérias,
fungos,
actinomicetes

Estudo em seção
transversal

Quartéis militares
Estudo longitudinal

Tuberculose

Edifícios comerciais
Casos indexados
seguidos de estudos
em seção transversal

Imunológicas
Pneumonia de
Relatórios de caso
hipersensibilidade e
febre do umidificador

Edifícios comerciais

Aspergillus,
Casos indexados
Edifícios comerciais, Ar condicionado,
penicillium, diversos
seguidos de estudos fábricas
umidificador, unidade microorganismos
em seção transversal
de ventilação
Alérgicas
Dermatite, rinite e
asma

Relatórios de caso

Edifícios comerciais

Poeira superficial,
carpetes, roupas

Umidificador

Ácaros, produtos
para plantas, agentes
alergênicos animais,
fungos
Desconhecido

Edifícios comerciais
Casos indexados
seguidos de estudos e fábricas
em seção transversal
Rinite
Urticária de contato,
edema da laringe

Relatórios de caso

Edifícios comerciais

Papéis de cópia sem Resina alquilfenol
carbono
novolac

Relatórios de caso

Edifícios comerciais

Placas do teto

Fibras de vidro

Relatórios de caso

Edifícios comerciais

Fumaça de tabaco,
descarga de
veículos, qualquer
processo de
combustão

Produtos da
combustão (por ex.,
monóxido de
carbono, dióxido de
nitrogênio)

Irritação
Dermatite, irritação
do trato respiratório
superior e inferior

desenho arquitetônico e do material utilizado na
construção; do sistema de aquecimento, ventilação e
condicionamento do ar; do clima e da contaminação externa
e interna e dos ocupantes.
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FATORES DE RISCO PARA SÍNDROME
DO EDIFÍCIO DOENTE
1) Temperatura e Umidade: Temperaturas internas em
ambientes fechados acima de 22º.C provoca irritação de
mucosas e sintomas gerais como cefaléia, letargia e
cansaço. Em climas tropicais há uma maior tolerância à
Pneumologia Paulista Vol. 23, No.11/2010

Tabela 3. Doenças especificas relacionadas às edificações: agente, fisiopatologia, apresentação clínica e
exames complementares (Graudenz e Dantas,25)
Patologia

Agente Causador

Fisiopatologia

Apresentação
clínica

Diagnóstico

Legionelose e

Bactéria gram
negativa Legionella
pneum ofillia

nfecção respiratória
por bactérias viáveis
dispersas no ar

Tosse seca, febre
mialgia, calafrios.
Pode evoluir com
10 a 15% de
fatalidades

Identificação do foco e
aumento da titulação de
IgG para o mesmo
sorotipo de bactéria do
foco

Antígenos associados
com fungos, bactérias,
protozoários, insetos e
endotoxinas

Reação inflamatória
com granulomas e
fibrose causadas por
reações de
hipersensibilidade

Aguda: febre,
mialgia, tosse e
pneumonias
recorrentes.
Crônica: fibrose
pulmonar

História clínica,
espirometria, difusão
pulmonar, RX,
precipitinas, e
provocação

Os mesmos da
pneumonia por hipersensibilidade

Resposta inflamatória
transitória e sem
formação de
granulomas

Virose-símile com
febre, mialgia e
astenia, sem
sintomas ou
seqüelas
pulmonares

Diagnóstico clínico
associado a achados
ambientais

Rinite e asma

Ácaros, fungos,
alérgenos de animais,
toxinas bacterianas,
desconhecido,
diferenças de
temperatura

rritação inespecifica
ou exacerbação de
nflamação alérgica
preexistente

Prurido e
obstrução nasais,
coriza, espirros,
tosse, sibilos e
dispnéia

Grande exposição e
positivação de testes
cutâneos ou Rast
positivos para alérgenos
ocupacionais,
provocação

Eczema ou

Exposição a produtos
irritativos como lã de
vidro, produtos de
limpeza, de papelaria,
desconhecido

Dermatite de contato
rritativa(maioria) ou
alérgica

Prurido,
descamação.
Eritema, pápulas,
ou vesículas

Análise ambiental,
história clínica e testes
de contato se
substâncias não tóxicas

Febre de Pontiac

Pneumonite por
hiper-sensibilidade

Febre do
umidificador

dermatite de
contato

Fig. 1: Passos para investigação de uma possível doença relacionada à edificação (Fonte: Menzies RM (30). Uso com permissão)
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temperaturas mais elevadas. Umidade relativa de ar menor
que 40% está associado a sintomas das mucosas ocular e
vias respiratórias altas além de irritação dermatológica.
Todavia umidade relativa acima de 60% pode contribuir
para a condensação da água e o crescimento de
microorganismos patogênicos.36 No Brasil existem normas
reguladoras da qualidade do ar, em especial aquelas
estabelecidas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância
Sanitária). A Resolução 9, de 16 de janeiro de 2003
estabelece padrões de referência de qualidade do ar de

interiores, em ambientes climatizados artificialmente de uso
público e coletivo.37 A Anvisa sugere que no Brasil em
qualquer ambiente climatizado, a temperatura deverá variar
de 23oC a 26oC no verão e 20oC a 22oC no inverno, e a umidade
relativa do ar deverá ser mantida entre 40% a 65%.37,38 Em
recintos climatizados artificialmente os parâmetros de
temperatura e umidade relativa do ar devem ser mantidos
em condições tais que 80% dos indivíduos se sintam em
condições confortáveis.39
2) Ventilação: Ventilação é o processo pelo qual o ar

Tabela 4: Contaminantes biológicos, fontes e medidas preventivas sugeridas (Anvisa, 2003)
Agentes biológicos

36

Principais fontes em
ambientes interiores

Principais Medidas de
correção em ambientes interiores

Bactérias

Reservatórios com água estagnada,
torres de resfriamento, bandejas de
condensado, desumificadores,
umidificadores, serpentinas de
condicionadores de ar e superfícies
úmidas e quentes.

Realizar a limpeza e a conservação das
torres de resfriamento; higienizar os
reservatórios. e bandejas de condensado
ou manter tratamento contínuo para
eliminar as fontes; eliminar as
infiltra0ções; higienizar as superfícies

Fungos

Ambientes úmidos e demais fontes de
multiplicação fúngica, como materiais
porosos orgânicos úmidos, forros,
paredes e isolamentos úmidos; ar
externo, interior de condicionadores e
dutos sem manutenção, vasos de terra
com plantas.

Corrigir a umidade ambiental; manter sob
controle rígido vazamentos, infiltrações e
condensação de água; higienizar os
ambientes e componentes do sistema de
climatização ou manter tratamento
contínuo para eliminar as fontes; eliminar
materiais porosos contaminados; eliminar
ou restringir vasos de plantas com cultivo
em terra, ou substituir pelo cultivo em
água(hidroponia); utilizar filtros G-1 na
renovação do ar externo.

Protozoários

Reservatórios de água contaminada,
bandejas e umidificadores de
condicionadores sem manutenção

Higienizar o reservatório ou manter
tratamento contínuo para eliminar as
fontes.

Vírus

Hospedeiro humano.

Adequar o número de ocupantes por m
de área com aumento da renovação de
ar; evitar a presença de pessoas
infectadas nos ambientes climatizados.

Algas

Torres de resfriamento e bandejas de
condensado.

Higienizar os reservatórios e bandejas de
condensado ou manter tratamento
contínuo para eliminar as fontes.

Pólen

Ar externo.

Manter filtragem de acordo com NBR6401 da ABNT

Artrópodes

Poeira caseira.

Higienizar as superfícies fixas e
mobiliário, especialmente os revestidos
com tecidos e tapetes; restringir ou
eliminar o uso desses revestimentos.

Animais

Roedores, morcegos e aves.

Restringir o acesso, controlar os
roedores, os morcegos, ninhos de aves e
respectivos excrementos.

3
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fresco é introduzido e o ar interior contaminado com
impurezas é removido de determinado ambiente. A
ventilação inadequada permite o aumento gradual da
concentração interna dos poluentes e é a maior causa da
Síndrome do Edifício Doente.9 A eficiência da ventilação
em um edifício selado pode ser avaliada pelos níveis
internos de CO2, pelo fluxo de ar externo por individuo, ou
pela razão da troca de ar externo/interno. Em geral os
padrões de ventilação sugerem que a concentração de CO2
no interior não deve ultrapassar 1000 ppm (partes por
milhão) e que o fluxo de ar externo por pessoa seja de ao
menos 8 litros por segundo.36 Artigos de revisão concluíram
que a Síndrome do Edifício Doente diminui quando a
concentração de CO2 interno atinge valores menores que
800 ppm e quando o fluxo do ar externo é maior que 10 l/s
por pessoa.40,41
3) Contaminantes biológicos (bioaerossóis):
Bioaerossóis são partículas de origem biológica suspensas
no ar ambiente. Sintomas respiratórios, toxicidade, doenças
infecciosas e de hipersensibilidade induzidas pela inalação
de diferentes bioaerossóis dependem não apenas de suas
propriedades biológicas e composição química, mas
também do número de partículas inaladas, do sítio em que
se depositam no sistema respiratório e da sensibilidade
individual. 42 Estudos epidemiológicos mostram a
associação entre bioaerossóis, SED e DRE (ver tabela 2)
associação esta suportada pela plausibilidade biológica
demonstrada em estudos toxicológicos. Os fungos mais
comuns são Penicillium, Alternaria, Cladosporium e
Aspergillus, e as principais bactérias: Bacillus,
Staphylococus,
Micrococus
e
Legionella
pnumophila.25,30,36,43,44 No Brasil, a Anvisa estabelece,
somente para fungos, um valor máximo recomendável para
contaminação microbiológica que deve ser menor ou igual
a 750 unidades formadoras de colônias/m3 (UFC/m3) de ar e a
relação concentração de fungos interna/externa deve ser
menor que 1,5. Se esta relação for ultrapassada, é necessário
fazer um diagnóstico das fontes poluentes. Em relação aos
fungos patogênicos e toxigênicos, é inaceitável a sua presença
nas amostras de ar interior. A tabela 4 mostra os principais
fontes dos agentes biológicos em ambientes internos e as
medidas de correção sugeridas pela Anvisa.37
4) Umidade (Infiltração) e Mofo: Diversos estudos
transversais mostram uma associação entre mofo e umidade
(infiltração) no interior de edifícios e aumento de sintomas
nos ocupantes compatível com Síndrome do Edifício
Doente.45,46 O efeito pode ser produzido pela presença de
fungos e/ou de micotoxinas.44,45,46
5) Contaminantes químicos: A tabela 5 mostra os
principais contaminantes químicos, a fontes produtoras e
as medidas de correção sugeridas pela Anvisa.37 Os VOCs
e em especial os formaldeídos são os principais
contaminantes químicos em ambientes internos. Os VOCs
têm propriedades irritativas e de odor. Efeitos da irritação
Pneumologia Paulista Vol. 23, No.11/2010

incluem: conjuntivite, espirros, tosse, rouquidão, mucosas
secas, eritema, e alteração no padrão respiratório. A
sensação de odor pode causar: vômitos, reações de
hipersensibilidade, comportamento inusual,e alteração no
padrão respiratório. Os VOCs podem causar efeitos tóxicos
sistêmicos hematológicos, neurológicos, e renais.
Genotoxicidade e carcinogênese foram descritos após
exposição prolongada. 47 Contaminantes químicos
proveniente de poluentes atmosféricos externos podem
influenciar o ar interior. Geralmente provem da queima de
combustíveis fósseis de veículos automotores e atingem o
ar interior através da garagem dos edifícios, dos
encanamentos, dos exaustores de cozinha e banheiros e
de outras aberturas para o exterior.2
6) Idade do Edificio: Os ocupantes de edifícios novos
podem apresentar SED pela alta concentração de COVs e
material particulado proveniente do mobiliário novo e do
material de construção e/ou testes e avaliações iniciais do
sistema de refrigeração do ar. Com o passar do tempo há o
envelhecimento do equipamento, desbalanceamento do
sistema de ar condicionado, acúmulo de poeira, bolor,
umidade nas paredes e mobiliário, acúmulo de
contaminantes químicos e biológicos nos filtros do sistema
de refrigeração e equipamentos em geral.25
7) Gênero e idade: Não há estudos demonstrando
associação entre SED e idade. Há evidências consistentes
que o gênero feminino é mais susceptível que o masculino.
As razões poderiam ser diferentes graus de exposição,
diferentes funções, fatores psico-sociais ou mesmo
diferenças próprias entre os gêneros.4,28,48
8) Iluminação: A iluminação pode contribuir para a SED.
Fadiga, tensão e cefaléia são sintomas associados à
iluminação artificial, seja pela deficiência, seja pelo brilho
intenso.21 Robertson e cols49 compararam os sintomas dos
ocupantes de dois edifícios de escritórios (um com ar
condicionado central e o outro com ventilação natural).
Houve uma maior prevalência de cefaléia e letargia
relacionadas ao trabalho no edifício com ventilação
mecânica. Havia menos luz e menor média de luminância e
iluminância dos postos de trabalho, apesar de haver mais
pontos de iluminação no edifício com ar condicionado. Os
trabalhadores tinham uma maior aversão à iluminação
fluorescente e as leituras eram menos confortáveis. Os
trabalhadores também se queixavam da impossibilidade de
um ajuste individual da luminosidade de acordo com as
suas necessidades individuais. Sterling e Sterling mostraram
que após melhora no sistema de iluminação e de
condicionamento do ar de um edifício de escritórios no
Canadá diminuiu consideravelmente as queixas de saúde
dos ocupantes.21
9) Exposição a Terminais de Vídeo: Exposição
prolongada a terminais de vídeo pode interferir na produção
e na qualidade da lágrima e provocar sintomas oculares
compatíveis com Síndrome do Edifício Doente.36
37

Tabela 5: Contaminantes químicos, fontes e medidas preventivas sugeridas (Anvisa, 2003)
Contaminantes
químicos

Principais fontes em
ambientes interiores

Principais medidas de
correção em ambientes Interiores

CO

Combustão (cigarros, queimadores
de fogões e veículos automotores).

Manter a captação de ar exterior com baixa
concentração de poluentes; restringir as fontes de
combustão; manter a exaustão em áreas em que
ocorre combustão; eliminar a infiltração de CO
proveniente de fontes externas; restringir o tabagismo
em áreas fechadas.

CO 2

Produtos de metabolismo humano e
combustão.

Aumentar a renovação de ar externo; restringir as
fontes de combustão e o tabagismo em áreas
fechadas; eliminar a infiltração de fontes externas.

NO2

Combustão.

Restringir as fontes de combustão; manter a exaustão
em áreas em que ocorre combustão; impedir a
infiltração de NO 2 proveniente de fontes externas;
restringir o tabagismo em áreas fechadas.

O3

Máquinas copiadoras e impressoras
a laser .

Adotar medidas específicas para reduzir a
contaminação dos ambientes interiores, com exaustão
do ambiente ou enclausuramento em locais exclusivos
para os equipamentos que apresentem grande
capacidade de produção de O3 .

Form aldeído

Materiais de acabamento,
mobiliário, cola, produtos de
limpeza e de sanitização

Selecionar os materiais de construção, acabamento e
mobiliário que possuam ou emitam menos formaldeído;
usar produtos que não contenham formaldeído.

Material
par ticulado

Poeira e fibras.

Manter filtragem de acordo com NBR-6402 da ABNT;
evitar isolamento termo-acústico que possa emitir fibras
minerais, orgânicas ou sintéticas para o ambiente
climatizado; reduzir as fontes internas e externas;
higienizar as superfícies fixas e mobiliários sem o uso
de vassouras, escovas ou espanadores; selecionar os
materiais de construção e acabamento com menor
porosidade; adotar medidas específicas para reduzir a
contaminação dos ambientes interiores (vide
biológicos); restringir o tabagismo em áreas fechadas.

Fum o de
tabaco

Queima de cigarro, charuto,
cachimbo, etc.

Aumentar a quantidade de ar externo admitido para
renovação e/ou exaustão dos poluentes; restringir o
tabagismo em áreas fechadas

COV
(compostos
orgânicos
voláteis)

Cera, mobiliário, produtos usados
em limpeza e sanitização,
solventes, materiais de
revestimento, tintas, colas, etc.

Selecionar os materiais de construção, acabamento,
mobiliário; usar produtos de limpeza e sanitizaçãoque
não contenham COV ou que não apresentem alta taxa
de volatilização e toxicidade.

COS-V
(compostos
orgânicos semivoláteis

Queima de combustíveis e
utilização de pesticidas.

Eliminar a contaminação por fontes pesticidas,
inseticidas e a queima de combustíveis; manter a
captação de ar exterior afastada de poluentes.

10) Fatores psico-sociais e sócio econômico: ambiente
de trabalho hostil com alto nível de exigência aumenta o
risco de doença cardiovascular.36. Dois estudos recentes
mostraram a associação entre fatores psicosociais e
38

sintomas de SED.50,51 Há poucos estudos avaliando a
associação entre nível sócio econômico e SED. Não há
relação entre SED e estado civil, nível educacional,
obesidade ou exercícios físicos.52
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CONCLUSÃO
O meio ambiente das edificações fechadas e climatizadas
artificialmente deve ser tratada como um ecossistema
próprio. Considerando que cada vez mais os indivíduos
trabalham e permanecem em edifícios selados, o
ecossistema destas edificações tem ação direta sobre a
saúde de seus ocupantes principalmente durante longas
jornadas de trabalho. Esta revisão tem o objetivo de alertar
o clínico que indivíduos com sintomas vagos e quase
sempre negligenciados como, por exemplo, irritação de
vias aéreas superiores, cefaléia, fadiga, letargia mesmo sem
a comprovação por exames complementares pode estar
relacionado a uma má qualidade do ar interior. E mais, dada
a enorme população aparentemente afetada e nossa
compreensão atualmente limitada dos efeitos desses
ambientes sobre a saúde, necessitamos com urgência de
maiores pesquisas. Tais estudos poderiam oferecer
subsídios ao poder publico para confecção de normas de
proteção à saúde nestes locais e assegurar que o
ecossistema criado pelo homem dentro das modernas
edifícações, sejam um ambiente de permanência saudável.
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risco, de se identificar os casos e de interferir na história natural
da doença.

INTRODUÇÃO
O ambiente de trabalho pode agravar ou pode induzir asma,
levando à situação clínica denominada asma relacionada ao
trabalho, que pode ser classificada em dois tipos: a asma
agravada pelo trabalho e a asma ocupacional. Pacientes com
asma agravada pelo trabalho tem história de asma prévia ao
trabalho; enquanto a asma ocupacional se desenvolve como
resultado direto da exposição no ambiente de trabalho.1
A importância de se identificar a exposição laboral como
causadora ou como desencadeante da asma se deve à
prevalência e à história natural da asma ocupacional. Nós
encontramos, em estudo no Brasil, prevalência de asma
relacionada ao trabalho de aproximadamente 4% numa
população de jovens de 23 a 25 anos, que foi equivalente a
35% dos casos de asma desta coorte.2 Em estudos europeus,
a proporção de asma atribuída à ocupação entre adultos foi
de 5 a 10%, ou seja, 0,2 a 0,5% de todos os adultos se tornaram
asmáticos, ou tiveram sua asma exacerbada por causa do
trabalho.3 Um estudo americano relatou prevalência de 3,7%
de asma relacionada ao trabalho e de 11,5% de sibilos
relacionados ao trabalho.4 Esses números de prevalência estão
dentro de uma grande variação de resultados de diferentes
países.5-8 A variação nas prevalências descritas se explica
provavelmente por diferenças na definição de asma de cada
autor, diferenças nos critérios para incluir indivíduos no estudo
e diferenças inerentes às populações e fatores de risco.
Independente destas variações, os valores de prevalência
indicam a necessidade de se conhecer melhor os fatores de

Início da
exposição

Fatores do
indivíduo:
atopia, fumo

Sensibilização

Fatores
ambientais

HISTÓRIA NATURAL
O período de latência entre o início da exposição e o início
dos sintomas é variável. A maioria dos indivíduos com asma
ocupacional não se recupera totalmente, mesmo após vários
anos de afastamento do agente causal. Ou seja, podem
desenvolver uma incapacidade permanente. Exposição
persistente aos agentes ofensores resulta em aumento do uso
de medicação, hospitalização mais freqüente, piora da
qualidade de vida, desequilíbrio permanente e, em alguns
casos, morte por asma. Mais da metade dos pacientes com
asma ocupacional apresenta sintomas persistentes e respostas
aumentadas e persistentes das vias aéreas, mesmo depois de
vários anos sem exposição.9
Mapp e col.10 e Lemiere e col.11, em estudos retrospectivos,
demonstraram sintomas de asma permanentes, limitação ao
fluxo aéreo e hiperreatividade brônquica em trabalhadores
removidos da exposição. A hiperreatividade brônquica
persistente está associada com a inflamação da via aérea que
pode perpetuar-se. A duração dos sintomas, a gravidade da
asma no período do diagnóstico, a duração total da exposição
e a duração da exposição após o aparecimento dos sintomas
são determinantes importantes para o prognóstico. 12 A
remoção da exposição é o melhor tratamento e, em alguns
casos, é curativa. Entretanto, o prognóstico é pior naqueles
submetidos à exposição por mais tempo, naqueles cuja duração
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Figura 1 - História Natural da Asma Ocupacional
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dos sintomas foi mais longa e naqueles com a doença mais
grave na época do diagnóstico inicial; essa avaliação de
gravidade deve se basear no volume expiratório forçado no
primeiro segundo (VEF1) e na medida de reatividade brônquica
(teste de broncoprovocação).
Infelizmente, muitos indivíduos afetados permanecem sem
diagnóstico, uma vez que o diagnóstico da asma ocupacional
continua sendo um dos mais difíceis na pneumologia. O
diagnóstico precoce é importante por causa da recuperação
que ocorre quando trabalhadores afetados são removidos da
exposição nos primeiros 12 meses de sintomas.

DIAGNÓSTICO DE ASMA RELACIONADA
AO TRABALHO
Os sintomas da asma relacionada ao trabalho não são
distintos de outras formas de asma, uma doença com
exacerbações e remissões. Todavia, mudanças na intensidade
ou gravidade ocorrem na asma relacionada ao trabalho.
Sintomas iniciais são, às vezes, aqueles de doenças de vias
aéreas superiores, incluindo rinorréia, congestão nasal, espirro
ou rouquidão. Os principais sintomas incluem tosse,
desconforto torácico, sibilos e dispneia. Alguns indivíduos
podem apresentar tosse como único sintoma. O despertar
noturno é outro sintoma precoce e comum. A relação temporal
entre exposição e resposta varia e pode refletir a gravidade da
asma. Alguns indivíduos desenvolvem sintomas e obstrução
brônquica em 6, 12, ou até 24 horas depois da exposição. A
melhora dos sintomas durante os fins de semana e a piora
quando retorna ao trabalho sugerem, num determinado
paciente, a relação entre asma e ambiente de trabalho. É
importante ressaltar que a existência de história de asma na
infância ou asma pré-existente não exclui a possibilidade de a
asma ser conseqüência de exposição em determinado ambiente
de trabalho.
O diagnóstico de asma relacionada ao trabalho inclui o
diagnóstico de asma e a relação desta doença com o trabalho.
O diagnóstico deve ser considerado em todo caso de asma
com início ou piora dos sintomas respiratórios na fase adulta.
Diversas técnicas diagnósticas têm sido propostas13:
história ocupacional; utilização de instrumentos
(questionários); testes laboratoriais e funcionais. Um dos mais
instigantes desafios quanto à saúde dos trabalhadores é a
construção de uma história ocupacional efetiva, marco inicial
para o estudo e compreensão das relações entre o trabalho e
o processo saúde-doença dos trabalhadores. A elaboração
da história ocupacional fornece visibilidade e transparência a
importantes fatores ou condições de risco ocupacional que,
de alguma maneira, podem contribuir para desvendar a
causalidade das doenças relacionadas ao trabalho. A
anamnese ocupacional ou história ocupacional é o registro
da história detalhada do trabalhador, das informações sobre o
processo de trabalho e dos detalhes sobre a exposição.14
Dessa forma, a história ocupacional se apresenta como
uma peça essencial, porém, pode ser associada a outros
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métodos diagnósticos, para vencer um desafio: auxiliar a
reconhecer o nexo entre o trabalho e o adoecimento.
Os principais objetivos da história ocupacional são:
• Estimar exposições ocupacionais aos fatores de risco de
natureza física, química, biológica, psíquica e social, incluindo
concentração ou intensidade do fator de risco, tempo de
exposição diária, duração e freqüência da exposição.
• Compreender a percepção dos trabalhadores sobre os
determinantes dos fatores de risco a que estão expostos e
sobre os efeitos dessa exposição.
• Avaliar sintomas de doença e sua possível relação com o
trabalho.
• Detectar a variabilidade biológica, ou seja, as mudanças
inter e intra-individuais decorrentes de exposição ocupacional
a fatores ou condições de risco.
• Viabilizar a elaboração do nexo causal entre a exposição
ocupacional e os efeitos à saúde do trabalhador.
• Compreender o processo de trabalho e a organização do
trabalho. Vale dizer, buscar informações sobre o objeto ou
matéria-prima utilizada pela empresa, o volume de produção e
a duração da jornada de trabalho.
Apesar de a história detalhada ser a melhor forma de
abordar individualmente o paciente na busca do diagnóstico,
dados relevantes podem ser obtidos por instrumentos de
triagem (“screening”), por exemplo, por questionários autoadministrados. Algumas questões têm sido propostas e
geralmente utilizadas durante a investigação clínica de asma
relacionada ao trabalho, e sua utilidade em se tratando da
associação com a presença ou ausência dessa doença também
tem sido estudada. Em tese de doutorado recentemente
desenvolvida em nossa instituição, questões para a triagem
de casos suspeitos de asma relacionada ao trabalho foram
testadas quanto à sensibilidade, especificidade e
reprodutibilidade. A comparação permitiu a seleção das
questões abaixo como as mais associadas ao diagnóstico.15
• “Você trabalhou ou trabalha em ambiente: fechado ou pouco
ventilado; ventilado ou fechado com ar condicionado?”.
• “Você já mudou de atividade ou emprego por razões se
saúde?”.
• “Quando você trabalha, você tem chiado no trabalho atual?”.
• “Quando você trabalha, você tem falta de ar no trabalho
atual?”.
• “Quando você trabalha, você tem perda da voz no trabalho
atual?”.
• “Quando você trabalha, você tem espirros no trabalho
atual?”.
• “Os sintomas respiratórios iniciam na segunda-feira?”.
• “Você teve asma na infância?”.
A realização de exames laboratoriais é o passo seguinte
para confirmação do diagnóstico. A medida seriada de pico de
fluxo, o teste de broncoprovocação específica (quando
possível) e o teste de broncoprovocação inespecífica,
utilizando um agente broncoconstrictor inespecífico (ex.
metacolina), com realização de medidas seriadas no trabalho e
em férias, são recomendados para o diagnóstico.
Pneumologia Paulista Vol. 23, No.11/2010

AVALIAÇÃO FUNCIONAL PICO DE FLUXO SERIADO
O diagnóstico de asma ocupacional pode geralmente ser
feito com dados da história sobre a relação entre sintomas e
exposições ocupacionais. Medidas funcionais têm como
objetivo confirmar o diagnóstico clínico.
As vantagens do pico de fluxo são a facilidade de acesso por ser portátil e de menor custo - e a possibilidade de realizar
medidas no local de trabalho, tornando a avaliação mais
realística. A sensibilidade e especificidade das medidas de
pico de fluxo podem ser altas, por exemplo, de 43 a 80% e de 67
a 85%, respectivamente.16
Os pacientes necessitam de orientações detalhadas e
repetidas. Além disso, nos primeiros dias, pode haver um efeito
do aprendizado e esses valores devem ser empregados com
cautela ou desprezados. São medidas dependentes de esforço
e, portanto o estímulo e orientação devem ser repetidos com
consultas freqüentes ou telefonemas, por exemplo. Um mínimo
de 4 medidas diárias parece suficiente. Devem ser espaçadas
ao longo do dia enquanto o paciente está acordado, em período
de trabalho e nos mesmos horários em período de férias. Um
período prolongado de medidas é importante porque pode
levar vários dias ou mais para que as exposições no trabalho
tenham efeito sobre o pico de fluxo ou para que ocorra a
recuperação no período de férias. O mínimo considerado capaz
de detectar as mudanças é de 2 semanas trabalhando e 2
semanas afastado. A ausência de uma relação clara entre
mudanças do pico de fluxo e trabalho não exclui asma
relacionada ao trabalho. O melhor momento para se empregar
esse protocolo de avaliação é quando o paciente está estável
da asma, portanto a medicação deve ser ajustada ou mantida
constante semanas antes de se iniciar as medidas. Não há
uma técnica universalmente aceita para avaliar os resultados
da medida seriada de pico de fluxo expiratório. Geralmente, os
resultados são analisados sob a forma de gráficos visualmente
interpretados para se determinar diferenças entre os 2
períodos, trabalho e férias.17-20

Os padrões comumente observados que permitem a
confirmação diagnóstica são: piora durante os dias de trabalho
sem piora durante a semana de trabalho e sem piora (ou com
melhora) nos dias de afastamento ou fim de semana; piora
durante a jornada de trabalho com piora da medida basal
durante a semana de trabalho ou durante sucessivas semanas
de trabalho; quedas intermitentes durante a semana de
trabalho que não ocorrem durante afastamento. A análise da
variabilidade circadiana também pode ser calculada e
comparada.21 Um método mais sofisticado de análise se baseia
em programa de computador comercialmente disponível que
realiza a representação gráfica e cálculos estatísticos (OASYS2; OASYS Research Group, Midland Thoracic Society;
Birmingham, UK).

AVALIAÇÃO FUNCIONAL BRONCOPROVOCAÇÃO INESPECÍFICA
O teste de broncoprovocação com agente inespecífico,
por exemplo, metacolina ou histamina, realizado no período
de trabalho e comparado com teste realizado no final de um
período de afastamento pode fornecer evidência adicional para
confirmar o diagnóstico de asma relacionada ao trabalho.22, 23
Essa medida também tem valor para definir o diagnóstico de
asma, ou descartá-lo em casos onde os sintomas respiratórios
estão presentes, mas não são típicos e podem decorrer de
outras causas. A Figura 2 ilustra um paciente com suspeita de
asma ocupacional que realizou o teste em 2 períodos: trabalho
e férias.

AVALIAÇÃO FUNCIONAL BRONCOPROVOCAÇÃO ESPECÍFICA
Jack Pepys, entre 1960 e 1980, descreveu numerosos casos
de asma ocupacional e implementou diversos testes
diagnósticos como a medida de função pulmonar, testes
imunológicos e teste de broncoprovocação. Pepys foi o
primeiro a sugerir provocação com agente ocupacional em
pacientes com suspeita de asma.24
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Figura 2 - Teste de broncoprovocação inespecífica.
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A broncoprovocação específica é um procedimento no qual
o paciente é exposto ao agente suspeito de causar ou agravar
a asma. A exposição durante o teste é realizada de forma
controlada e segura e tem como objetivo demonstrar a relação
direta entre a exposição e a resposta asmática. Foi descrita
por alguns como o “padrão-ouro” para alguns tipos de asma
ocupacional, mas revisões recentes evitam o termo “padrãoouro”, por não haver um exame que tenha esse potencial no
diagnóstico de asma ocupacional.16 Embora seja um teste útil
para o diagnóstico e para estudos científicos da asma
ocupacional, requer laboratórios especializados disponíveis
em poucos centros. Por exemplo, não está disponível nos
E.U.A. e em muitos outros países.25

CONCLUSÃO
A asma relacionada ao trabalho apresenta algumas
peculiaridades: sintomas reproduzidos em laboratório, melhora
dos sintomas quando retirado o agente ofensor do ambiente
de trabalho e prognóstico dependente da duração da
exposição e da doença. Do ponto de vista do pesquisador em
asma, esses aspectos tornam a asma relacionada ao trabalho
um modelo para o estudo da história natural da asma, desde o
período inicial de exposição em uma atividade de trabalho até
o desenvolvimento da sensibilização ou da manifestação do
quadro clínico. Do ponto de vista do médico pneumologista,
estes aspectos tornam a asma ocupacional uma oportunidade
de cura para asma e de prevenção de complicações por meio
da detecção e ação precoces. A detecção na rotina médica
deve se apoiar na suspeita frente a qualquer caso de asma
iniciada em adultos, na anamnese dirigida para a relação
sintomas-trabalho e, finalmente, nos exames funcionais. A
educação em asma é passo fundamental no tratamento, pois
os casos detectados de asma ocupacional podem relutar em
reduzir a exposição no ambiente de trabalho.
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INTRODUÇÃO
O tabagismo é reconhecido como fator de risco para a
doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) desde meados
do século passado. Todavia, nos últimos anos, numerosos
estudos publicados têm sugerido fortemente a relação
causal entre a doença e outros fatores de risco, como a
exposição ocupacional a poeiras, gases, fumaças e a
poluentes. Estima-se que cerca de 30-45% dos pacientes
com DPOC nunca fumaram, o que torna importante o
reconhecimento de outros potenciais fatores de risco para
a prevenção da doença.1-7 (Tabela 1).

Com as mudanças das condições de trabalho e a
introdução de novos agentes químicos na produção, as
doenças respiratórias obstrutivas emergiram como a
categoria mais prevalente de doença respiratória
ocupacional superando as pneumoconioses. O
reconhecimento da DPOC relacionada ao trabalho é difícil
por duas razões: primeiro, por ser uma doença multifatorial,
fortemente associada à exposição não ocupacional como
fumaça do tabaco e poluição do ar; segundo, a complexa
identificação da relação temporal e dose-resposta
ocupacional. No caso da DPOC ocupacional o diagnóstico

Tabela 1. Fatores de risco para DPOC não tabágico
Poluição domiciliar
• Fumaça de biomassa usada para cocção ou aquecimento interno: resíduos vegetais (madeira, carvão
vegetal,
galhos, grama seca), de resíduos animais (esterco)
• Queima de combustíveis, inclusive gás natural
Exposição ocupacional-vapores, gases, poeiras e fumos metálicos
• Práticas agrícolas: poeira de grãos, poeiras orgânica e inorgânica
• Criação animal: poeira orgânica, amônia, sulfeto de hidrogênio
• Exposições a poeiras (sílica, carvão, asbesto e silicatos): mineração de carvão, mineração de rochas duras,
construção de túneis, produção de concreto, construção, manufatura de tijolos, mineração e fundição de
metais
• Riscos químicos: fabricação de materiais plásticos, fiação de algodão, linho e juta, indústrias de borracha,
fabricação de couro, fabricação de produtos alimentícios
• Exposição a poluentes: garagistas, trabalhadores em vias públicas, reparação de automóveis
• Produção de carvão coque e de grafite
• Soldador- exposição a fumos metálicos e gases
Poluição do ar ambiental externo – morar próximo grandes vias de tráfego veículos
• Material particulado
• Dióxido de nitrogênio
Tuberculose pulmonar
Infecções respiratórias de repetição na infância
Asma crônica
Fatores sócio-econômicos associados: baixa escolaridade, desnutrição, baixa renda
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ainda torna-se mais difícil por se tratar de uma condição de
desenvolvimento lento com progressiva limitação ao fluxo
aéreo que não melhora após afastamento da exposição.1;4;5;8
A doença pulmonar obstrutiva crônica ocupacional,
apesar de reconhecida há várias décadas, ainda é pouco
abordada em nosso meio. O objetivo do presente texto é
realizar uma revisão sucinta a respeito do tema, alertando
para o seu diagnóstico e medidas preventivas.

DEFINIÇÃO
A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é
caracterizada pela limitação ao fluxo aéreo, não
completamente reversível. Esta limitação é geralmente
progressiva e associada a uma resposta inflamatória
pulmonar exacerbada quando da exposição a gases ou
partículas tóxicas. 9
A limitação ao fluxo aéreo é causada pelo comprometimento brônquico/bronquiolar e/ou destruição de
parênquima pulmonar em diferentes graus, variando de
paciente para paciente. Caracteriza-se clinicamente por
dispneia aos esforços, tosse e secreção brônquica. Os
pacientes também podem apresentar efeitos sistêmicos que
contribuem para a gravidade da doença. Além das causas
genéticas (mais raras) como ocorre na fibrose cística e da
deficiência de alfa-1 antitripsina, sua ocorrência decorre
da exposição crônica a inalantes. 9

PATOGENIA
Uma série de mecanismos induzidos por exposições a
gases, fumos e poeiras, opera de forma isolada ou
combinada levando ao desenvolvimento de obstrução de
vias aéreas: Indução de Enfisema Pulmonar: a deposição
de poeiras minerais em vias aéreas estimula a geração de
espécies reativas de oxigênio, a secreção de fatores próinflamatórios, incluindo elastase de neutrófilos e fatores
fibrogênicos, que podem levar à obstrução por inflamação
de pequenas vias e indução do enfisema. 10 Estudos de
necrópsias de mineiros de carvão demonstram maior
prevalência de enfisema centrolobular associado tanto à
exposição cumulativa 11 quanto com a presença de máculas
de carvão. 12 O enfisema aparece, predominantemente, em
mineiros com pneumoconiose. Necrópsias de mineiros
expostos à sílica também revelam uma correlação positiva
entre exposição ocupacional, silicose e enfisema pulmonar.13
A exposição a fumos de cádmio leva ao enfisema
pulmonar. 14 Em animais de laboratório a lesão principal do
enfisema pelo cádmio é a fibrose de septos e não a
destruição de paredes alveolares.15 Estudos in vitro indicam
que o quartzo pode inativar anti-proteinases de uma forma
dose-dependente. 16
Exposições ambientais a gases, fumos e poeiras
constituíram risco adicional de declínio funcional pulmonar
em homens não fumantes com mais de 50 anos e deficiência
de á1 antitripsina.17 Em portadores de deficiência de á1
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antitripsina grave, fumantes e não fumantes, demonstrouse que exposições a riscos respiratórios ocupacionais
associaram-se de forma independente a maior prevalência
de sintomas respiratórios e limitação ao fluxo aéreo em
adultos. 18 Um estudo com 194 expostos ao asbesto, dos
quais 100 com asbestose, demonstrou uma associação
significativa entre a presença de asbestose e a deficiência
de á1 antitripsina, sugerindo ser esta um fator de risco para
o desenvolvimento desta pneumoconiose. 19
Ativação de complemento: evidências de estudos in
vitro, em animais de laboratório e humanos, mostram que
exposições a poeiras orgânicas induzem reações mediadas
por mecanismos não alérgicos atuando via complemento e
consequente ativação neutrofílica. As endotoxinas
presentes em poeiras orgânicas também desempenham fator
adjuvante na inflamação e obstrução de vias aéreas. 20
Reações fibróticas em pequenas vias aéreas: as poeiras
minerais depositadas no sistema respiratório podem levar
ao aparecimento de fibrose peribronquiolar em bronquíolos
terminais, respiratórios e dutos alveolares, lesões
aparentemente distintas das causadas pelo tabagismo. 21;
22
Estas alterações contribuem para o remodelamento
brônquico e o aparecimento de alterações funcionais do
tipo obstrutivo, 23 tendo uma relação dose-resposta
independente da presença de pneumoconiose.24
Indução da Bronquite Crônica: a Bronquite Crônica
(BC) ocupacional é causada pela deposição de particulados,
fumos e por exposições a vapores e gases em vias aéreas,
levando a um processo inflamatório que, com o tempo,
causa hipertrofia das glândulas da mucosa brônquica e
sintomas compatíveis com BC. Da mesma forma que a BC
tabágica, estes sintomas podem ser reversíveis depois de
cessada a exposição.
A BC é um achado frequente associado a exposições a
poeiras de carvão,25 sílica26; 27 e gases e fumos.28; 29 Este
efeito é independente do tabagismo e na ausência de
limitação funcional não se associa a aumento da
mortalidade respiratória.26
As expressões clínicas, funcionais e de imagem
acompanham as características da exposição.
Trabalhadores expostos a poeiras minerais podem
desenvolver acometimentos em diferentes locais do sistema
respiratório que se manifestam clínica e funcionalmente de
forma distinta. Os diâmetros aerodinâmicos de um
particulado mineral costumam seguir uma distribuição
normal, e a média ou a mediana desta medida determina o
local preferencial de deposição, e a consequente reação
tecidual de acordo com as variáveis que influenciam este
processo.30 A reação tecidual predominante é dependente
do local de deposição. Além disso, a composição química e
tempo decorrido entre a geração do particulado e a
exposição são determinantes do seu potencial tóxico. 10
Portanto, é esperado que as taxas para certos desfechos
variem de acordo com a composição de material
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manipulado, sua forma de fragmentação, ferramentas de
trabalho utilizadas, condições de exposição, ritmo de
trabalho e susceptibilidade individual.

EPIDEMIOLOGIA
Lebowitz 31 analisando uma amostra populacional de
2.549 adultos demonstrou uma prevalência aumentada de
alterações funcionais pulmonares em indivíduos expostos
a gases, fumos e poeiras. É importante notar que a amostra
foi composta por indivíduos a partir de 18 anos, ainda em
fase de crescimento de alguns índices funcionais. Korn e
cols. 32 demonstraram uma razão de chance estatisticamente
significante de excesso de sintomas respiratórios e uma
relação VEF1/CVF diminuída em expostos a gases, fumos e
poeiras. Post e cols. 33 demonstraram um aumento na
incidência e na mortalidade por doenças respiratórias
crônicas em indivíduos que relataram exposição a poeiras.
Humerfelt e cols. 34 publicaram um estudo de base
populacional sobre as conseqüências da exposição à sílica,
demonstrando em homens, perdas adicionais do VEF1
associados a um histórico ocupacional de exposição.
Um estudo publicado em 2009, realizado com 233
pacientes com idade entre 55 e 75 anos, encontrou um risco
aumentado de 3,2 vezes de DPOC ocupacional em expostos
a vapores, gases, fumos e poeiras. E um efeito sinérgico
entre exposição ocupacional e tabagismo com o aumento
do risco de DPOC. 35
Baseado em estudos de exposições ocupacionais
realizados em diversos países estima-se em cerca de 15% a
mediana da fração de indivíduos com DPOC atribuível ao
trabalho. 8 No Brasil, estima-se que haja 5 milhões de
portadores de DPOC, sendo que destes, cerca de 900.000
apresentam doença pulmonar obstrutiva crônica
ocupacional.36
Fatores de risco ocupacionais: As principais exposições
ocupacionais associadas ao risco de DPOC são: exposição
a poeiras ou partículas de sílica cristalina, asbesto, carvão,
grafite, berílio; a exposição prolongada às poeiras ou fumo
metálicos de cádmio (empregado na fabricação de baterias,
corantes, tintas, produtos químicos, farmacêuticos e
soldas); exposição a vapores de isocianatos; a poeiras de
algodão (liberada durante a confecção do fio de algodão),
de sisal, juta e linho; trabalho na manufatura de concreto;
exposição à pentóxido de vanádio e queima de combustíveis
fósseis e de biomassa. 5
Sugere-se que a própria presença de um tipo de poeira
inorgânica na fumaça do cigarro, o silicato de alumínio (que
está presente em adubos e pode entrar em contato com o
tabaco durante seu cultivo), possa ser inalado e acumulado
no interior de macrófagos, nas vias aéreas distais, tornando
a fagocitose dessas células não efetiva e desencadeando
o estímulo inflamatório responsável pelo desenvolvimento
de uma bronquiolite respiratória. 37
Em todo mundo, cerca de 50% das residências usam
combustível de biomassa (madeira, carvão vegetal, outros
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materiais vegetais, esterco animal) e carvão para a obtenção
de energia doméstica. Na zona rural, em cerca de 90% dos
domicílios a energia provém desse tipo de combustão.
Considerando-se que 3 bilhões de pessoas no mundo estão
expostas à fumaça da queima de biomassa, enquanto cerca
de 1,01 bilhões são tabagistas, talvez a exposição à fumaça
da biomassa possa representar o mais importante fator de
risco para o desenvolvimento de DPOC. Cerca de 50% das
mortes por DPOC nos países em desenvolvimento são
atribuíveis a poluição indoor; e 75% desses óbitos ocorrem
no sexo feminino. 5;38
Há décadas, alguns estudos têm encontrado uma maior
prevalência de DPOC nas populações que trabalham em
áreas mais poluídas e essa relação ocorre de forma
independente ao tabagismo. 39 De uma forma geral estão
bem documentadas aumentos da freqüência de
exacerbações/piora clínica da doença preexistente, porém
o surgimento de novos casos ainda é questionável,
necessitando-se de mais estudos para comprovar-se tal
associação. 5

DIAGNÓSTICO E MANEJO
O diagnóstico clínico de DPOC deve ser considerado
em qualquer paciente que apresente dispneia, tosse ou
expectoração crônica e/ou exposição a fatores de risco para
a doença. A história ocupacional deve ser detalhada,
inclusive exposições anteriores, uma vez que o afastamento
não impede a progressão da doença. O diagnóstico clínico
deve ser confirmado por espirometria, método considerado
padrão ouro. Uma relação VEF1/CVF < 0,70, após a prova
com broncodilatador, confirma a presença de limitação ao
fluxo aéreo não completamente reversível. 9
Cessação do hábito tabágico assim como o controle da
exposição a vapores, gases, fumaças, poeiras e poluentes
do ar devem ser perseguidos, com o objetivo de reduzir o
declínio anual da função pulmonar. 9
A farmacoterapia baseada em agentes broncodilatadores,
associados ou não ao corticóide inalatório (quando
indicados), é a base do tratamento medicamentoso que visa
o controle dos sintomas e uma melhor qualidade de vida.
Oxigenioterapia para pacientes com insuficiência
respiratória crônica promove um aumento na sobrevida.
Programas de treinamento físico também trazem benefícios
na tolerância ao exercício e redução da dispneia. Visando
diminuir a gravidade/freqüência das exacerbações, estão
indicadas as vacinas contra influenza e pneumococo
(maiores de 65 anos de idade ou VEF1 < 40 % do predito).
Em casos selecionados devem ser considerados
procedimentos cirúrgicos como bulectomia, cirurgia
redutora de volume pulmonar e transplante de pulmão. 9

PREVENÇÃO
A redução da exposição a vapores, gases, fumos e
poeiras está associada a um menor declínio anual da função
pulmonar, porém em um grau inferior ao atingido com a
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cessação do tabagismo. Esse efeito pode ser de pequena
relevância individual clínica, mas tem grande importância
para os programas de saúde pública. Dentre as estratégias
que podem ser implementadas para a diminuição da inalação
de partículas e gases estão: maior monitoração do nível de
exposição no local de trabalho, desenvolvimento de uma
rede de informação para os trabalhadores, para os médicos
assistentes e as autoridades legislativas, bem como a
promoção da cessação do hábito tabágico, uma vez que
ocorre um efeito sinérgico entre tabagismo e exposição
ocupacional com relação ao risco de DPOC.
Nos ambientes de trabalho com risco inalatório aos
aerodispersóides (poeiras, fumos, névoas, gases e
vapores), conhecido ou presumido, recomenda-se a
implantação de um programa de proteção respiratória
estabelecendo prioridades para o devido equacionamento
do problema.
O objetivo primordial desse programa deve ser a
eliminação ou redução desses riscos. Para tanto, sempre
que possível, o programa deverá propor medidas de
proteção coletiva tais como, enclausuramento ou
confinamento das operações, ventilação e exaustão
adequada, modificações operacionais ou de tecnologia e
substituição da matéria-prima, entre outras.
O uso de equipamento de proteção individual (EPI –
máscaras e respiradores) deve ser implementado em
situações especiais, quando as medidas de proteção
coletiva não são exequíveis ou são ineficazes para o
controle da exposição. 9,40

CONCLUSÃO
O tabagismo ainda figura como o principal fator de risco
associado ao desenvolvimento de DPOC. Contudo, a
identificação de outros importantes fatores de risco como
a exposição ocupacional não pode ser ignorada, pela
possibilidade de promoção de estratégias preventivas e
diagnósticas eficazes que poderiam levar a redução das
taxas mundiais de morbi-mortalidade dessa doença.
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INTRODUÇÃO
Apesar de doença suspeita há milênios, reconhecida há
mais de um século e passível de prevenção, a silicose ainda
acomete e é responsável pela incapacidade e óbito de
milhares de trabalhadores. Muitos são submetidos à
lobectomia ou pneumonectomia, a pretexto de retirada de
câncer de pulmão, por simples nódulos ou massas silicóticas.
Assim, apesar de antigo e sabido, vale a pena sempre tratar
do tema.
A silicose é uma pneumoconiose causada pela inalação
de partículas de sílica cristalina.1 Pode apresentar um curso
progressivo mesmo após cessação a exposição. É a mais
prevalente de todas as pneumoconioses, sendo a principal
causa de invalidez dentre as doenças respiratórias
ocupacionais. Devido ao período de latência entre exposição
e os primeiros sintomas, a silicose ainda é subdiagnosticada
e sua incidência, subnotificada. Somente nos Estados
Unidos, cerca de 1,7 milhões de trabalhadores estão expostos
a partículas de sílica cristalina; entre os anos de 1968 a 1994,
contabilizou-se mais de 14000 óbitos por esta
pneumoconiose.2 Considerando-se a população com idade
inferior a 65 anos entre os anos de 1968 a 2005, estima-se
que a silicose foi responsável por 17130 anos de vida
potencialmente perdidos nos Estados Unidos.3 Estima-se
que no mundo, somente no ano 2000, 9000 óbitos e 490000
anos de vida perdidos ajustados à incapacidade foram
causados pela exposição à sílica.4
Na literatura nacional, são poucos os estudos
direcionados à estimativa da incidência do problema. Um
estudo5 realizado entre 70 lapidários de pedras preciosas
envolvendo quartzo em um município de Minas Gerais
estimou uma prevalência de silicose de 7,1%. O perfil da
população era de jovens, cuja média de idade era de 21,5
anos. As condições de trabalho precárias, sem uso de
equipamentos de proteção individual adequados e sem
higiene do ambiente ocupacional, justificaram o aparecimento
da doença mesmo com um tempo médio de exposição curto,
de apenas 7,1 anos.
Apesar de não haver estatísticas nacionais sobre o
número exato de trabalhadores expostos ou óbitos por
silicose, estima-se em seis milhões o número de trabalhadores
brasileiros expostos à sílica.6
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A sílica (dióxido de silício) é o mineral mais abundante da
crosta terrestre, e apresenta-se sob as formas cristalina e
amorfa. Somente as formas cristalinas (quartzo, cristobalita
e tridimita) são patogênicas quando inaladas.
As atividades ocupacionais relacionadas à sílica incluem
escavação, corte e beneficiamento de pedras, mineração,
perfuração de poços, jateamento de areia, confecção de
próteses dentárias, polimento de minérios e de metais
fundidos em moldes com areia, fundição de ferro, fabricação
de fertilizantes, manutenção e limpeza de fornos, indústria
de cerâmica e de fabricação de vidro.
Apesar do conhecimento das causas e estratégias de
proteção, a doença relacionada à sílica continua a ser
diagnosticada em várias partes do mundo e está longe da
“extinção”. O simples aumento de processos mecanizados
na indústria, quando não acompanhados de medidas que
garantam a supressão da poeira gerada, podem expor
trabalhadores a altas concentrações de sílica. O uso de
equipamentos de proteção individual são insuficientes em
atividades com alta concentração de partículas, como no
jateamento de areia, ou que exijam o seu uso contínuo na
jornada de trabalho, pois a aderência é baixa. O risco de
silicose na construção civil é subestimado, pois partículas
de quartzo são geradas no processo de preparo do terreno,
e muitos materiais de construção, como o concreto, podem
gerar partículas de sílica inaláveis. Há ainda indivíduos que
são expostos a concentrações não desprezíveis de sílica por
características geológicas e metereológicas (tempestades de
areia) no local onde vivem, ou por habitar as proximidades
de indústrias que empregam esse composto em alguma etapa
da produção. 7 Por fim, há uma heterogeneidade nas
condições de trabalho não só em nosso pais, como no
mundo, expondo trabalhadores a condições precárias e a
riscos inaceitáveis. Visto que a doença ainda não apresenta
cura, a monitorização do ambiente de trabalho, o
reconhecimento precoce da silicose e introdução de medidas
de suporte após o diagnóstico são fundamentais.

FISIOPATOGENIA
Dentre os mecanismos fisiopatogênicos, sabe-se que a
partícula de sílica deposita-se inicialmente nos bronquíolos
respiratórios e alvéolos, e pela dificuldade de remoção pelo
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sistema de defesa mucociliar, macrofágico e pela drenagem
linfática pulmonar, acaba gerando radicais livres que induzem
à uma resposta inflamatória com ativação de macrófagos,
células epiteliais e outras células de defesa, que geram mais
espécies reativas de oxigênio e nitrogênio. Este processo,
mantido de forma persistente pela exposição contínua à sílica,
culmina com a liberação de diversas citocinas (fator de
necrose tumoral alfa, interleucina-1, fator de crescimento
derivado de plaquetas, fibronectina, fator de crescimento de
insulina) que recrutam diversas células inflamatórias, como
macrófagos, neutrófilos e linfócitos, com a perda da barreira
epitelial e internalização da partícula de sílica no interstício
pulmonar. A fase regenerativa estimula o recrutamento de
células mesenquimais, bem como promove a neovascularização
e a reepitelização dos tecidos lesados. O reparo tecidual é
acompanhado de deposição de matriz extracelular pela
estimulação da proliferação de fibroblastos e da produção de
colágeno, culminando com fibrose pulmonar.8,9
A quantidade de sílica inalada, o tamanho e as
características da superfície da partícula podem afetar sua
toxicidade. Sabe-se que partículas recém-fraturadas por
moagem ou abrasão possuem patogenicidade maior pelo
maior número de radicais em sua superfície.
Novos avanços tem sido realizados procurando elucidar
outros mecanismos envolvidos na patogênese da silicose.
Sabe-se que a apoptose também tem papel fundamental na
lesão pulmonar induzida pela sílica, e que ratos com mutação
no ligante da Fas, importante na sinalização da apoptose,
eram resistentes ao desenvolvimento da silicose. 10
Recentemente, identificou-se um receptor chamado MARCO
que é a peça chave envolvida no reconhecimento das
partículas de sílica pelos macrófagos alveolares, e que o
bloqueio de tais receptores bloquearia a toxicidade pela
sílica.11 Futuramente, estas pesquisas poderão propiciar a
identificação de biomarcadores para monitorizar a exposição
e a atividade inflamatória pulmonar, possibilitando
intervenções terapêuticas.

DOENÇAS RELACIONADAS À SÍLICA
Reconhece-se que a simples exposição à sílica esteja
implicada na patogênese de outras comorbidades, como
doenças auto-imunes, vasculites ANCA-mediadas, colagenoses
(particularmente esclerodermia e artrite reumatóide), doença renal
crônica (secundária à glomerulonefrite ou nefrite intersticial),
doença pulmonar obstrutiva crônica, micobacteriores
tuberculosas e não-tuberculosas e micoses pulmonares
(especialmente aspergilose).12 Desde 1997, após estudos
retrospectivos de coortes de trabalhadores expostos,
reconheceu-se o poder carcinogênico da sílica e sua relação
com o câncer de pulmão.13,14
A sílica também pode causar doença de vias aéreas,
bronquite crônica e enfisema pulmonar independente de
alterações da silicose15. Estudos experimentais revelam que
a sílica pode causar destruição do tecido elástico pulmonar
por inativação da alfa1-antitripsina, e hiperplasia de glândulas
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mucosas nas vias aéreas, com desenvolvimento de enfisema e
bronquite, na ausência de fibrose, por mecanismos patogênicos
análogos ao que ocorre com de pacientes tabagistas.

APRESENTAÇÕES CLÍNICAS DA SILICOSE
A silicose é classificada em três formas de apresentação:
crônica, acelerada e aguda. As formas crônica e acelerada
são indistinguíveis patologicamente e diferem no tempo de
instalação. A forma crônica geralmente ocorre após 10 ou
mais anos da exposição e a forma acelerada pode ocorrer de
dois a dez anos da exposição inicial. Ambas são caracterizadas
pela formação de nódulos silicóticos no parênquima
pulmonar – granulomas duros, hialinizados, contendo em
seu centro colágeno, circundados por células inflamatórias,
com distribuição peribrônquica, perivascular, parasseptal e
subpleural. Em ambas as formas, esses nódulos podem
coalescer formando lesões maiores, a chamada fibrose maciça
progressiva, que distorcem e destroem a arquitetura
pulmonar. Já a forma aguda da silicose decorre de exposição
maciça a partículas de sílica, e o quadro clínico se assemelha
a proteinose alveolar, ocorrendo em média até dois anos da
exposição. À histologia verifica-se preenchimento alveolar
com material proteináceo, contendo fosfolipídeos e
surfactante que se coram pelo PAS. Há extenso acometimento
intersticial por células inflamatórias com mínima fibrose
pulmonar e ausência de granulomas.

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA
O quadro clínico se manifesta com dispnéia insidiosa e
de curso progressivo, inicialmente aos esforços. Tosse seca
ou produtiva e dor pleurítica podem estar presentes. A
doença também pode ser diagnosticada em pacientes
assintomáticos que realizaram exames de imagem com
finalidade de triagem. Na forma acelerada, torna-se mais
provável achados radiológicos concomitantes com o quadro
clínico. A forma aguda é caracterizada por sintomas de
dispnéia rapidamente progressiva, com intolerância aos
esforços, astenia e perda ponderal, culminando com óbito.
O exame físico no início do quadro pode ser absolutamente
normal ou inespecífico, com ausculta pulmonar
evidenciando estertores, roncos ou sibilos. Sinais de
baqueteamento digital, cianose e cor pulmonale são
encontrados em estágios avançados.
O diagnóstico de silicose é definido a partir de uma
história ocupacional compatível associada a alterações
radiológicas ou histológicas compatíveis, na ausência de
outros diagnósticos plausíveis, como certas apresentações
da tuberculose.
A radiografia de tórax é o primeiro exame indicado para
investigação. Os achados radiológicos nas formas crônica e
acelerada incluem opacidades arredondadas ou irregulares
inferiores a 10 mm, predominando nos campos superiores e
posteriores pulmonares, que com a progressão da doença,
podem confluir e abranger todos os campos pulmonares. O
diagnóstico de fibrose maciça progressiva é feito quando as
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opacidades confluentes medem acima de 1 cm. Com o avançar
da doença, há progressiva redução volumétrica lobar,
distorção arquitetural, retração hilar e fissural e aumento
irregular dos espaços aéreos adjacentes. Um achado
bastante sugestivo de silicose é o aspecto típico de
calcificação periférica dos linfonodos mediastinais e hilares,
semelhante a “casca de ovo”16 (Figura 1).

Fig. 1 – A: Radiografia de tórax em paciente com silicose. Notamse múltiplos micronódulos com distribuição preferencial pelos
campos pulmonares superiores. As setas apontam massas em
topografia hilar direita com calcificação periférica,
correspondentes a linfonodos hilares calcificados. B: A Tomografia
de tórax (janela de mediastino) mostra os mesmos linfonodos
perihilares da radiografia anterior. Este aspecto de calcificação
linfonodal, que não é raro ocorrer na silicose, é conhecido como
“casca de ovo”.

A forma aguda caracteriza-se pela presença de opacidades
alveolares perihilares e em vidro fosco, associadas a
espessamento septal interlobular, semelhantes à proteinose
alveolar (padrão de “pavimentação em mosaico”).16
Entretanto, 10 a 20% dos pacientes com exposição
substancial a sílica apresentam radiografia de tórax normal
pela classificação da International Labour Office (ILO).
Nestes casos, a tomografia de tórax de alta resolução
configura-se como ferramenta de auxílio diagnóstico. Deve
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ser reservada para diagnóstico diferencial ou quando há
dúvidas quanto ao diagnóstico ou achados encontrados na
radiografia simples. Ressalta-se que o exame deve ser
realizado preferencialmente em decúbito ventral, com cortes
finos de 1 a 2 mm para melhor caracterização dos achados,
que predominam em campos posteriores. Opacidades
ramificadas, que representam fibrose peribronquiolar, são
sinais incipientes de silicose. Posteriormente, as alterações
principais são micronódulos difusos, centrilobulares ou
subpleurais, menores que 0,5 cm, com distribuição
preferencial pelos campos superiores e posteriores, onde o
clearance da sílica pela drenagem linfática é menos eficiente
(Figura 2). Com a progressão da doença, há confluência de
nódulos, formando conglomerados, culminando em fases
mais tardias em massas fibróticas (fibrose maciça
progressiva), por vezes com calcificações e aumento irregular
dos espaços aéreos adjacentes (Figura 3). O padrão de
calcificação linfonodal periférica também é melhor
caracterizado na tomografia.16
Os testes de função pulmonar não são específicos para o
diagnóstico mas permitem o seguimento funcional dos
pacientes. Dentre as anormalidades espirométricas, pode-se
encontrar desde provas de função pulmonar normais,
distúrbios obstrutivos, restritivos ou mistos. Diminuição na
capacidade de difusão de monóxido de carbono (DLCO) é um
achado encontrado na doença avançada.

Fig. 2 – Radiografia de tórax em paciente com silicose. Notam-se
micronódulos difusos centrilobulares, menores que 0,5 cm, com
distribuição difusa por ambos os pulmões (Classificação OIT/
2000- q/r 2/2).

A biópsia pulmonar está indicada somente nos casos onde
há alterações radiológicas na ausência de história
ocupacional, ou em situações de litígio judicial onde o
paciente potencialmente pode beneficiar-se com o
diagnóstico. Apesar do risco de pneumotórax, a biópsia
transbrônquica ainda é a primeira opção; em casos
inconclusivos, pode optar-se pela biópsia pulmonar a céu
aberto. O simples encontro de partículas birrefringentes à
Pneumologia Paulista Vol. 23, No.11/2010

diagnóstico de silicose, nestas situações, somente pode ser
estabelecido com certeza com outros métodos
complementares, como difração de raio X.

TRATAMENTO

Fig. 3 – Paciente com silicose crônica. As setas apontam massas
fibróticas características da fibrose maciça progressiva. Há ainda
retração apical dos hilos pulmonares e aumento irregular dos
espaços aéreos adjacentes.

luz polarizada não permite a conclusão do diagnóstico de
silicose, visto que outros silicatos e cristais contendo cálcio
podem apresentar aspecto microscópico semelhante. O

Não há tratamento disponível fundamentado em ensaios
clínicos para reverter o curso da silicose. A principal medida
é a prevenção através do reconhecimento e eliminação da
exposição à sílica no ambiente ocupacional. O tratamento
visa melhora sintomática e da condição clínica geral do
paciente e identificação precoce e redução do risco de
doenças correlatas.
Dentre as medidas gerais, incluem-se a vacinação para
pneumococo e influenza, medidas para melhorar o clearance
de secreções, medicações broncodilatadoras quando
pertinente, tratamento precoce de infecções, suporte
nutricional, cessação do tabagismo, e em casos avançados,
oxigenoterapia domiciliar, reabilitação e transplante pulmonar.
Estratégias farmacológicas até o presente momento não se
mostraram efetivas na reversão da fibrose. Recomenda-se
ainda seguimento radiológico a cada 2 a 3 anos
conjuntamente com espirometria. Alterações radiológicas,
tais como cavitações, assimetria das imagens ou rápida
evolução da doença devem levantar a suspeita de neoplasias
e infecções (Figura 4).

Fig. 4 - Imagens de tomografia de tórax em alta resolução de paciente do sexo masculino, 49 anos, com diagnóstico de silicose crônica,
cuja história ocupacional envolvia corte de pedras, em marmorearias, durante cerca de 30 anos. Nas imagens representadas na coluna
A, notam-se múltiplas areas de consolidação bilaterais e em todos os campos pulmonares, associadas a opacidades em vidro fosco e
micronódulos centrilobulares com aspecto de “árvore em brotamento”. A coluna B ilustra a tomografia após um mês, com confluência
dos micronódulos e aumento das consolidações. O paciente teve diagnóstico de tuberculose pulmonar confirmado em baciloscopia de
escarro. Em C, tomografia realizada após quatro meses da introdução de esquema de tratamento para tuberculose, mostrando melhora
significativa das consolidações, porém com manutenção dos micronódulos e opacidades em campos superiores e posteriores pulmonares,
decorrentes de sequelas cicatriciais da tuberculose e da silicose.
Pneumologia Paulista Vol. 23, No.11/2010
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Diversas terapias experimentais, incluindo corticoesteróides, lavado broncoalveolar terapêutico, inalação de
alumínio ou óxido de polivinil piridina (PVNO) e administração
de tetandrina, são objetos de estudo mas não podem ser
recomendados com base nas evidências existentes.
Pacientes com diagnóstico estabelecido devem preencher
o Comunicado de Acidentes de Trabalho (CAT) e ser
encaminhados ao Instituto Nacional de Seguridade Social
(INSS).

SILICOSE E TUBERCULOSE
Sabe-se que indivíduos expostos a sílica apresentam risco
aumentado de infecções por micobactérias tuberculosas e
não-tuberculosas. Diversos estudos com coortes de
mineradores expostos a sílica mostram aumento do risco
infecção por tuberculose que varia entre 2,8 a 39 vezes
quando comparado com controles sadios. O risco de
tuberculose extrapulmonar também é aumentado em 3,7 vezes.
O risco aumenta proporcionalmente conforme a gravidade
da silicose e o grau de exposição. Os mecanismos
fisiopatológicos responsáveis pelo aumento na incidência
não são totalmente conhecidos, mas postula-se que a
alteração da resposta imune pulmonar frente à sílica, o
excesso de proteína A no surfactante pulmonar permitindo a
entrada de micobactérias nos macrófagos alveolares sem
desencadear uma reação citotóxica, ou mesmo a presença
de bacilos encapsulados nos nódulos silicóticos atuariam
de forma sinérgica propiciando uma maior propensão a
infecções micobacterianas.
Diante da suspeita de tuberculose, a investigação destes
pacientes segue a mesma rotina diagnóstica de pacientes
sem exposição, com coleta de exame de escarro para pesquisa
e cultura de Micobacterium tuberculosis. Na persistência
da dúvida, pode-se lançar mão da broncoscopia com coleta
de lavado broncoalveolar e, sempre que possível, realização
de biópsia transbrônquica visando aumentar o rendimento
diagnóstico do exame. O esquema para tuberculose não
difere do tratamento convencional.
De acordo com diretrizes brasileiras, respaldadas pela
literatura internacional, recomenda-se durante o seguimento
ambulatorial destes pacientes a realização anual de prova
tuberculínica para indivíduos silicóticos ou pacientes sadios
com exposição à sílica superior a 10 anos; caso sejam fortes
reatores à prova tuberculínica (induração > 10mm),
recomenda-se a introdução de quimioprofilaxia com
isoniazida na dose de 10mg/kg/dia (dose máxima 300mg/dia)
durante seis meses.17

A PREVENÇÃO
Existem maneiras de se prevenir a exposição à sílica e
acabar com a doença. A implantação de sistemas de exaustão,
a umidificação dos processos de corte e abrasão de pedras,
a limpeza diária com água e aspiração de pisos e máquinas e
mobiliários e o uso de respiradores ou máscaras eficientes,
para curtos e específicos processos de trabalho são
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conhecidos da engenharia e disponíveis. Resta utilizá-los;
sem querer premiar ninguém linhas de financiamento podem
ser abertas para, num programa de curto e médio prazo reduzir
significativamente a exposição à sílica no Brasil.
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INTRODUÇÃO
Asbesto ou amianto, fibra mineral abundante na
natureza, vem sendo utilizado pelo homem desde o início
da nossa civilização. São fibras que apresentam grande
resistência ao fogo, ou a abrasão mecânica e química, além
de ser material isolante e térmico. Existem 2 grupos destas
fibras minerais: serpentino representado pela crisotila, e
os anfibólios contituídos por crocidolita, amosita, antofilita,
actinolita e tremolita.
Os primeiros relatos científicos relacionando a exposição a
estas fibras com agravos á saúde foram publicados no início
do século passado. Entretanto a primeira descrição de
disfunção pulmonar e esta fibra1 foi feita na Grécia por Strabo,
relatando alterações respiratórias em escravos que vestiam
roupas com asbesto. A grande exploração comercial do
amianto começou em 1898. Em 1907 pela primeira vez foi descrito
em detalhes a morte por exposição ao asbesto, e desde então
muitos casos de doença crônica pulmonar foram descritos em
indivíduos expostos a estas fibras. A relação entre câncer de
pulmão e asbestose ficou bem estabelecida a partir de 1949, e
com o mesotelioma pleural no início da década de 1960(1).
Mais recentemente a American Thoracic Society com base em
estudos realizados por diversos autores associou exposição
ao asbesto e doença pulmonar obstrutiva.2 Os principais
acometimentos pleuro pulmonares causados por este mineral
são: Derrame pleural, espessamento pleural circunscrito ou
placas pleurais, espessamento pleural difuso, atelectasia
redonda, asbestose, câncer de pulmão e mesotelioma.

1. Derrame pleural não maligno
O derrame pleural cuja causa é relacionada à exposição
ao asbesto apresenta um curso benigno, e pode ser definido
por 4 critérios: a) quando existe exposição direta ou indireta
ao asbesto, b) derrame identificado por alteração pleural
transitória observada em serie de radiografias ou por
toracocentese, c) inexistência de outra causa para justificar
a efusão pleural, 4) ausência de neoplasia até 3 anos após
o seu diagnóstico.3 É a mais precoce das alterações pleurais
asbesto relacionadas, sendo comum seu aparecimento dentro
os primeiros 10 anos de exposição. Geralmente o material
recolhido por toracocentese se apresenta como exsudato, que
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é muitas vezes hemorrágico com ausência de malignidade. É
importante salientar que a presença de líquido pleural com
estas características em trabalhadores expostos ao asbesto
não necessariamente implica que estes indivíduos apresentem
ou venham a desenvolver no futuro mesotelioma pleural.
Amostras obtidas através de biópsia por agulha revelam um
processo inflamatório inespecífico. O diagnóstico de derrame
pleural pelo asbesto é retrospectivo, geralmente é recorrente
e bilateral, frequentemente associado com dor torácica.4

2. Espessamento pleural circunscrito – Placas
Pleurais
Os espessamentos pleurais circunscritos ou placas
pleurais são as manifestações mais freqüentes de exposição
ao asbesto e podem ocorrer após inalação a qualquer dos
tipos destas fibras.4,5 O mecanismo pelo qual ocorrem é
desconhecido e provavelmente representem reação tissular
decorrente da presença de fibras de asbesto nos pulmões
ou na pleura. São lesões que com freqüência calcificam, e
podem chegar até a 10 centímetros de comprimento.
Envolvem predominantemente a pleura parietal e manifestamse como áreas focais de fibrose irregular, formadas por
material hialino na camada submesotelial da pleura parietal,
no nível das margens costais, diafragma e áreas
paravertebrais. Podem também estar situados no diafragma,
pericárdio e mediastino. Já foram descritas placas na pleura
visceral localizadas nas fissuras interlobares, e são
extremamente raras no ápice da cavidade pleural ou no ângulo
costofrênico. O tempo de latência para seu aparecimento é
superior a 25 anos, mas têm sido relatados casos mais rápidos
inferiores a 3 , assim como superiores a 50 anos.3
Os placas pleurais são melhor visualizadas nas metades
inferiores das paredes laterais do tórax, em radiografias
posteroanteriores. Quando as placas são unilaterais, devese fazer o diagnóstico diferencial com reações pleurais
decorrentes de fraturas de costelas, doenças inflamatórias.
Na radiografia de tórax em PA, quando as placas estão
localizadas na porção anterior elas podem simular pequenos
tumores ou nódulos (Fig.1). A tomografia computadorizada
(TC) é mais precisa que a radiografia de tórax pois identifica
melhor a localização e as características destas alterações
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pleurais.6 Os portadores de placas podem ter espirometria
alterada, entretanto estes valores não apresentam correlação
com seu tamanho ou espessura quando avaliados por TC.
Os indivíduos com estas anormalidades pleurais são
geralmente assintomáticos.

Fig. 1. Radiografia de tórax em incidência postero-anterior em
que se identificam placas pleurais bilateralmente.

3.Espessamento Pleural Difuso
O espessamento pleural difuso é uma doença que
acomete predominantemente a pleura visceral, entretanto
pode acometer ambas as pleuras e o tecido subpleural
periférico. Não é específico da exposição ao asbesto e pode
aparecer como seqüela de uma reação inflamatória como,
por exemplo, tuberculose, cirurgia, hemotórax decorrente
de traumas ou reação a drogas. O mecanismo que provoca
essa alteração é desconhecido, mas acredita-se que, na
maior parte dos casos, seja decorrente de um processo
inflamatório da pleura associado a derrame pleural pelo
asbesto. Poderia também ser causado pela confluência de
espessamentos pleurais ou extensão de uma fibrose
parenquimatosa subpleural dentro da pleura visceral. Em
casos mais acentuados, o espessamento pleural difuso pode
atingir os espaços interlobulares, levando a uma diminuição
da expansibilidade dos pulmões, mesmo na ausência de
fibrose pulmonar.5 Nesta doença pleural a necessidade de
uma carga de exposição ao asbesto maior que aquela
suficiente para o desenvolvimento de placas pleurais é
assunto controverso.7 O espessamento pleural difuso pode
ser responsável pela dispnéia de exercício e episódios de
tosse seca associados a distúrbio ventilatório restritivo e
redução da complacência pulmonar.4 Em radiografias em
PA, o espessamento pleural difuso manifesta-se como uma
linha pleural com apagamento do ângulo do seio
costofrênico, e a TC que na avaliação do espessamento
circunscrito é muito valiosa, no difuso acrescenta poucas
informações adicionais.
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4. Atelectasia Redonda
A atelectasia redonda é uma anormalidade pleuro
parenquimatosa induzida por diversos agentes, sendo o
principal o asbesto. Seu desenvolvimento é muito variável
podendo ser observado em meses ou anos. Este tipo
particular de atelectasia é acompanhada de espessamento
pleural focal, com retração, colapso parcial e torsão do
pulmão adjacente. Essa lesão tem uma forma arredondada
de 2 a 7 cm com base adjacente a pleura e apresenta como
característica, um feixe broncovascular do centro da massa
para o hilo, denominado de “rabo de cometa”. Pode ser uni
ou bilateral e estar localizada em qualquer lugar dos
pulmões, entretanto é mais frequente nos lobos inferiores.
Pela sua localização preferencial é pouco descrita na
radiografia convencional de tórax em PA, entretanto tem
sido frequentemente relatada com o advento da TC e da
tomografia computadorizada de alta resolução (TCAR).2
Embora a lesão seja de natureza benigna, algumas vezes
sua imagem radiológica é confundida com neoplasias
malignas de pulmão, razão pela qual, exames de medicina
nuclear e técnicas radiológicas especiais além da TC tem
sido propostas na tentativa de diferenciação.8
Os indivíduos portadores de atelectasia redonda
geralmente são assintomáticos.

5. Asbestose
A asbestose é definida como a pneumonite e fibrose
pulmonar intersticial causada pela inalação e deposição
tecidual de fibras de asbesto.2
A asbestose é a terceira causa de óbito por
pneumoconiose no mundo, com estimativas de 7.000 óbitos
em 2000.9 No Brasil não existem estudos e estimativas
nacionais. Estudo que avaliou uma coorte de 828
trabalhadores da indústria de fibrocimento na região de
São Paulo encontrou asbestose em 8,9% deles.10 Entretanto
em 3634 trabalhadores da atividade mineradora nos estados
da Bahia e Goiás, asbestose foi diagnosticada em 1,9%.11
Com relação a epidemiologia, a asbestose tem sido
relacionada à magnitude e a duração da exposição ao
asbesto. Quanto maior o tempo e a intensidade da
exposição, maiores são as possibilidades de ocorrência e
da gravidade doença. Embora trabalhos da década de 20 e
30 façam referência ao tempo de latência de 5 anos para
aparecimento da doença, os estudos das últimas décadas
tem referido período de latência de 15 anos ou mais para
ocorrência de asbestose.12 Com as medidas atuais de
controle ocupacional, longos períodos de latência (30a40
anos) e menores alterações pulmonares são esperadas.12;13
As alterações patológicas visualizadas no exame
histológico variam quanto ao grau de fibrose, podendo ser
visualizados, na microscopia óptica corpos de asbesto,
formações na forma de halteres composto pela fibra de
asbesto com agregados de ferro e proteínas, concentrados
em suas extremidades. A doença é comumente difusa,
bilateral, inicia-se nos segmentos inferiores, dorsais e
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periféricos dos pulmões.
As manifestações clínicas podem estar ausentes na fase
inicial, evoluindo para dispnéia progressiva aos esforços e
com a progressão da doença apresentar tosse seca,
estertores crepitantes basais e alterações da função
pulmonar, que pode ser mais comumente um distúrbio
ventilatório restritivo, misto ou, menos frequentemente,
obstrutivo. A diminuição da capacidade de difusão pode
ser um dos sinais mais precoces da doença.2
Na radiografia de tórax podem ser visualizadas
opacidades irregulares ou reticulares nas bases pulmonares,
com variada profusão, e nas fases mais avançadas da
doença, a presença de áreas císticas. A TCAR–tórax
apresenta maior sensibilidade e especificidade14 para o
diagnóstico, devendo ser realizada em decúbito ventral é
indicada para auxiliar nos casos iniciais ou com dúvida
quanto à presença da doença intersticial pulmonar. Na
TCAR-tórax as alterações mais freqüentes são: opacidades
em vidro fosco, espessamento irregular de septos
interlobulares, linhas subpleurais, espessamento interstício
intralobular, bandas parenquimatosas, bronquiolectasias
de tração e faveolamento.15 A asbestose avançada é de
difícil distinção da fibrose pulmonar idiopática, embora a
presença de placas pleurais (em 80% dos casos de
asbestose), as linhas subpleurais, bandas parenquimatosas,
pontilhado intralobular subpleural sejam mais prevalentes
na pneumoconiose causada pelo amianto.15
No diagnóstico de asbestose devemos procurar
evidências de exposição a este mineral com período de
latência compatível e/ou marcadores de exposição (ex.
placas pleurais), e/ou encontro de corpos de asbesto ou
fibras no tecido ou lavado broncoalveolar.Identificar
alterações radiológicas/tomográficas compatíveis com
alterações estruturais pulmonares, ou mesmo alterações
histológicas. Descartar outras causas de fibrose dos
pulmões.
Provas de função pulmonar não são necessárias para o
diagnóstico, mas fazem parte da avaliação dos expostos ao
amianto.2
Quanto ao quadro clínico, a asbestose é usualmente
associada à dispnéia aos esforços, presença de estertores
nas bases e alteração na função ventilatória com padrão
restritivo, misto ou obstrução, e redução da capacidade de
difusão, alterações que podem auxiliar no diagnóstico.2
Não há tratamento específico para esta pneumoconiose,
o transplante pulmonar pode ser considerado em casos
selecionados. A detecção precoce é importante para que
se possa recomendar a mudança de atividade. Estudos
sugerem que a presença de placas pleurais é um marcador
de risco para asbestose, devendo os indivíduos expostos
a asbesto e com placas pleurais serem monitorados, com
foco também para asbestose, além dos cânceres de pulmão
e de pleura.16
Indivíduos que tenham doença asbesto relacionada ou
exposição relevante a estas fibras devem ser informados
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quanto à possibilidade de progressão17 ou manifestação
da doença, sua interação com tabagismo e o aumento de
risco de câncer de pulmão e de mesotelioma e serem
monitorados.

6. Câncer de Pulmão
O asbesto é considerado material cancerígeno, podendo
acarretar câncer de pulmão em indivíduos expostos. O risco
de câncer nesta população é pelo menos 10 vezes maior
que no grupo controle18, e 50 vezes superior se além de
exposto o indivíduo é fumante.
A literatura médica é farta em trabalhos que apontam a
necessidade do encontro de asbestose para que possamos
atribuir a exposição ocupacional o risco aumentado de
neoplasia de pulmão. Por outro lado existem pesquisas bem
consistentes que concluem que a exposição ao asbesto
baseada nas histórias clínica e ocupacional é suficiente
para tal afirmação.19 A controvésia permanece.
Com base nos conhecimentos atuais, podemos
considerar que são necessárias altas exposições
cumulativas ao asbesto (>25 fibras/ano), e um intervalo de
tempo de pelo menos 10 anos da primeira exposição para
que possamos atribuir o câncer pulmonar a esta fibra.20
Devemos considerar entretanto que aqui no Brasil,
informações sobre exposições cumulativas são de difícil
obtenção. A presença de asbestose é um indicador de alta
exposição e pode ser considerada um risco adicional
quando comparada com a exposição apenas. A contagem e
a identificação dos tipos de fibras encontradas no pulmão,
podem contribuir de maneira importante no estabelecimento
do vínculo causal.
A avaliação clínica, o diagnóstico e o tratamento de
câncer pulmonar ocupacional é realizada da maneira
tradicional. Devemos considerar entretanto que o risco de
neoplasia malignas no grupo de exposto ao amianto é muito
maior, de tal maneira que diante de anormalidades clínicas
e/ou radiológicas devemos fazer exploração extensa e
cuidadosa e frequentemente com a utilização de métodos
invasivos.

7. Mesotelioma
O mesotelioma maligno é um tumor raro que pode
acometer a pleura e que na grande maioria dos casos esta
relacionado com a exposição ao asbesto. Todos os tipos
de fibras são considerados nocivas para o homem,
entretanto existem estudos demonstrando que os anfibólios
estão associados a um maior risco para mesotelioma.19 Este
tipo de fibra está proibido no Brasil desde de 1991.Outro
ponto de destaque é o longo período de latência, 30 a 40
anos, entre a primeira exposição e o aparecimento do
mesotelioma.
A história clínica, exame físico e alterações radiológicas
e tomográficas, sugerem o diagnóstico. A principal
característica do quadro clínico é a dor, acompanhada nos
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casos avançados de perda de peso e dispnéia. O derrame
pleural é comum e recidivante. A manifestação radiológica
mais frequente é a imagem polilobulada e bocelada,
abrangendo principalmente a região axilar. A tomografia
computadorizada evidencia naqueles casos mais
característicos o espessamento pleural com bordo interno
irregular, por vezes nodular e circunferencial 12,20
(encarceramento pulmonar).
Grandes fragmentos pleurais obtidos por toracoscopia
ou biópsia a céu aberto são necessários para o
estabelecimento do diagnóstico de certeza. Infelizmente
fragmentos pleurais obtidos através de agulhas geralmente
são insuficientes para se reconhecer o mesotelioma.
Diferenciação com adenocarcinoma em certos casos é
bastante complexa, dificultando muito o reconhecimento
desta neoplasia. Atualmente em grande número de casos é
necessário a utilização de diversos marcadores
imunohistoquímicos para que que possamos afirmar um
diagnóstico de certeza.21 O tratamento na maioria dos casos
é paliativo e feito com o propósito de controle da dor; o
prognóstico é reservado.

CONCLUSÃO
As doenças asbesto relacionadas devem merecer
especial atenção dos médicos, pois por apresentarem um
longo período de latência, muitas destas doenças são
diagnosticadas quando o indivíduo se encontra fora do
mercado de trabalho, dificultando muitas vezes a
identificação causal. A história clínica/profissional é onde
se fundamenta o diagnóstico, entretanto a radiografia de
tórax e a tomografia computadorizada de alta resolução são
importantes instrumentos para o reconhecimento da
asbestose, ou das alterações pleurais e/ou neoplásicas das
doenças asbesto relacionadas. Em casos suspeitos,
incaracterísticos, ou em indivíduos com longo período
período de exposição e radiografia torácica normal, a
tomografia sempre que possível deve ser solicitada.
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INTRODUÇÃO
O elemento químico cobalto está associado a
tungstênio e titânio em ligas de metal duro, largamente
usadas em metalurgia. Embora o padrão histopatológico
típico da pneumopatia secundária a essa exposição seja a
pneumonia intersticial de células gigantes (PICG), as
pneumonias intersticiais usual (PIU) e descamativa (PID)
têm sido descritas como também relacionadas a essa
exposição. Descrevemos a seguir um caso de paciente
não tabagista, no qual o padrão de PID foi associado à
exposição a cobalto.

RELATO DE CASO
Paciente masculino, 40 anos, com queixa de dispnéia
progressiva aos esforços há 10 anos, associada à sibilância
eventual, sem outros sintomas respiratórios. Nunca fumou.
Fora tratado por suposta pneumonia havia 3 anos, sem
melhora das imagens radiológicas que apresentava, sendo
então encaminhado para investigação. Apresentou-se na
primeira consulta em bom estado geral, com ausculta de
crepitações finas em bases pulmonares bilateralmente.
Trabalhava havia 13 anos com afiação de ferramentas de
torno e fresa de metal duro, composto por liga contendo
cobalto, titânio e tungstênio, em oficina prestadora desse
tipo de serviço especificamente.
Apresentava SpO2 em ar ambiente de 93%. Espirometria:
VEF1 2,44L (69%), CVF 3,07L (72%); VEF1/CVF 0,79. Teste
da caminhada de 6 minutos: distância de 547m; SpO2 inicial
de 93% e final de 78%. Radiograma de tórax mostrava
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opacidades mistas grosseiras basais bilateralmente.
Tomografia computadorizada de alta resolução (TCAR) de
tórax mostrava opacidades em vidro fosco difusas mais
acentuadas em bases (Figuras 1 A e B). Broncoscopia sem
alterações da árvore traqueobrônquica e lavado brônquico
negativo para fungos e bacilos álcool-ácido resistentes.
Optado por realização de biópsia pulmonar a céu aberto
que mostrou focos acinares com preenchimento da luz dos
alvéolos por células histiocitárias de citoplasma abundante
e acidófilo, compatível com Pneumonia Intersticial
Descamativa, ausência de células gigantes, granulomas, e
infiltrado linfocitário significativo (Figura 2).A partir do
diagnóstico histopatológico, o paciente foi afastado da
exposição ocupacional e orientado a usar Prednisona 60
mg/dia, com melhora clínica e radiológica, permitindo a
redução gradativa da dose, mantendo-se dose de 20 mg/
dia. Após 2 anos de tratamento, paciente voltou a se expor,
sem o nosso conhecimento, tendo havido piora marcante
dos quadro clínico, tomográfico e espirométrico (VEF1=
1,23L (32%), CVF= 1,55L (34%) e VEF1/CVF 79% (Figura).
Com aumento da dose de prednisona e novo afastamento
da exposição ocupacional, apresentou melhora das queixas
e das alterações tomográficas (Figura 3).

DISCUSSÃO
O cobalto está associado ao tungstênio e ao titânio em
ligas de metal duro bastante utilizadas em metalurgia. A
exposição ocupacional mais freqüente relacionada à
ocorrência de reações pulmonares é a afiação de ferramentas
Pneumologia Paulista Vol. 23, No.11/2010

A

Fig. 3 - Evolução da espirometria na época do diagnóstico e após
retorno voluntário à exposição.

gigantes, o espectro de reações abrange a asma, a
pneumonia por hipersensibilidade, a pneumonia intersticial
descamativa, e a pneumonia intersticial usual.1-3
O caso clínico descrito demonstra a possibilidade de
ocorrência de resposta pulmonar intersticial fora do padrão
de pneumonia intersticial por células gigantes (PICG), tido
como patognomônico por vários autores, ressaltando a
necessidade e importância de detalhamento da anamnese
ocupacional em todos os casos de doenças intersticiais
pulmonares.4

B
Fig. 1A e B - TCAR de tórax com opacidade difusa em vidro fosco
na época do diagnóstico (A). Após afastamento da exposição
ocupacional e aumento da dose de prednisona, houve grande
melhora da alteração descrita (B).
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Fig. 2 - Biópsia pulmonar a céu aberto: focos acinares com
preenchimento da luz dos alvéolos por células histiocitárias de
citoplasma abundante e acidófilo, compatível com Pneumonia
Intersticial Descamativa (DIP).

de torno e fresa, como no caso deste paciente. Embora o
padrão histopatológico típico de resposta pulmonar a esse
tipo de exposição seja a pneumonia intersticial de células
Pneumologia Paulista Vol. 23, No.11/2010
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INTRODUÇÃO
A exposição ocupacional à silica tem sido associada a
diversas doenças pulmonares como silicose e câncer de
pulmão. Entretanto, existem outras doenças que podem
estar relacionadas, incluindo doenças reumáticas autoimunes (DRAI) como artrite reumatóide, lupus eritematoso
sistêmico e esclerodermia. Relatamos um caso de
esclerodermia que se desenvolveu anos após o diagnóstico
de silicose em um paciente jovem do sexo masculino.

RELATO DE CASO
Paciente do sexo masculino, branco, 39 anos, natural da
Bahia, trabalhava como pedreiro desde 15 anos de idade e
havia trabalhado em minas de ouro durante 3 meses. Há 7
anos, após tratamento empírico para tuberculose por 8
meses, recebeu diagnóstico de silicose, confirmada por
biópsia pulmonar transbrônquica que mostrava
espessamento septal adjacente a áreas nodulares que, à
luz polarizada, evidenciavam finos depósitos compatíveis
com sílica. Permaneceu em acompanhamento ambulatorial
e, há 5 anos, iniciou fenômeno de Raynaud em mãos

associado a aparecimento de lesões em pele há 2 anos.
Houve piora significativa da dispnéia nos últimos meses.
Ao exame, encontrava-se em bom estado geral, com
afilamento de extremidades digitais e telangiectasias em
tronco e membros superiores. Exames complementares
mostravam alterações intersticiais compatíveis com silicose
em TC de tórax (Figura 1) e espirometria mostrava VEF1/
CVF 0,74, VEF1 2,13L (56%) e CVF 2,87 (62,8%). Outros
exames realizados: FAN 1:1640, Scl70 negativo e
capilaroscopia ungueal revelando microangiopatia com
presença de capilares ectasiados e áreas de
desvascularização compatíveis com padrão SD.
Ecocardiograma evidenciava aumento de câmaras direitas
e PSAP estimada em 110mmHg. Foi feito diagnóstico de
esclerose sistêmica associada a silicose. Paciente evoluiu
com piora clínica progressiva indo a óbito poucos meses
depois.

DISCUSSÃO
A esclerose sistêmica é uma doença reumática autoimune rara caracterizada por alterações microvasculares

Fig. 1. Radiografia de tórax em PA evidenciando aumento da área cardíaca com retificação de segundo arco e opacidades nodulares
bilaterais. Tomografia computadorizada de tórax mostra nódulos predominantemente em lobos superiores promovendo retrações fibróticas
adjacentes.
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sistêmicas e proliferação do tecido conjuntivo com depósito
anormal de colágeno em vários órgãos. Os agentes
etiológicos são ainda desconhecidos, mas aceita-se a
influência de diversos fatores genéticos, hormonais e
ambientais na sua etiopatogênese.
Estudos epidemiológicos mostraram a influência de
exposições ambientais no desenvolvimento de diversas
doenças reumáticas auto-imunes.1 Em relação à esclerose
sistêmica, a exposição à sílica e solventes orgânicos são
os mais estudados.2 Diversos relatos e séries de casos
sugeriram associação de silicose ou apenas exposição à
sílica com o desenvolvimento de esclerodermia. Em 1957,
Erasmus descreveu 17 casos de esclerodermia em
mineradores na África do Sul, chamando a atenção para
relatos feitos anteriormente que sugeriam essa associação.3
Posteriormente, outros casos foram descritos diversas
vezes na literatura.4,5 Uma metanálise recente6 confirmou
que exposição à sílica aumenta o risco de esclerose
sistêmica, sendo este risco maior entre os homens (risco
relativo combinado de 3.2, IC 95% 1.9 a 5.4). Além da menor
exposição de mulheres à silica, pelo tipo de trabalho
envolvido, o menor risco em mulheres expostas pode ser
justificado pela presença de outros fatores, como fatores
hormonais, que contribuem predominantemente para o
desenvolvimento da doença – caracteristicamente mais
prevalente no sexo feminino. Isso anularia o possível efeito
de outras exposições como a sílica na etiopatogênese da
esclerodermia neste gênero.
Nesse contexto vale salientar que não existem diferenças
clínicas e sorológicas entre pacientes com esclerodermia
expostos ou não expostos à silica. Apesar disso, em alguns
países, a esclerodermia é considerada uma doença
ocupacional quando comprovada a exposição prévia.
O papel da sílica no desenvolvimento de DRAI ainda é
controverso. Por ser considerada uma substância altamente
imunogênica, pode desencadear respostas auto-imunes em
pacientes predispostos, funcionando como um “gatilho”
para o desenvolvimento da doença, através da estimulação
da produção de proteínas fibrogênicas, fatores de
crescimento e auto-anticorpos.7
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CONCLUSÃO
Apesar de incomum, a associação de silicose e
esclerodermia pode ocorrer, possivelmente por uma
aumento da reatividade imune desencadeada pela
exposição à silica. Além dos esclarecimentos
etiopatogênicos das DRAI, a identificação de exposições
nesses doentes pode ter consequências trabalhistas
diante do envolvimento de fatores ocupacionais no
desenvolvimento da doença.
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INTRODUÇÃO
O mesotelioma pleural maligno (MPM) é um tumor
primário da pleura com origem nas células mesoteliais que
revestem o espaço pleural. Trata-se de uma doença pouco
freqüente, sendo responsável por aproximadamente 15.000
mortes por ano em todo o mundo, havendo expectativa de
aumento nos próximos anos devido à exposição latente ao
asbesto.1 Predomina em indivíduos do sexo masculino (4x
mais freqüente em homens que em mulheres), sendo raro
abaixo dos 45 anos de idade (3 em cada 4 indivíduos com
mesotelioma tem mais de 65 anos).2 O MPM é uma doença
multifatorial e sua etiopatogenia ainda é pouco esclarecida,
estando envolvidos fatores genéticos e ambientais.3
A importância do MPM não se restringe apenas à sua
crescente incidência observada nos últimos anos, mas
também à agressividade demonstrada pela curta sobrevida
(média: 6 a 8 meses), mesmo com tratamento adequado.4 Em
face da perspectiva de seu agravamento, em decorrência do
esperado aumento de incidência, torna-se necessário um
melhor conhecimento desta entidade. Dessa forma, nosso
objetivo é relatar o caso de um paciente com MPM
diagnosticado e tratado no Serviço de Cirurgia Torácica do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo.

relatório mencionava que o derrame teria se refeito após a
primeira punção, e que o líquido apresentava características
de um exsudato, sem diagnóstico definido. Negava outras
queixas respiratórias, além das mencionadas, bem como
cardíacas, digestivas ou urinárias. Nos antecedentes
pessoais salientava-se a história de tabagismo (20 anos/
maço, sendo que havia parado há 10 anos), nefrolitíase e 6
episódios de malária.
Ao exame físico o paciente encontrava-se emagrecido,
com ausculta diminuída no terço inferior do hemitórax
esquerdo, além de macicez à percussão. A radiografia de
tórax demonstrava derrame pleural à esquerda. (Figura 1).
Laboratorialmente destacava-se a presença de anemia (Hb
10,5g/dL), leucocitose sem neutrofilia (15.380/mm3), elevação
da proteína C reativa: 8,5 mg/dL (V.R. < 0,5), VHS 98 mm (V.R.
0 - 10mm) e gasometria arterial com leve hipoxemia, sem
retenção de CO2.

CASO CLÍNICO
Em Janeiro de 2006, procurou nosso hospital um paciente
do sexo masculino, 51 anos, caucasiano, casado, natural e
procedente de Manaus, onde trabalhava como administrador
de empresas.
À admissão queixava-se de dispnéia progressiva, astenia,
adinamia, anorexia, emagrecimento não quantificado e tosse
não produtiva. Todos estes sintomas tiveram início
simultâneo, cerca de quatro meses antes da entrada em nosso
hospital. O paciente já havia sido investigado em sua cidade
de origem e trazia relatório médico informando que era
portador de derrame pleural volumoso em hemitórax
esquerdo, o qual já havia sido puncionado em 2 ocasiões
desde o início dos sintomas. Não tivemos acesso às imagens
radiológicas nem aos exames do líquido pleural, mas o
Pneumologia Paulista Vol. 23, No.11/2010

Fig. 1 - Radiografia de tórax em PA demonstrando derrame pleural
sem particularidades em paciente com MPM.

Foi realizada punção-biópsia com agulha de Cope, sendo
drenados 1.050 mL de líquido amarelo-esverdeado com
características de exsudato (proteínas totais do líquido: 4,8g/
dL e DHL: 890 UI/L), ADA: 12 U/L, exame citológico com 300
células/mm3 sendo 59% de linfócitos, 36% de neutrófilos e
4% de células mesoteliais agrupadas. O exame bacteriológico
foi negativo. A análise anátomo-patológica dos múltiplos
67

fragmentos obtidos revelou pleurite crônica inespecífica.
Frente ao diagnóstico de derrame pleural indeterminado,
optou-se pela realização de tomografia de tórax que
demonstrou derrame pleural à esquerda, com zonas de
septação, condicionando colapso do lobo inferior do pulmão
subjacente e espessamento pleural, além de espessamento
pleural nodular acometendo inclusive a pleura mediastinal.
(Figura 2)

Fig. 2 - TC de tórax de paciente com mesotelioma, neste corte
observa-se o derrame pleural e a extensão fissural da neoplasia
pleural.

Pela suspeita de neoplasia pleural, o paciente foi submetido
à toracoscopia com biópsia de pleura, seguida por pleurodese
com 4g de talco estéril após confirmação de malignidade pelo
exame patológico intra-operatório por congelação. A análise
anátomo-patológica final revelou mesotelioma pleural maligno
tipo epitelial, confirmado por estudo imuno-histoquímico, o
qual mostrou positividade para os marcadores calretinina,
vimentina e citoqueratina (CK7), e ausência de marcação para
CK20, para o antígeno carcinoembrionário (CEA), para TTF-1
e PSA. Conforme nossa rotina e, principalmente, pela ausência
de antecedentes de contato com asbesto, revisamos as lâminas
e o diagnóstico de mesotelioma maligno tipo epitelial se
manteve.
A tomografia de tórax realizada não demonstrava
linfonodomegalias ou outros sinais de extensão local ou
regional da doença, que era restrita às pleuras do hemitórax
esquerdo. O estadiamento complementar foi realizado através
de PET-Scan, tomografia de crânio e abdômen. Apenas o
PET SCAN (figura 3) mostrou alterações: hipercaptação no
hemitórax esquerdo, sem sinais de doença à distância. O
estadiamento clínico foi considerado, portanto, como
T2N0M0 (estadio II), de acordo com a classificação TNM/
IMIG, pois a TC sugeria que o tumor era confluente em relação
à pleura visceral e parietal, com extensão para o parênquima
pulmonar adjacente.
Uma vez que o estadio foi considerado precoce, o paciente
foi submetido aos seguintes exames funcionais para
estabelecimento de sua condicão cínica: ecocardiograma,
68

Fig.3 - PET scan demonstrando captação do FDG pelo tumor, no
ápice do HTE e na parede torácica lateral esquerda.

ergoespirmetria e espirometria simples. Por tratar-se de um
doente jovem, com boa performance status, optou-se por
realizar tratamento tri-modal, que consistiu em
pleuropneumonectomia seguida por quimioterapia e
radioterapia.
Foi realizada uma pleuropneumonectomia esquerda
(ressecção do pulmão esquerdo, pleura, pericárdio e
hemidiafragma ipsilateral). Após a cirurgia o paciente teve
uma boa evolução, recebendo alta hospitalar ao 12° dia pósoperatório. A partir do 40º dia pós-operatório foi submetido
a 4 ciclos de quimioterapia com Cisplatina (60mg/m2) mais
Adriablastina (40mg/m 2). Ao término de esquema foi
encaminhado à radioterapia onde recebeu 4.000 cGy no
hemitórax esquerdo. O paciente teve uma sobrevida de 21
meses. No 19º mês pós-operatório, observaram-se na TC de
tórax inúmeros micronódulos no pulmão remanescente,
compatíveis com recorrência da doença. O paciente evoluiu
com progressão da doença e faleceu 2 meses após.

DISCUSSÃO
O caso descrito acima representa um típico caso de MPM.
Na maioria das vezes o diagnóstico não é considerado na
avaliação inicial, principalmente se o paciente não tiver
exposição a asbesto ou se a exposição não for óbvia. É
Pneumologia Paulista Vol. 23, No.11/2010

comum o paciente passar por múltiplos procedimentos
pleurais até que o diagnóstico definitivo seja estabelecido.
A avaliação anátomo-patológica exige expertise e o índice
de suspeita deve ser alto para facilitar o diagnóstico. Quanto
ao tratamento, nossa conduta varia entre tratamento
multimodal, tratamento uni ou bimodal e cuidados paliativos.
Abaixo descreveremos em maiores detalhes estas opções
terapêuticas e suas indicações.
O diagnóstico do MPM pode ser suspeitado com base
nos achados clínicos, antecedentes ocupacionais e achados
radiológicos, sendo a sua confirmação realizada por técnicas
invasivas como a toracocentese, a biópsia pleural e/ou a
toracoscopia. 5 O MPM possui três variantes histológicas:
epitelial, sarcomatosa e de células mistas, sendo a epitelial a
mais frequente e com melhor prognóstico.5 A biópsia pleural
com agulha tem uma baixa sensibilidade e especificidade no
seu diagnóstico (entre 0 e 64% e entre 6 e 38%,
respectivamente). A toracoscopia está indicada em todos
os doentes com suspeita de mesotelioma maligno. Tem a
vantagem de permitir a observação macroscópica das lesões,
avaliar a sua extensão e efetuar biópsias dirigidas, com
obtenção de material para exame anatomopatológico de
idêntica qualidade ao obtido por toracotomia.5
O diagnóstico diferencial com adenocarcinoma metastático
deve ser realizado através do estudo anatomopatológico e
imunohistoquímica. A calretinina (proteína de ligação ao cálcio
expressa nos neurônios do sistema nervoso central e
periférico) é um marcador seletivo para as células mesoteliais,
apresentando alta sensibilidade e especificidade no
diagnóstico do MPM, encontrando-se ausente no
adenocarcinoma. Nos casos duvidosos, a microscopia
eletrônica permite demonstrar a presença de microvilosidades
finas e alongadas nas células do mesotelioma, ausentes nas
células do adenocarcinoma tendo, no entanto, a desvantagem
de ser dispendiosa e demorada.
Diversas estratégias terapêuticas já foram descritas para
tratar o mesotelioma: modalidades cirúrgicas como a
pleurectomia e a pleuropneumonectomia; e modalidades não
cirúrgicas como a radioterapia e a quimioterapia.
Dentre as opções cirúrgicas, a pleurectomia parietal
consiste na ressecção da pleura visceral e da pleura parietal,
podendo incluir a ressecção do pericárdio, do diafragma e
dos nódulos pulmonares. A mortalidade operatória varia
entre 1 e 5% e o tempo médio de sobrevida entre 7 e 21
meses. 6 Podem surgir como complicações fístula
broncopleural, hemorragia, enfisema subcutâneo e ressecção
incompleta do tumor.6 A pleuropneumonectomia, por outro
lado, consiste na remoção em bloco da pleura parietal, do
pulmão, do diafragma e do pericárdio homolaterais. Está
indicada nos estádios iniciais, encontrando-se associada a
uma elevada morbilidade (60%) e mortalidade (3.4%).(7) A
complicação mais frequente é a arritmia supra-ventricular
em 44% dos doentes, seguida de intubação prolongada,
paralisia das cordas vocais, trombose venosa e pneumonia
do pulmão contralateral. Outras complicações incluem
Pneumologia Paulista Vol. 23, No.11/2010

empiema, quilotórax, infarto agudo do miocárdio, fistula
bronco-pleural, e insuficiência cardíaca congestiva.7 Apesar
de sua intenção curativa e melhores resultados quando
comparada à pleurectomia, isoladamente não aumenta a
sobrevida do doente e apresenta altas taxas de recidiva local
e metástases a distância.8
O MPM apresenta uma baixa sensibilidade à
quimioterapia. Dentre os vários agentes estudados, as
antraciclinas demonstraram uma resposta entre 5 e 15%, os
compostos de platina e os agentes alquilantes demonstraram
uma atividade entre 7 e 16% e os antifolatos uma taxa de
resposta do 37% contra o mesotelioma. Um grande ensaio
clínico comparando cisplatina isolada com pemetrexed/
cisplatina foi realizado.9 O regime combinado foi mais efetivo
quanto à sobrevida média (12,1 vs. 9,3 meses), tempo de
progressão da doença (5,7 vs. 3,9 meses) e taxa de resposta
(41 vs. 17%). Um trabalho recente comparou as taxas de
resposta antes e depois do ano 2003 com as mesmas
combinações de quimioterápicos, mostrando um aumento
na sobrevida de 58 a 90% no primeiro ano e de 28 a 48% no
segundo ano. Os pacientes que receberam esquema
combinado também apresentaram melhores resultados
quanto a provas de função pulmonar e sintomas como
dispnéia e dor. Apesar da toxicidade observada, os autores
sugerem que o esquema pemetrexed/cisplatina seja
considerado como uma das principais terapêuticas do
mesotelioma irresecável.10
A radioterapia de todo o hemitórax está reservada para
pacientes que foram submetidos a pleuropneumonectomia,
em outras situações poderia provocar grave pneumonite
actínica, devido à extensa área a ser coberta. Porém, seu
benefício nesta situação ainda é controverso. Ainda que
também questionável, a radioterapia é particularmente
indicada após punção, drenagem ou incisões cirúrgicas, haja
vista a possibilidade de implantação de células tumorais na
parede torácica; nesses casos a irradiação profilática desses
pontos evitaria a formação de tumorações na pele.11 A
radioterapia também é utilizada em outras situações, como
forma de controle de dor e como método paliativo,
especialmente em metástases ósseas.
O mau prognóstico dos pacientes apesar das várias
terapias acima descritas gerou diversas tentativas de
tratamentos associados para melhor controle local e
sistêmico, como radioterapia externa em alta dose, terapia
fotodinâmica, quimioterapia intrapleural e geneterapia.
Desses, a radioterapia externa de alta dose póspleuropneumonectomia apresenta os resultados mais
consistentes. Em um estudo com 54 pacientes submetidos a
pleuropneumonectomia e radioterapia externa com 54 Gy,
apenas 2 evoluíram com recidiva local, enquanto os demais
evoluíram com metástases à distância.12 Uma vez minimizada
a recidiva local, a recidiva à distância tornou-se um problema.
A evolução para doença metastática justifica a utilização de
quimioterapia como parte do tratamento multimodal.
Atualmente observam-se duas tendências para o tratamento
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multimodal: quimioterapia neoadjuvante (com cisplatina e
gemcitabina ou cisplatina e pemetrexed) seguida de
pleuropneumonectomia e radioterapia adjuvante de alta
dose (45 a 60 Gy) ou pleuropneumonectomia seguida de
quimioterapia (com carboplatina e paclitaxel) e radioterapia
de alta dose.8,12
A escolha entre as diferentes terapêuticas existentes se
fundamenta no estadiamento e na análise do performance
status do paciente. Pacientes com performance status muito
baixo (índice de Karnofssky < 60 ou ECOG > 3) devem ser
submetidos apenas a controle sintomático. Os demais
pacientes podem ser encaminhados a alguma terapia ativa,
seja quimioterapia apenas ou tratamento multimodal.
Consensualmente, a indicação de tratamento multimodal
se baseia preliminarmente na ressecabilidade do tumor,
avaliada por meio da tomografia computadorizada e do
ecocardiograma e na ausência de linfonodos mediastinais
ou doença em outros sítios, conforme PET-Scan,
mediastinoscopia e laparoscopia (estes últimos dependendo
das normas de cada serviço). Respeitada essas premissas,
consideram-se as condições clínicas do paciente, que
incluem performance status de Karnofsky > 70 e funções
renal e hepática sem alterações. Representam critérios de
exclusão a presença, no sangue arterial, de pressão parcial
de gás carbônico > 45 mmHg, pressão parcial de oxigênio <
65 mmHg, fração de ejeção (ecocardiograma) < 45% e volume
expiratório forçado no primeiro segundo < 1 L.8
Devido ao estadio precoce da doença e condições
clínicas favoráveis observados no paciente descrito,
optamos pelo tratamento multimodal. Atualmente
modificamos nossa conduta favorecendo a neoadjuvância
com pemetrexed e cisplatina ao invés da adjuvância com
adriamicina realizada anteriormente em nossa instituição.13
Isso se deve aos melhores resultados obtidos com esta
droga e também a maior viabilidade de administração do
esquema: neodjuvância, cirurgia e radioterapia. Na
estratégia anterior (como no caso descrito) era muitas vezes
difícil administrar a radio e a quimioterapia no pósoperatório, e em diversas ocasiões os pacientes não
recebiam a terapêutica completa. Ambas as condutas estão
contempladas em guidelines práticos como o da National
Comprehensive Cancer Network, o que mostra ainda não
haver uma conduta definitiva para o manejo destes
pacientes.14
Concluindo, o MPM é uma doença rara em nosso meio,
cujo diagnóstico é difícil e depende de um alto índice de
suspeita. Sua terapêutica varia de suporte sintomático a
estratégias extremamente agressivas como o tratamento
multimodal. A dificuldade de manuseio destes complexos
casos e os resultados ainda pobres com as estratégias
descritas são as bases para a recomendação da literatura
que estes pacientes sejam conduzidos em centro
especializados e de preferência em protocolos de
pesquisa.
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INTRODUÇÃO
O termo atelectasia redonda (AR) refere-se a uma forma
de colapso pulmonar periférico, que se apresenta na forma
de massa, quase sempre em associação com alterações
pleurais, como espessamentos difusos, derrames ou placas.
Pode ser decorrente de cirurgias, infecções, traumas ou
exposição ao asbesto. Nos casos típicos, o aspecto de
imagem é clássico, sobretudo na tomografia
computadorizada (TC). O principal diferencial se faz com o
carcinoma de pulmão, que tem incidência aumentada nos
tabagistas e nos indivíduos expostos ao asbesto.1

RELATO DO CASO
Paciente do sexo masculino, de 74 anos, com história de
exposição ao asbesto na indústria de fibrocimento, por 20
anos, de 1954 a 1974. Tabagista, 2 maços por dia, há 30

anos. Radiografia de tórax em PA demonstrou opacidade
nodular na base esquerda. A TC foi realizada para avaliação
da lesão pulmonar e demonstrou opacidade periférica no
lobo inferior esquerdo, com densificações lineares
convergentes para a lesão, que se associava à redução
lobar volumétrica e espessamento pleural focal. O aspecto
de imagem era compatível com atelectasia redonda e placa
pleural, decorrentes da exposição ao asbesto.

REVISÃO DA LITERATURA
Asbesto, também denominado de amianto, é um termo
que descreve um grupo de minerais de ocorrência natural,
utilizado em mais de 3.000 diferentes produtos. Esses
minerais têm em comum uma tendência a separar-se em
fibras e apresentam características químicas e físicas
distintas. Dentre suas propriedades, destacamos sua alta

Fig. 1. Atelectasia redonda em indivíduo exposto ao asbesto. (A) TCAR demonstrando imagem nodular periférica (asterisco), com
redução volumétrica lobar e opacidades lineares convergentes para a lesão (setas). (B) Espessamento pleural focal (seta) adjacente à
imagem nodular pulmonar (asterisco).
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flexibilidade, bom isolamento térmico e acústico, o fato de
ser incombustível, resistente à corrosão por ácidos e base
fortes, ter boa resistência à tensão, não ser condutor de
eletricidade e ter alta capacidade ligante, especialmente ao
cimento e resinas. Assim, foi intensamente utilizado na
fabricação de produtos de fibrocimento como telhas, caixas
d’água e tubos; na produção de papéis isolantes e
elementos filtrantes; em linhas de materiais de fricção; na
confecção de roupas, mangueiras, luvas e cordas e na forma
de “spray” ou por jateamento para fins decorativos, para
isolamento acústico e térmico e contra o fogo. Em todas
essas atividades, milhões de indivíduos foram ambiental e
ocupacionalmente expostos a esse mineral antes da
implementação de regulamentações e de medidas de
prevenção e controle de seu manuseio. O Instituto Nacional
de Saúde Americano estima que entre 8 a 11 milhões de
trabalhadores foram ocupacionalmente expostos ao
asbesto desde 1940, principalmente na indústria naval e na
construção civil, as quais utilizaram grandes quantidades
desse mineral em produtos à prova de fogo. Dessa forma,
quando da renovação, da reparação ou da demolição de
estruturas e de instalações que usaram essa fibra em suas
edificações ou plantas industriais, a avaliação do risco e
dos efeitos na saúde são prioritárias, visto que, no passado
e ainda hoje, são observadas significantes exposições ao
asbesto em vários tipos de trabalhos específicos inerentes
a essas atividades.2,3
Os principais efeitos na saúde relacionados com a
exposição ao asbesto são as alterações pleurais benignas,
como as placas pleurais, derrame pleural e o espessamento
pleural difuso, além da atelectasia redonda, asbestose,
câncer de pulmão e o mesotelioma da pleura. As
manifestações clínicas decorrentes da exposição geralmente
aparecem após longos períodos de latência, ao redor de 15
a 20 anos, sendo fundamental a correlação dose-resposta.4,5
A atelectasia redonda é uma alteração pulmonar
decorrente de espessamento pleural focal (placa) ou difuso,
que promove retração, colapso parcial e torção do pulmão
adjacente. Na maior parte das vezes a atelectasia redonda é
unilateral, ocorrendo principalmente nas regiões
subpleurais dos lobos inferiores, geralmente adjacente a
áreas de espessamento pleural. Contudo, pode ser bilateral
ou surgir em outros locais, inclusive adjacente às fissuras
ou ao diafragma.3
Na radiografia simples do tórax a AR pode ser
caracterizada como uma massa pulmonar periférica
associada a espessamento pleural e distorção do
parênquima pulmonar adjacente. Entretanto, a TCAR tem
maior eficácia diagnóstica, principalmente quando
empregados os seguintes critérios: a opacidade
parenquimatosa deve 1 ser redonda ou oval, 2 ter íntimo
contato com a superfície pleural,3 estar associada com
distorção dos vasos pulmonares ou brônquios na sua
periferia (“sinal da cauda de cometa”)4 e estar relacionada
com alteração pleural adjacente, seja derrame ou
Pneumologia Paulista Vol. 23, No.11/2010

espessamento. 4
Por corresponder a pulmão colapsado, a AR pode
apresentar realce significativo após a injeção de agentes
de contraste, tornando difícil a diferenciação com neoplasia
pulmonar. Apesar de o realce da AR ser homogêneo e muito
significativo, padrão que não é encontrado na maioria das
neoplasias pulmonares, geralmente são necessárias
investigações complementares (biópsia ou cirurgia) ou
acompanhamento. Um método que pode auxiliar na
diferenciação entre neoplasia pulmonar maligna e
atelectasia redonda é a tomografia por emissão de pósitrons
acoplada à tomografia computadorizada (PET/CT). Neste
método, neoplasias pulmonares malignas têm, geralmente,
alta captação da glicose marcada, enquanto que a
atelectasia redonda não apresenta captação significativa
da mesma.5
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Cuidado! Uma associação estatisticamente significativa
pode ser inválida, por efeito do acaso, de viés (ou bias, em
inglês) ou de fatores de confusão (confounding). Nesta
edição do Pneumologia Paulista, trataremos do confounding.
Utilizaremos o termo confounding, justamente para evitar
(mais) confusão.
O confouding não é um conceito estatístico ou analítico.
Ele tem a ver com a própria lógica do raciocínio científico,
particularmente das inferências de causalidade. O
confouding pode ser entendido como a mistura do efeito do
fator de risco de interesse com o de um terceiro fator. Esse
terceiro fator deve estar associado ao fator de risco e,
independentemente disso, ser também um fator de risco para
o desfecho de interesse. Assim, a relação observada entre
fator de risco e desfecho de interesse se explica, em parte ou
totalmente, a esse terceiro fator (o fator de confusão). Um
exemplo clássico: associação entre o aumento da atividade
física com a redução da ocorrência de infarto do miocárdio.
Nesse caso, é importante considerar o efeito da idade como
um possível fator de confusão. Pessoas que se exercitam
vigorosamente tendem a ser mais jovens. Também, o infarto
do miocárdio tende a ser menos frequente nos mais jovens.
Então, entre os indivíduos que se exercitam vigorosamente
a ocorrência de infarto pode ser menor, simplesmente porque
a proporção de pessoas jovens nesse grupo é maior. Assim,

EXPOSIÇÃO DE INTERESSE

a idade é um fator de confusão na associação entre exercícios
físicos e ocorrência de infarto do miocárdio.
Para que uma variável possa ser fator de confusão, ela
precisa associar-se tanto à exposição, quanto ao desfecho
(Figura 1). Além disso, ela deve ser fator de risco para o
desfecho, independente de sua associação com a exposição
de interesse. Também, ela não pode ser um intermediário na
via causal da doença (Figura 2).
Idade, sexo e tabagismo são fatores de confusão quase
universais em estudos epidemiológicos e devem ser
controlados. O controle do confounding pode ser feito no
delineamento e/ou na análise dos resultados de uma
pesquisa. A identificação dos potenciais fatores de confusão
deve ocorrer nos estágios iniciais do planejamento. São
estratégias para controlar o confounding:
1.Randomização: é o padrão – ouro para o controle do
confounding porque a alocação aleatória de um número
suficiente de indivíduos nos grupos de estudo tende a criar
grupos homogêneos em relação a todos os aspectos,
inclusive os fatores de confusão desconhecidos. Nem todas
as perguntas, no entanto, se prestam à alocação aleatória de
grupos, o que é particularmente verdade nos estudos sobre
exposição ocupacional.
2.Pareamento (matching): é uma alternativa para controlar
alguns poucos fatores de confusão. Consiste em selecionar

DESFECHO DE INTERESSE

FATOR DE CONFUSÃO
Fig.1. Inter- relação entre exposição, desfecho de interesse e fator de confusão

EXPOSIÇÃO

FATOR INTERMEDIÁRIO

DESFECHO

Fig. 2. Inter- relação entre exposição, desfecho de interesse e um fator intermediário que faz parte
da via causal e, portanto, NÃO É fator de confusão.
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controles semelhantes no que diz respeito a esses fatores,
tais como idade, sexo e tabagismo. Pode ser difícil, demorado
e trabalhoso identificar pacientes com características tão
específicas. O pareamento é mais freqüentemente utilizado
em estudos de caso-controle.
Existem as seguintes alternativas para se controlar o
confounding na fase de análise do estudo:
1. Análise estratificada: consiste em analisar a associação
de interesse entre exposição e desfecho em estratos
homogêneos das variáveis de confusão identificadas a
priori. Por exemplo, se sexo é um potencial fator de confusão
na associação entre exercício físico e infarto do miocárdio,
basta analisar essa relação em estratos de homens e mulheres.
Se essa for uma associação real, independente do sexo, ela
será semelhante nos dois estratos. A limitação desse método
é a dificuldade de sua utilização para um grande número de
variáveis.
2. Análise multivariada: por um caminho matemático
diferente, a análise multivariada pode determinar o efeito
líquido de cada variável para o desfecho em questão, dando
conta de inúmeros fatores de confusão. Esse é o método
mais utilizado nos estudos epidemiológicos, embora traga
uma grande desvantagem. Ao contrário da análise
estratificada, que é de fácil compreensão, os coeficientes
resultantes da análise multivariada não são intuitivos e a
literatura tem sido bastante falha no que diz respeito à maneira
como eles são reportados.
Um último ponto a ser ressaltado, tanto para jovens
pesquisadores como para leitores atentos da literatura
médica, é que os potenciais fatores de confusão devem ser
identificados a priori e controlados pelo delineamento e/ou
análise do estudo. Esses cuidados devem ser relatados no
manuscrito final, como sugerem iniciativas recentes para o
aprimoramento dos estudos clínicos e epidemiológicos.
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