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Nos anos recentes, foram reconhecidos sinais adicionais e persistentes de neurotoxicidade, não
previamente associados com estes químicos. Primeiramente, e freqüentemente associados com
altas exposições e a altas concentrações de inseticidas (resultantes de tentativas de suicídio ou
encharcamento com químicos diluídos ou concentrados), estão efeitos que podem persistir por
vários meses seguidos à exposição e envolvem funções neurocomportamentais, cognitivas e
neuromusculares. (Casarett & Doull, 1996)
Uma segunda manifestação distinta da exposição a inseticidas organofosforados foi descrita
recentemente por clínicos no Sri Lanka, envolvendo o tratamento de tentativas de suicídio. Esta
condição paralítica, chamada “síndrome intermediária” consistiu no aparecimento de uma
seqüência de sinais neurológicos de 24 a 96 horas após a crise colinérgica aguda, mas antes do
início esperado da neuropatia tardia, sendo seus maiores efeitos a fraqueza muscular,
primariamente afetando os músculos inervados pelos nervos cranianos (flexores do pescoço,
músculos respiratórios), bem como os membros. (Casarett & Doull, 1996) Houve um risco particular
de morte neste intervalo de tempo, por depressão respiratória e insuficiência ventilatória, os quais
requereram suporte ventilatório urgente e não responsivos à atropina ou a oximas. Os químicos
envolvidos nestas intoxicações foram o Fenthion, o Dimetoato, Monocrotophós e o Metamidophós.
Não houve diferenças clínicas óbvias durante a fase aguda da intoxicação nos pacientes que
desenvolveram a síndrome intermediária e naqueles que não a desenvolveram, e todos os pacientes
foram tratados da mesma maneira.
Uma terceira síndrome, a síndrome de neurotoxicidade tardia induzida por organofosforado
(organophosphate induced delayed neuropathy - OPIDN) é causada por alguns ésteres de fosfatos,
fosfosfonados e fosforamidatos apenas alguns dos quais já haviam sido usados como inseticidas.
Historicamente, esta síndrome é conhecida há quase cem anos e tem sido associada ao químico
Tri-o-tolyl-fosfato (TOTP). (Casarett & Doull, 1996)
Os sinais e sintomas da intoxicação aguda por inseticidas carbamatos são similares àqueles
descritos para os compostos organofosforados, diferindo apenas na duração e intensidade da
toxicidade. As razões mais aparentes para a relativamente curta duração da ação e severidade de
sintomas entre suaves e moderados são: 1. os inseticidas carbamatos são inibidores reversíveis da
acetilcolinesterase; e 2. são rapidamente biotransformados in vivo. Mesmo sendo inibidores
reversíveis das colinesterases, as intoxicações por carbamatos podem ser igualmente graves.
Além dos efeitos decorrentes da inibição reversível da acetilcolinesterase, os inseticidas carbamatos
exibem outros efeitos bioquímicos e farmacológicos, incluindo um decréscimo na síntese cerebral de
fosfolipídios, alterações dos níveis de serotonina no sangue e um decréscimo de atividade da
glândula tireóide. (Casarett & Doull, 1996)
É importante ressaltar que a análise da atividade da acetilcolinesterase (plasmática e eritrocitária)
não deve ser utilizada de maneira isolada. O exame laboratorial pode ser bastante útil, quando
entendido e usado como instrumento auxiliar, tanto no diagnóstico clínico quanto nas ações de
vigilância.
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SINAIS E SINTOMAS NAS INTOXICAÇÕES POR INSETICIDAS ORGANOFOSFORADOS

Local

Tipo

Sinais e Sintomas
Precoces

Alterações
Tensão, ansiedade,
neuropsiquiátricas inquietude

Sistema
Alterações
Nervoso Central neurológicas
puras

Efeitos
muscarínicos
Sistema
Nervoso
Autônomo

Alterações do sono com sonhos e
pesadelos excessivos; dificuldade
de concentração; comprometimento da memória.

Cefaléia, tonturas,
vertigens

Convulsões, atonia, tremores,
disartria, confusão, torpor, coma;
soluços e manifestações
extrapiramidais, como tremores
involuntários, marcha atáxica,
incoordenação de movimentos.

Sistema
i ma respiratório:
aumento do ritmo
respiratório superficial,
tosse.

Rinorréia, secreção bronquiolar
excessiva, edema pulmonar,
dispnéia, opressão torácica.

Aparelho digestivo:
perda do apetite

Náuseas, vômitos, dores
abdominais, diarréia, defecação
involuntária.

Sistema circulatório:
pulso diminuído

Bradicardia, bloqueio átrioventricular, parada cardiáca.

Oculares:
visão enfraquecida,
discreta miose

Miose, pupilas puntiformes, sem
reação.

Genitourinário

Diurese frequente e involuntária

Glândulas exócrinas:
lacrimejamento, aumento
das secreções salivar e
nasal.

Transpiração excessiva.

Efeitos nicotínicos Fadiga, fraqueza
muscular, contrações
involuntárias

Fonte: Larini, 1987

Tardios

Cãimbras, fasciculações, enfraquecimento muscular generalizado

!

Tratamento da intoxicação
Independentemente das diferenças de quantidade e qualidade das intoxicações por inseticidas
fosforados e carbamatos, todos os casos devem ser tratados como sérias emergências médicas e
os pacientes hospitalizados o mais rapidamente possível. O quadro do paciente deve ser
monitorizado por análises repetidas de colinesterase no plasma/soro e da colinesterase eritrocitária.
A inibição da atividade dessas duas enzimas é um bom indicador da severidade do envenenamento
por organofosforados, porque apenas a acetilcolinesterase eritrocitária AchE é inibida pelos
carbamatos (exceto quando há níveis excessivamente altos de exposição). Como conseqüência do
extenso envolvimento de todo o sistema nervoso, sinais ameaçadores da vida - depressão
respiratória, broncoespasmo, secreções brônquicas, edema pulmonar, fraqueza muscular - que
podem resultar em hipoxemia, vão requerer respiração artificial imediata e aspiração via entubação
endotraqueal para manter uma via aérea patente. Gases do sangue arterial e a função cardíaca
deverão ser monitorizados.
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Atropina é utilizada para “neutralizar” os efeitos muscarínicos iniciais de acumulação do
neurotransmissor. Entretanto, a atropina é um antídoto altamente tóxico e muito cuidado deve ser
tomado. Doses baixas frequentes de atropina (subcutâneas ou intravenosas) são indicadas para
sinais suaves e sintomas após uma exposição breve e intensa. Doses cumulativas, relativamente
altas, acima de 50 mg de atropina/dia, podem ser essenciais para controlar sintomas muscarínicos
severos. O estado do paciente deverá ser monitorizado continuadamente pelo exame clínico,
buscando o desaparecimento das secreções (boca e nariz secos) e sudorese, rubor facial e
midríase.
Tratamento suplementar para compensar os sinais e sintomas nicotínicos moderados a severos e os
de envolvimento do SNC, pode ser necessário mediante a administração de um dos antídotos
específicos - oximas ou pralidoxima, administradas por via intravenosa para reativar a AchE inibida do
tecido nervoso. O uso de pralidoxima pode não ser necessário nos casos de intoxicação suaves,
devendo ser reservados para os casos moderados e severos. O tratamento pela infusão intravenosa
de doses de 1,0 g deve ser iniciados tão cedo quanto possível, porque quanto maior o intervalo entre a
exposição e o tratamento, menos efetivas serão as oximas. Em muitos envenenamentos, um único
tratamento com pralidoxima será suficiente para provocar uma reversão dos sinais e sintomas e
reduzir a quantidade de atropina requerida. Em casos muito severos uma grande quantidade de
pralidoxima poderá ser necessária.
Se a absorção, distribuição e ou o metabolismo do
organofosforado é demorada no organismo, a pralidoxima poderá ser administrada repetidamente
durante vários dias após o tratamento inicial. Cuidados deverão ser tomados porque a pralidoxima
efetivamente liga-se aos íons cálcio e causa espasmos musculares não diferentes daqueles
provocados pelos próprios organofosforados. Cãimbras musculares severas, particularmente nas
extremidades, poderão ser aliviadas com o uso de soluções intravenosas de cálcio.
O tratamento clínico da intoxicação por carbamato é similar àquele para a intoxicação por
organofosforados com exceção do uso de oximas, que é contra-indicado. A pralidoxima não é um
antídoto eficaz na intoxicação por carbamato. Diazepam pode ser incluído no regime de tratamento
nos casos mais brandos de intoxicação por organofosforados e ou carbamatos. Além de aliviar a
ansiedade associada com a exposição, o diazepam frustra alguns aspectos dos sinais do SNC e
neuromusculares que não são afetados pela atropina. Doses de 10 mg SC ou IV são apropriadas e
podem ser repetidas. Outras drogas que ajam a nível central e possam deprimir a respiração não
são recomendadas na ausência de respiração artificial.
Vale lembrar que o tratamento adequado de intoxicações por inseticidas inibidores da
acetilcolinesterase não oferece proteção contra a possibilidade de ocorrência da neurotoxicidade de
aparecimento tardio ou a persistência de alterações sensitivas, cognitivas e motoras comentadas
anteriormente. Tais alterações, embora reversíveis após um longo intervalo de tempo, surgem
constantemente nas intoxicações e são causadas por mecanismos ainda desconhecidos. Certas
evidências apontam para um dano severo nas junções neuromusculares no músculo esquelético
resultando em fraqueza muscular periférica persistente. (Casarett & Doull, 1996)

Inseticidas Piretróides
São compostos sintéticos de estrutura semelhante à piretrina, existente nas flores do Crysanthemum
Cinerariaefolium. Inseticidas com uso crescente nos últimos 19 anos, o que tem levado os químicos
a desenvolver novos análogos, para obtenção de produtos com características de melhor
estabilidade à luz e à água, melhor persistência, maior seletividade a espécies alvo e baixa
toxicidade para mamíferos. Além do uso em agricultura, compõem vários produtos domissanitários.
São bem absorvidos por todas as vias; atuam no sistema nervoso central e periférico, interferindo no
transporte transmembrana de sódio, cálcio e magnésio e da ATPase a nível neuronal.
São divididos em dois grupos, baseado na presença ou não do grupo alfa-ciano na molécula.
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Piretróides tipo I - sem grupo alfa-ciano: Piretro, Piretrina, Aletrina, Tetrametrina,
Resmetrina, Permetrina, Bioresmetrina, D–Fenotrina.
Piretróides tipo II – com grupo alfa-ciano: Alfa-Cipermetrina, Cipermetrina, Cialotrina,
Deltametrina, Cifenotrina, Fenfopatrin, Fenvalerato, etc.
Embora não sejam considerados altamente tóxicos para mamíferos, o uso destes
produtos em ambientes fechados ou pouco ventilados pode resultar em toxicidade para
humanos. São irritantes para olhos e mucosas e hipersensibilizantes, podendo causar
dermatites de contato, rinites, rinofaringites e asma brônquica.
O quadro de intoxicação aguda, decorrente principalmente de absorção respiratória,
apresenta inicialmente parestesias em pálpebras, lábios, espirros, tontura, prurido,
lacrimejamento, fotofobia, edema de conjuntivas e de pálpebras.
A ingestão oral pode causar epigastralgia, náuseas, vômitos, cefaléia, tonturas, visão
borrada, parestesias, palpitações, fasciculações em grandes grupos musculares e em
extremidades, distúrbios de consciência, sendo que em intoxicações severas se instalam
quadros convulsivos graves. (Casarett & Doull, 1996)
Não são descritas evidências de toxicidade crônica com piretróides.

Fungicidas
Os químicos fungicidas são derivados de uma variedade de estruturas que vai desde
compostos inorgânicos simples, tais como enxofre e sulfato de cobre, passando por
compostos aril e alquil e fenóis clorados, até os derivados metálicos do acido carbâmico.
Podem ser aplicados nas folhas, no solo, após a colheita.
Os fungicidas podem ser classificados como protetores, curativos ou erradicativos, de
acordo com seu modo de ação. Para ser um fungicida eficaz um químico deve possuir as
seguintes propriedades: 1. baixa toxicidade para a planta e alta toxicidade para o fungo
em particular; 2. ser ativo per si ou capaz de conversão em um tóxico intermediário; 3.
habilidade para penetrar nos esporos de fungos ou micélias para encontrar o sítio de
ação; 4. formas de proteção, depósitos persistentes sobre a superfície da planta, que
serão resistentes aos efeitos do clima. Como esperado, a lista de propriedades nunca é
completamente preenchida por um único fungicida e todos os compostos comercialmente
disponíveis apresentam alguma fitotoxicidade e outros efeitos.
Com poucas exceções, a maioria desses químicos tem uma baixa toxicidade para
mamíferos, com valores de DL50 em ratos na ordem de 800 a 10.000 mg/ kg. Entretanto,
todos os fungidas são citotóxicos e a maioria produz resultados positivos em sistemas de
testes de mutagenicidade in vitro. Existe uma preocupação geral quanto aos testes de
mutagenicidade positivos obtidos com muitos fungicidas e a possibilidade preditiva de
ambos potenciais teratogênico e carcinogênico. Muitos fungicidas antigos tiveram seus
registros cancelados pela patente toxicidade encontrada durante o seu uso. Contudo,
eles ainda são utilizados em outras partes do mundo onde seu uso não é adequadamente
regulado. Alguns têm sido retirados do mercado devido ao percebido risco potencial para
a saúde. Outros fungicidas estão sendo reinvestigados e reavaliados sob suspeita de
possível toxicidade ou por se dispor de dados incompletos sobre sua toxicidade,
particularmente na área de teratogênese e carcinogênese. (Casarett & Doull, 1996)
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HEXACLOROBENZENO
O HCB – não confundir com o inseticida hexaclorociclohexano – tem sido usado extensivamente
desde os anos 40-50 como fungicida aplicado a sementes como um pó seco. Entre 1955 e 1959
ocorreu uma grande epidemia com envenenamento por HCB, envolvendo 4.000 pacientes na
Turquia. Os agentes causais foram identificados em 1958 e o governo turco interrompeu o uso do
HCB em 1959, com um gradual desaparecimento dos casos por volta de 1963. Como os inseticidas
organoclorados, o HCB possui as propriedades de estabilidade química e a persistência ambiental,
uma baixa velocidade de degradação, metabolismo lento, bioacumulação no tecido adiposo e outros
órgãos que contenham alto conteúdo de membranas lipídicas.
ORGANOMERCURIAIS
Apesar da reconhecida neurotoxicidade dos fungicidas mercuriais seu uso continuou até o início dos
ano s 70, quando vários envenenamentos trágicos individuais e em larga escala resultaram em
decisões para banir seu uso. No Brasil, são proibidos por lei federal e leis estaduais, desde meados
da década de 80.
A toxicologia dos fungicidas mercuriais tem sido revista e os envenenamentos humanos têm sido
descritos em detalhe. Em seguida à intoxicação aguda, os sinais e sintomas geralmente provêm do
cátion mercúrico, que afeta primariamente dois sistemas de órgãos, o trato gastrointestinal e os rins.
Em contraste, a intoxicação crônica é geralmente lenta, com início insidioso e geralmente envolve
mais sistemas orgânicos. Entretanto, os maiores efeitos estão associados com a debilitação do
sistema nervoso periférico motor e sensitivo e o SNC. Os bebês em formação são particularmente
vulneráveis ao envenenamento por organomercuriais, como pode ser lembrado pelo incidente de
Minamata, em seguida ao consumo prolongado de frutos do mar contaminados com metilmercúrio.
Enquanto as mães grávidas eram geralmente assintomáticas, os fetos adquiriam a maior parte do
metilmercúrio com efeitos desastrosos no SNC em desenvolvimento, com posterior interrupção do
desenvolvimento pós-natal do cérebro. Infelizmente, enquanto esses químicos foram banidos em
muitos países, são ainda utilizados em países em desenvolvimento e ainda representam um risco
para a saúde.
PENTACLOROFENOL
Utilizado em grandes quantidades como biocida no tratamento de couros, na preservação de
madeira, na indústria de papel e celulose, em pinturas, este produto químico foi eliminado
temporariamente devido à descoberta que muitas das suas formulações comerciais estavam
contaminadas por dibenzodioxinas policloradas e dibenzofuranos, produtos tóxicos, persistentes no
meio ambiente e cancerígenos. Ocorre aumento da atividade metabólica, produção insuficiente de
ATP, geração excessiva de ácido lático e calor. Na intoxicação aguda ocorre debilidade muscular,
letargia, dificuldade respiratória, hipertermia, fraqueza, convulsão e perda de consciência. Vários
problemas ambientais têm sido associados com o PCP.
Envenenamentos humanos por
formulações comerciais de PCP têm ocorrido, geralmente associados com exposição ocupacional,
manuseio descuidado e negligência de princípios higiênicos. Rapidamente absorvido através da
pele, via mais comum de exposição, com vários produtos e metabólitos, incluindo o PCP, excretados
pela urina. A exposição a altas concentrações pode resultar em morte, precedida de elevação da
temperatura corporal (42° C) resistente ao tratamento com antitérmicos, sudorese e desidratação,
perda acentuada do apetite, perda de peso, opressão precordial, dispnéia após exercícios, pulso
rápido, náuseas e vômitos, cefaléia, incoordenação, fraqueza generalizada e coma precoce. O PCP
age nas células, desfazendo a fosforilação oxidativa, sendo as enzimas alvo a Na e K – ATPase.
Sobreviventes geralmente apresentam irritação dérmica e exfoliação, irritação do trato respiratório
superior, e possível prejuízo das funções autonômicas e circulação. Pode levar ao aparecimento de
cloroacne.
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DITIOCARBAMATOS
Compostos dimetil e etileno-bisditiocarbamato têm sido empregados desde o início dos anos 50
como fungicidas. A nomenclatura destes agentes provém dos cátions de metais com os quais estão
associados; por exemplo, ácido dimetilditio-carbâmico ligado ao ferro ou ao zinco são Ferbam e
Ziram; compostos associados com sódio, manganês ou zinco são Nabam, Maneb e Zineb. O
Maneb, Nabam e Zineb têm sido descritos como teratogênicos. Também é sabido que os
ditiocarbamatos podem ligar-se a vários metais divalentes para formar complexos mais lipofílicos
capazes de penetrar o SNC.
A despeito de serem proibidos em vários países, aqui esses produtos são muito utilizados nas
culturas de tomate e pimentão e apresentam dois problemas muito sérios. Primeiramente os que
contêm manganês na sua composição (Maneb, Dithane) podem determinar parkinsonismo pela
ação do manganês no SNC. O segundo problema refere-se à presença de etileno-etiluréia (ETU)
como uma impureza de fabricação na formulação desses produtos. A ETU é considerada
carcinogênica, mutagênica e teratogênica. Em animais de laboratório, os fungicidas ditiocarbamatos
provocam ataxia e hiperatividade, seguidas de debilidade e perda do tônus muscular. No homem
ocorre insuficiência renal aguda quando da exposição ao Maneb.
O Zineb é considerado como responsável pelo aparecimento de hiperplasia da tireóide em cães e de
tumores pulmonares, sarcomas e anomalias congênitas em ratos e camundongos. Provoca ainda, a
exemplo do Maneb, leucopenia, danos hepáticos e nas gônadas de animais em laboratório.
As intoxicações por esses compostos ocorrem geralmente por via dérmica. Nos casos de exposição
intensa provocam dermatite, faringite, bronquite e conjuntivite.
HERBICIDAS
Agrotóxicos de crescente utilização nas últimas décadas, tiveram sua produção superada em
relação à dos inseticidas a partir dos anos 80. Os herbicidas substituem a mão de obra na capina,
diminuindo, consequentemente, o nível de emprego na zona rural.
Sustenta-se que devido ao modo de ação dos herbicidas, que envolvem processos bioquímicos nos
vegetais, sem correspondente em mamíferos, tais compostos não ofereceriam riscos tóxicos para
estes últimos. No entanto, existem várias suspeitas de mutagenicidade, teratogenicidade e
carcinogenicidade, associados com o agente principal, com contaminantes ou com subprodutos de
sua fabricação.
Em geral, sendo absorvidos pela pele, podem causar rash cutâneo e dermatites de contato mesmo
em formulações diluídas. Indivíduos hipersensíveis podem desenvolver quadro de urticária de grau
variável.
Os herbicidas mais utilizados são os seguintes:
DERIVADOS DO ÁCIDO FENOXIACÉTICO
Esta classe de herbicida vem sendo contínua e extensivamente utilizada desde os anos 40, para
combate a ervas daninhas ao longo de estradas e ferrovias. Possuem dois representantes: o 2,4 D
(ácido diclorofenoxiacético) e o 2,4,5 T (ácido triclorofenoxiacético).
O 2,4 D é amplamente utilizado no Brasil em pastagens e plantações de cana de açúcar, para
combate a ervas de folhas largas. O 2,4,5 T possui um contaminante em sua formulação - a
tetraclorodibenzodioxina –TCDD- à qual se atribuem efeitos teratogênicos e carcinogênicos. A
mistura em partes iguais do 2,4 D com o 3,4,5 T compõe o “ agente laranja”, cujo nome comercial é
Tordon utilizado como desfolhante na guerra do Vietnã.
201

!"#$"%&'(&#)*!"+&(&,*)-('.!(#/)+&/0-#.-)+&,"*"&"&1.2.%3#-."&'"&+"4'(&')&/*"5"%6"')*

Bem absorvidos por todas as vias, seu mecanismo de toxicidade em animais é desconhecido. O
quadro de intoxicação aguda inclui: cefaléia, tontura, náuseas, vômitos, dor abdominal, diarréia,
taquicardia, hipotensão, fraqueza, mialgias, miotonia, lesões hepáticas e renais. Casos graves
podem apresentar convulsões, rabdomiólise maciça, hipotensão intratável, podendo evoluir para o
óbito em 24 horas.
Entre os efeitos crônicos destacam-se: neuropatia periférica sensitivomotora, disfunção hepática,
maior risco de desenvolver linfomas tipo Hodgkin e não-Hodgkin.
DERIVADOS DIPIRIDÍLICOS
Grupo composto pelos produtos Diquat e Paraquat; este último comercializado com o nome de
Gramoxone. São herbicidas não seletivos, sendo o Paraquat considerado um dos agentes com
maior toxicidade específica para os pulmões. .Muitos países baniram ou restringiram o seu uso
devido às altas taxas de morbi- mortalidade relacionadas à exposição ocupacional, acidentes e
suicídios.
Podem ser absorvidos pela via digestiva, respiratória e dérmica, sendo esta última a mais
relacionada a exposições ocupacionais. O Paraquat é extremamente tóxico se ingerido, podendo
levar a fibrose pulmonar irreversível em 14 dias.
O quadro clínico da intoxicação aguda é irritação e queimores na boca e garganta, gastroenterite
com lesões esofágicas e gástricas, epigastralgia, melena, seguindo-se sintomas pulmonares dispnéia e anóxia. Após sete a quatorze dias passam a ocorrer lesões proliferativas pulmonares
irreversíveis. São acometidos igualmente o fígado, os rins e o miocárdio.
O Diquat é menos tóxico não induzindo lesões pulmonares. A exposição crônica de animais ao
Diquat evidenciou comprometimento gastrointestinal, hepático e renal, bem como casos de catarata
em cães e gatos.
GLIFOSATO
Apresenta toxicidade em humanos a partir de 0,5 m/kg. Seu nome comercial é Round Up, que
contém 41% de glifosato, 15% de surfactante polioxietilenoamina e 44% de água. Absorção oral e
dérmica, existindo relatos de intoxicações graves com ingestão intencional. A toxicidade do
surfactante é três vezes maior que o glifosato.
O quadro da intoxicação aguda apresenta manifestações gastrointestinais, sensação de queimor na
boca e garganta, epigastralgia, salivação, vômitos, disfagia, ulcerações, diarréia e melena. Podem
ocorrer manifestações cardiovasculares: hipotensão e choque; respiratórias: hipoxemia, dispnéia,
tosse, bronco-espasmo, pneumonia por aspiração; renais: oligúria, anúria, acidose metabólica; do
SNC: tonturas, cefaléia, confusão, coma. Não existem evidências de efeitos crônicos relatados até
então.

Fumigantes
Agentes utilizados para combater insetos, nematóides, ervas daninhas e fungos, principalmente em
locais de armazenagem de cereais, vegetais, frutas e roupas. São compostos voláteis e bem
absorvidos pelas vias respiratórias, dérmica e digestiva. Podem ser encontrados no estado líquido,
sólido ou gasoso. Têm sido encontrados resíduos destes produtos em alimentos.
Seus principais representantes são:
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FOSFINA
Gás extremamente venenoso (PH3), por seu efeito asfixiante, forma-se pela ação da água ou da
umidade do ar sobre os fosfetos metálicos. Interfere com enzimas na síntese proteica e ataca
primariamente o sistema pulmonar, exercendo citotoxidade direta sobre as células pulmonares.
O quadro clínico da intoxicação aguda inclui: fadiga, sonolência, tremores; posteriormente, dores
gástricas, vômitos, diarréias, icterícia, cefaléia, midríase, opressão torácica e hipotensão arterial.
Manifestações crônicas: bronquite, distúrbio motor e de fala, fraturas espontâneas, anemia e
leucopenia.
BROMETO DE METILA
Trata-se de um gás incolor que é associado à cloropicrina, daí apresenta odor intenso e é
lacrimogênico. Tem alta toxicidade, acarreta depressão do sistema nervoso central e lesões dos
túbulos renais.
O quadro clínico da intoxicação aguda caracteriza-se pela tríade: edema pulmonar, insuficiência
circulatória e perturbações nervosas. A intoxicação crônica leva a alterações da função hepática e
renal, carcinogenicidade e mutagenicidade em humanos.
RATICIDAS
Os agentes utilizados como raticidas constituem uma grande diversidade de estruturas químicas
com vários mecanismos de ação. Inúmeros compostos já foram utilizados como raticidas, a exemplo
dos sais de arsênico, fósforo amarelo, fosfato de alumínio, misturas de cianeto de sódio e carbonato
de bário, estricnina etc. Porém, esses agentes não são seletivos, sendo altamente tóxicos e
perigosos para outras formas de vida. Por isso, foram abandonados e proibidos em vários países.
No Brasil, são liberados para comércio os raticidas anticoagulantes:
Compostos derivados da Hidroxicumarina: Cumacloro, Cumafeno, Cumafuril, Cumatetralil.
Derivados da Indandiona: Difacinona, Pindona e Clorofacinona, apresentados em iscas.
São antagonistas da ação da vitamina K na síntese de fatores da coagulação. O quadro clínico da
intoxicação por ingestão, inclui vômitos, no período inicial, hemorragias nasais, gástricas,
hematúrias, enterorragia, petéquias.
Em nosso meio, ocorrem casos de envenenamentos acidentais com crianças e muitos casos de
tentativa de suicídio e homicídio com esses produtos, resultando em grave problema de saúde
pública, com elevada morbi-mortalidade.
Vários produtos como Arsênico, Fluoroacetato de Sódio e Aldicarb (carbamato), este último
conhecido como “chumbinho”, vêm sendo livremente comercializados por ambulantes em terminais
de ônibus e feiras-livres e pelas ruas da cidade.
O Centro Antiveneno (CIAVE) da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, vem atendendo um
número crescente de casos nos últimos três anos, com vários óbitos.
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Exposições Múltiplas
O trabalhador rural brasileiro dificilmente se expõe a um único produto agrotóxico. Freqüentemente
se expõe a múltiplos produtos, ao longo de muitos anos, podendo apresentar vários episódios
agudos, por algum produto específico, de maneira rotineira. Essa múltipla exposição acarreta
múltiplas possibilidades de efeitos sobre a saúde, resultando em quadros sintomatológicos
combinados, mais ou menos específicos, que se confundem com outras doenças comuns em nosso
meio. É importante atentar para a possibilidade de múltiplas exposições, uma vez que o
mascaramento de patologias leva a dificuldades e erros diagnósticos e a tratamentos equivocados.
EFEITOS DA EXPOSIÇÃO PROLONGADA A MÚLTIPLOS AGROTÓXICOS

Neurotoxicidade e Alterações Comportamentais
Os problemas de neurotoxicidade estão se tornando cada vez mais importantes e mais presentes
em exposições a determinados agrotóxicos. É o caso das paralisias causadas pela exposição aos
organofosforados, que podem aparecer tanto como um efeito crônico, como na forma de uma ação
neurotóxica retardada, após uma exposição intensa, porém, não necessariamente prolongada.
Além disso, é importante realçar a importância dos distúrbios comportamentais como efeito da
exposição aos agrotóxicos, que aparecem na forma de alterações diversas como ansiedade,
irritabilidade, distúrbios da atenção, sendo as alterações comportamentais , dentre as
neurocomportamentais, aquelas que mais precocemente se instalam, como efeito da exposição
crônica a químicos como os agrotóxicos.
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Diagnóstico
Tanto em nível ambulatorial quanto hospitalar, a suspeita de intoxicação por agrotóxico deve ser
feita sempre que for atendido um trabalhador rural proveniente de áreas de utlização de agrotóxicos
(ou de algum dos grupos ocupacionais descritos), com os sintomas já referidos, devendo-se
proceder à seguinte investigação:
ANANMESE: é importante colher os dados de anamnese minuciosamente, especialmente os
sintomas vagos e inespecíficos ou aqueles relacionados ao sistema nervoso e
neurocomportamentais – dor de cabeça, vertigens, falta de apetite, falta de forças, nervosismo,
dificuldade para dormir – que são freqüentemente as únicas manifestações de intoxicação por
agrotóxicos. (Brasil, 1997).
HISTÓRIA OCUPACIONAL: deve-se pesquisar todas as atividades laborativas desenvolvidas pelo
trabalhador desde o início de sua carreira laboral, procurando definir a exposição a agrotóxicos a
partir dos seguintes aspectos:
! ocupações, atividades desenvolvidas; tempo (em meses ou anos) em cada uma;
! elações de trabalho: empregado, carteira assinada ou não; autônomo; parceiro; meeiro;
arrendatário; bóia-fria; trabalho temporário;
! tipo de atividade: preparação do solo; tratamento de semente; diluição/preparação de calda;
pulverização; colheita; armazenamento; transporte; uso urbano ou rural;
! tipo de plantio: culturas; tecnologia, máquinas e equipamentos utilizados;
! uso de agrotóxico: quais produtos usa - nome, classe toxicológica, tipo químico, cor do rótulo;
há quanto tempo usa; qual o padrão de uso durante o ano e durante a safra; quantas vezes
usa; tempo de exposição (média de horas por dia, por semana, por mês); quantidade de uso;
se mistura mais de um produto agrotóxico; como prepara a calda; como aplica; com que tipo
de equipamento; medidas de proteção utilizadas; uso de outros venenos em casa, por ex.
raticidas ou inseticidas domésticos;
! disposição dos resíduos e embalagens: onde guarda os agrotóxicos antes, durante e após o
uso; onde coloca as embalagens vazias; se limpa os aplicadores, como e onde limpa; se
empresta ou pede emprestado o pulverizador; se deixa sobras de veneno no pulverizador;
! hábitos de higiene: fuma, bebe (água, álcool ou outro) ou alimenta-se durante o uso; hábito
de lavar as mãos; quem e onde é lavada a roupa contaminada; muda roupa contaminada
com quê freqüência; toma banho e lava cabelo após aplicação;
! condições ambientais: climáticas; recursos hídricos; qualidade da água para consumo
humano; condições de armazenamento e fontes de água para consumo humano; condições
gerais de moradia; disposição de lixo e saneamento.
EXAME CLÍNICO: deve-se procurar principalmente sinais de comprometimento do sistema nervoso
central e periférico, dos sistemas respiratório, digestivo, rins e pele.
EXAMES LABORATORIAIS: sempre que possível deve-se realizar os exames que auxiliem a
confirmação de intoxicações por agrotóxicos:
! dosagem de colinesterase no caso de exposições a inseticidas inibidores dessas enzimas organofosforados e carbamatos. Conforme o método, pode ser dosada no sangue total, no
plasma ou nos eritrócitos. A atividade da acetilcolinesterase estará mais ou menos
diminuída, a depender da gravidade da intoxicação; intoxicações graves apresentarão níveis
muito baixos.
! cromatografia de camada delgada para identificação de organofosforados, organoclorados,
carbamatos e piretróides.
! outros exames, de acordo com o quadro clínico e para fins de diagnóstico diferencial,
incluindo hemograma, parasitológico de fezes e sumário de urina.
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AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA: deve ser realizada avaliação neuropsicológica (psiquiátrica e
neurológica), a fim de esclarecer sintomas e sinais como formigamentos, tremores, nervosismo
exacerbado, perda de atenção, desânimo e outros, tanto para fins diagnósticos como para fins de
tratamento e acompanhamento prospectivo de lesões residuais.
A confirmação da suspeita diagnóstica baseia-se nos aspectos descritos anteriormente, porém,
fundamentalmente na história clínica e na existência de exposição, aguda ou crônica, possível de
levar à intoxicação. Ou seja, havendo sintomas compatíveis e história ocupacional e exposição
sugestivas, o diagnóstico deverá ser feito, mesmo não havendo possibilidade de realização de
exames complementares para confirmação laboratorial do caso.

Conduta
Em caso suspeito ou confirmado de intoxicação por agrotóxicos, as providências a serem tomadas
são as seguintes:
Afastamento imediato do trabalhador da exposição.
Notificação
Notificação através da Ficha Individual de Notificação do Sinan. Se for empregado, segurado do
INSS/SAT, solicitar à empresa a emissão da CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho). Na
recusa da emissão da CAT pela empresa, o serviço de saúde deve emití-la.

Importante! A notificação e a investigação são obrigatórias para todos os casos de
intoxicação por agrotóxico, independente da circunstância (acidente de trabalho
ou outro acidente, intencional, ambiental etc), da idade, adultos e crianças, de ser
trabalhador(a) ou não.

Encaminhamento para Serviço de Referência
Se necessário, encaminhar o trabalhador para serviço de referência, para fins de avaliação
diagnóstica, confirmação do caso e tratamento.
Tratamento
A depender da gravidade do caso, o tratamento será em nível ambulatorial ou hospitalar. A
depender do produto responsável pela intoxicação, deverá ser instituído tratamento específico, com
os antídotos conhecidos. Sempre que necessário manter contato telefônico com o CIAVE - Centro
de Informações Anti-Veneno, da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, situado no Hospital
Central Roberto Santos em Salvador, para obtenção de informações toxicológicas e de orientações
terapêuticas adequadas a cada caso.
Encaminhamento para Previdência Social
Encaminhar para o INSS ou instituto previdenciário do qual o trabalhador é segurado, para fins de
avaliação médico-pericial, avaliação de incapacidade e concessão de benefícios previdenciários e
acidentários.
Investigação Epidemiológica
A partir da notificação os técnicos da vigilância deverão proceder a investigação epidemiológica,
preenchendo a Ficha Individual de Investigação de Intoxicação por Agrotóxico do Sinan (em anexo),
compreendendo:
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! Coleta de dados de prontuários hospitalares; esclarecimento de questões clínicas junto aos
profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, auxiliares);
! Visita domiciliar e entrevista com as pessoas (intoxicado e familiares) para reconhecimento
das condições locais e identificação de fatores de risco e busca ativa de outros casos;
! Visita e inspeção nos locais de trabalho e entrevista (intoxicado, colegas de trabalho,
prepostos e responsáveis pelos empreendimentos), para reconhecimento das condições de
trabalho, identificação de possíveis fatores de risco e busca ativa de outros casos.
Vigilância e Controle Sanitário
A equipe de vigilância deverá proceder visita ao local de trabalho para averiguar as condições de
trabalho, realizar mapeamento de risco e desencadear adoção das medidas preventivas e
administrativas cabíveis. Devem ser coletadas informações e observados os seguintes aspectos:
! regime de produção e relações de trabalho: proprietários; arrendatários, meeiros, parceiros,
empregados (carteira assinada ou não), bóias frias, temporários, existência de trabalho de
crianças e adolescentes; trabalho escravo;
! atividades e processos de trabalho; tipos de culturas e de produção; máquinas;
equipamentos e tecnologias para manejo e controle de pragas;
! distribuição de trabalhadores por sexo, idade, escolaridade, função, ocupações
potencialmente expostas;
! treinamento dos trabalhadores em medidas de segurança e técnicas de aplicação; medidas
de proteção adotadas; existência de normas de saúde e segurança; casos de acidentes e
doenças relacionadas ao trabalho;
! condições gerais de moradia, alojamentos e refeitórios para os trabalhadores; fornecimento
de água potável e alimentação; condições de transporte;
! tipos de agrotóxicos utilizados; quantidades; classes toxicológicas; fabricantes; distribuidores;
estoques;
! local de aquisição, comércio, condições de transporte, orientação técnica para o uso e
existência de receituário agronômico;
! condições de uso e de lavagem dos equipamentos de aplicação e fardas;
! existência de depósitos específicos para substâncias tóxicas;
! disposição final de resíduos e embalagens; devolução ao comerciante ou fabricante;
! recursos hídricos; qualidade da água para consumo humano; condições de armazenamento
e fontes de água para consumo humano; situações de risco ambiental;
! condições gerais de moradia; disposição de lixo e saneamento.
Essas observações e o mapeamento de riscos devem ser registrados em relatórios, documentos
técnicos, e adotadas as medidas cabíveis, de orientação, educação, prevenção, autuação,
notificações, apreensões, aplicação de penalidades, conforme a legislação vigente (sanitária,
ambiental e lei de agrotóxicos).
Situações irregulares relativas a relações de trabalho detectadas, por exemplo, trabalho de menores
e adolescentes, trabalho escravo, não assinatura de carteira de trabalho e outras, devem ser
notificadas à Delegacia Regional do Trabalho.
Situações irregulares relativas a danos e impactos ambientais devem ser notificadas ao Centro de
Recursos Ambientais e adotadas as providências cabíveis na legislação sanitária e ambiental.
Outras situações pertinentes devem ser encaminhadas aos órgãos da agricultura, educação,
conselhos de classe – CREA, entre outras.
Do documento técnico, resultado das investigações, e das medidas adotadas deve ser dado
conhecimento ao trabalhador, ao seu sindicato e à empresa, se for o caso.
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Anexo I
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Anexo II
Portaria Federal Nº 1.339/GM - MS, em 18 de novembro de 1999.
TRAUMATISMOS, ENVENENAMENTOS E ALGUMAS OUTRAS CONSEQÜÊNCIAS DE CAUSAS
EXTERNAS, RELACIONADOS COM O TRABALHO (Grupo XIX da CID-10)
AGENTES ETIOLÓGICOS
OU FATORES DE RISCO DE
NATUREZA OCUPACIONAL

Efeitos tóxicos de Solventes Orgânicos (T52.-): Álcoóis (T51.8) e
Cetonas (T52.4); Benzeno, Tolueno e Xileno (T52.1 e T52.2);
Derivados halogenados dos Hidrocarbonetos Alifáticos e
Aromáticos (T53): Tetracloreto de Carbono (T53.0); Clorofórmio
Exposição ocupacional a
(T53.1); Tricloroetileno (T53.2); Tetracloroetileno (T53.3);
agentes tóxicos em outras
Dicloroetano (T53.4); Clorofluor-carbonos (T53.5); Outros derivados
indústrias (Z57.5)
halogenados de hidrocarbonetos alifáticos (T53.6); Outros
derivados halogenados de hidrocarbonetos aromáticos (T53.7);
Derivados halogenados de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos,
não especificados (T53.9); Sulfeto de Carbono (T65.4)
Efeito tóxico de Substâncias Corrosivas (T54): Fenol e homólogos
do fenol (T54.0); Flúor e seus compostos (T65.8); Selênio e seus
Exposição ocupacional a
compostos (T56.8); Outros compostos orgânicos corrosivos (T54.1);
agentes tóxicos em outras
Ácidos corrosivos e substâncias ácidas similares (T54.2); Álcalis
indústrias (Z57.5)
cáusticos e substâncias alcalinas similares (T54.3); Efeito tóxico de
substância corrosiva, não especificada (T54.9).
Efeito tóxico de Metais (T56): Arsênico e seus compostos (T57.0);
Cádmio e seus compostos (T56.3); Chumbo e seus compostos
(T56.0); Cromo e seus compostos (T56.2); Manganês e seus
compostos (T57.2); Mercúrio e seus compostos (T56.1); Outros
metais (T56.8); Metal, não especificado (T56.9).
Asfixiantes Químicos (T57-59): Monóxido de Carbono (T58); Ácido
cianídrico e cianetos (T57.3); Sulfeto de hidrogênio T59.6); Aminas
aromáticas e seus derivados (T65.3)

Exposição ocupacional a
agentes tóxicos em outras
indústrias (Z57.5)

Exposição ocupacional a
agentes tóxicos em outras
indústrias (Z57.5)

Praguicidas (Pesticidas, “Agrotóxicos”) (T60): Organofosforados e
Carbamatos (T60.0); Halogenados (T60.1); Outros praguicidas
(T60.2)

Exposição ocupacional a
agentes tóxicos na
Agricultura (Z57.4)

Efeitos da Pressão do Ar e da Pressão da Água (T70): Barotrauma
Otítico (T70.0); Barotrauma Sinusal (T70.1); Doença
Descompressiva (“Mal dos Caixões”) (T70.3); Outros efeitos da
pressão do ar e da água (T70.8).

Exposição ocupacional a
pressões atmosféricas
anormais (W94.-; Z57.8)
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Introdução
O contato direto do sistema respiratório com o meio externo e a sua dimensão em termos de
tamanho de área exposta a este contato, fazem da via inalatória a principal via de acesso ao meio
interno do organismo para várias substâncias tóxicas.
A doença pulmonar fibrótica provocada por poeiras minerais é chamada de pneumoconiose. A mais
importante delas em termos de freqüência e gravidade é aquela provocada pela sílica - silicose - o
que justifica sua abordagem neste manual.
No Cesat esta é a doença pulmonar mais importante em termos de gravidade. Nos primeiro cinco
anos da década de 1990, o Ambulatório de Doenças do Trabalho registrou cerca de 120 casos, com
vários trabalhadores incapacitados para o trabalho, com diversos graus de prejuízo funcional e doze
óbitos decorrentes de insuficiência respiratória, conseqüência direta da fibrose pulmonar e das
complicações secundárias à fibrose: cor pulmonale, pneumotórax, tuberculose e outras.
A silicose é uma doença antiga. Da suspeita da sua ocorrência em determinados grupos de
trabalhadores expostos a poeira (Vam Diemertroeck, 1672; Ramazzi, 1713) à identificação do
agente patológico (Peacock, 1860), e à identificação dos quadros clínico, radiológico e
anatomopatológico, passaram-se séculos.
Há mais de meio século tem-se desenvolvido o conhecimento tecnológico sobre o controle da
exposição à sílica nos locais de trabalho e sobre o instrumento de diagnóstico da silicose, a
radiografia de tórax. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) desenvolveu um sistema de
orientação quanto à técnica de realização e à técnica de análise da radiografia do tórax, para o
diagnóstico precoce da doença em sua forma inicial. O passo seguinte a este diagnóstico é a
intervenção no local de trabalho para o controle da poeira, determinando níveis aceitáveis que não
permitam o desenvolvimento da doença. Esta é a atitude mais coerente, já que a doença é
irreversível e pode progredir mesmo com o trabalhador afastado da exposição.
O índice de suspeita diagnóstica por parte dos médicos continua baixo, em virtude do hábito pouco
comum da realização da história ocupacional detalhada dos pacientes. Há, ainda, a dificuldade no
diagnóstico dos suspeitos e formas iniciais da doença, devido a não utilização da técnica radiológica
recomendada pela OIT.

________________
* Autora da primeira versão publicada em 1996. In memorium.
**Revisão e atualização por Sônia Maria Sales da Silva.
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Em termos de controle de exposição à sílica nos locais de trabalho, a situação é preocupante. Em
alguns setores da indústria e da mineração, ainda encontram-se situações semelhantes às dos
séculos XVII e XVIII, quando os trabalhadores morriam de silicose sem nenhum conhecimento da
causa da doença e da possibilidade de prevenção. Assim, a silicose continua a ocorrer nas suas
formas mais graves e fatais, em trabalhadores na faixa de 20 a 60 anos de idade, com um tempo de
exposição de 6 meses a 5 anos de trabalho.

Definição
A silicose é a doença pulmonar do grupo das pneumoconioses, causada pela inalação e retenção da
sílica cristalina, com posterior reação pulmonar.

Atividades Associadas à Exposição
A sílica ou dióxido de silício é o principal componente da crosta terrestre. As três formas mais
importantes de sílica cristalina são: tridimita, quartzo e cristobalita, em ordem crescente de
fibrogenicidade. A sílica amorfa, diatomácea, quando aquecida a altas temperaturas em certos
processos industriais, transforma-se em cristobalita, mais fibrogênica que o quartzo.
O conteúdo de sílica nas rochas varia, podendo atingir 100%. A exposição ocupacional a partículas
respiráveis de poeira de sílica á associada com várias atividades com graus decrescentes de risco:
mineração e produção de ouro; jateamento com areia; escavação de poços; construção e escavação
de túneis; fabricação e uso de produtos de limpeza; aquecimento de diatomáceas; lavra, corte,
polimento e limpeza de pedras; fabricação de cerâmica refratária e comum; produção de pigmentos;
produção e elaboração de feldspato; produção e elaboração de outros minerais; indústria
metalúrgica e fundição; produção de cimento; mineração e elaboração do grafite natural; mineração
de carvão mineral.
Na Bahia as principais atividades associadas à silicose são a mineração subterrânea de ouro e
jateamento de areia.

Aspectos Clínicos
A silicose pode ser assintomática ou oligossintomática nos seus estágios iniciais. Os sintomas mais
freqüentes, e de intensidade variável, são tosse seca e dispnéia aos esforços.
Podemos classificar a silicose em três formas clínicas:
! Silicose aguda - ocorre, geralmente, em indivíduos jovens após exposições nocivas como as
que ocorrem na mineração subterrânea de ouro e nas atividades com jato de areia, sem
controle ambiental adequado. São trabalhadores jovens com história de exposição que varia
de meses a 5 anos. O quadro clínico é dramático, com dispnéia ao repouso, fraqueza e perda
de peso acentuados. O quadro radiológico é de uma lesão que preenche o espaço alveolar
difusamente, diferente do quadro das formas crônica e acelerada. Os achados histológicos
são semelhantes aos da proteinose alveolar. A progressão é rápida e a insuficiência
respiratória com hipoxemia severa é um quadro comum. Há um aumento da freqüência das
infecções por micobactérias.
! Silicose acelerada - aparece em situações de exposição mais intensa e duração mais curta,
surgindo em geral após 5 a 10 anos de exposição. Os sintomas são precoces e as alterações
nas provas de função pulmonar são semelhantes àquelas da forma crônica. As alterações
radiológicas surgem inicialmente como nódulos e evoluem para conglomerados e grandes
opacidades. A deterioração da função pulmonar é mais rápida e cerca de 25 % dos pacientes
com silicose acelerada desenvolvem infecção micobacteriana. Há ainda uma maior freqüência
de associação com esclerodermia e artrite reumatóide. A presença de doença auto-imune
acelera a progressão do prejuízo funcional respiratório.
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! Silicose crônica - é a forma mais freqüentemente encontrada. Surge em indivíduos que
possuem história de exposição acima de 10 anos. À radiografia de tórax observa-se a
presença de nódulos e/ou grandes opacidades.
! Silicose complicada - também chamada de fibrose maciça progressiva. É comum a
dispnéia ao esforço. Está forma da doença é caracterizada por opacidades nodulares
maiores que 1 cm de diâmetro a radiografia de tórax. Comumente apresenta-se com
diminuição da capacidade de difusão do monóxido de carbono, diminuição da tensão de
oxigênio, em repouso ou em exercício, e à espirometria, alterações ventilatórias restritivas
severas ou diminuição dos volumes pulmonares. A distorção da arvore brônquica leva à
obstrução das vias aéreas e ao aparecimento de tosse produtiva. Infecções bacterianas
recorrentes, como acontece nas bronquiectasias podem ocorrer. A perda de peso e a
cavitação de grandes opacidades deve levar imediatamente à suspeita de tuberculose ou de
outra infecção micobacteriana complicando o quadro de silicose. O pneumotórax pode ser
uma complicação que ameaça a vida, uma vez que o pulmão fibrótico tem dificuldade em reexpandir-se. A insuficiência respiratória hipoxêmica com cor pulmonale é o evento terminal
mais comum.

Diagnóstico
O diagnóstico da silicose é baseado na presença de anormalidades à radiografia de tórax
compatíveis com silicose e na história ocupacional detalhada, identificando o tipo de atividade e as
condições de exposição e, se possível, o tipo de sílica cristalina.
As técnicas de realização e leitura das radiografias de tórax para classificação das
pneumoconioses foram desenvolvidas pela OIT e devem ser utilizadas não só para o diagnóstico
mas também para os exames admissionais, demissionais, periódicos e de controle de evolução da
doença.
Seguindo essas orientações classificamos uma radiografia de tórax de acordo com: a sua
qualidade técnica (de 1 a 4); a profusão (0/0 a 3/+), extensão (zonas pulmonares comprometidas),
forma e tamanho das pequenas opacidades (p, q, r, s, t, u); presença de grandes opacidades (A,
B, C); anormalidades pleurais; e outras alterações variadas que são descritas por símbolos (p.ex.:
“bu” e “em” corresponde a bolhas e enfisema, respectivamente).
As alterações radiológicas mais freqüentes na silicose são as pequenas opacidades regulares (“p”,
“q”, e “r”) e as grandes opacidades. É necessário uma profusão maior que 1/0 para se estabelecer
o diagnóstico das pneumoconioses em geral, incluindo a silicose.
Em 1997, foi ratificado pelo Ministério da Saúde, no Manual de Normas para o Controle das
Pneumoconioses, que a realização de biópsia pulmonar deve ser método de exceção para o
diagnóstico das pneumoconioses.
Nos anexos I e II podemos observar de forma esquematizada os detalhes da classificação
internacional da OIT para pneumoconioses e a folha de leitura radiológica proposta.
O diagnóstico diferencial inclui a maioria das doenças pulmonares infiltrativas difusas e, no caso
de silicose complicada, as neoplasias de pulmão.
A tuberculose é a complicação mais severa e comum, sendo também a de diagnóstico mais difícil.
Os sintomas clínicos de perda de peso, febre, sudorese e mal-estar, devem levar imediatamente a
uma reavaliação radiológica e a uma pesquisa de bacilo álcool-ácido resistente, assim como à
realização de cultura de escarro para o bacilo de Koch. Os achados radiológicos, incluindo
grandes opacidades e cavitação, são sugestivos de tuberculose, mas podem ocorrer na silicose
isolada. As pesquisas de bacilos álcool-ácido resistentes no escarro nem sempre são positivas.
Nestes casos é indicada a realização de fibrobroncoscopia.
A realização das provas de função pulmonar servirão para orientar sobre a capacidade funcional
do paciente. A espirometria, prova funcional mais simples e fidedigna, é essencial nesta avaliação.
Nos casos iniciais da doença a espirometria pode apresentar-se normal. Nos demais casos o
achado mais freqüente é a doença restritiva. Um componente obstrutivo poderá ser encontrado,
geralmente, nos fumantes.
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Tratamento
A silicose não tem tratamento. A terapia paliativa é dirigida às complicações: obstrução das vias
aéreas, infecções, pneumotórax, hipoxemia, cor pulmonale e insuficiência respiratória.

Condutas
O portador de silicose, ainda que em fases iniciais, deve ser afastado imediatamente da exposição e
de forma definitiva. A ocorrência de um caso da doença deve desencadear processo de
investigação no ambiente de trabalho com a conseqüente recomendação de adoção das medidas
necessárias ao controle da exposição.
Notificação
Notificação através da Ficha Individual de Notificação do Sinan. Se for empregado, segurado do
INSS/SAT, solicitar à empresa a emissão da CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho). Na
recusa da emissão da CAT pela empresa, o serviço de saúde deve emití-la.
Encaminhamento para Serviço de Referência
Se necessário, encaminhar o trabalhador para serviço de referência, para fins de avaliação
diagnóstica, confirmação do caso e tratamento.
Encaminhamento para Previdência Social
Encaminhar para o INSS ou instituto previdenciário do qual o trabalhador é segurado, para fins de
avaliação médico-pericial, avaliação de incapacidade e concessão de benefícios previdenciários e
acidentários.
Investigação Epidemiológica
A vigilância epidemiológica das pneumoconioses está estabelecida no Manual de Normas para o
Controle das Pneumoconioses – Silicose, Pneumoconiose dos Trabalhadores de Carvão e
Pneumoconiose por Poeiras Mistas, do Ministério da Saúde (Brasil, 1997). Os casos notificados
devem ser investigados através da Ficha Individual de Investigação de Pneumoconioses do SINAN,
pelos setores de vigilância (epidemiológica, sanitária e/ou de saúde do trabalhador) do SUS.
As ações de educação em saúde, informação e comunicação dos riscos e das formas de prevenção
são fundamentais. Medidas de promoção da saúde e controle do tabagismo também devem ser
implementadas.
Vigilância da Exposição nos Ambientes de Trabalho
A vigilância da saúde dos trabalhadores expostos a poeiras de sílica e a prevenção da ocorrência da
silicose, deve seguir o estabelecido na Convenção Nº 139 da OIT (Süssekind, 1998), que trata da
Prevenção e Controle de Riscos Profissionais Causados por Substâncias ou Agentes Cancerígenos,
ratificada pelo Brasil em junho de 1990 e vigente desde junho de 1991: a) procurar de todas as
formas substituir as substâncias e agentes cancerígenos por outros não cancerígenos ou menos
nocivos; b) reduzir o número de trabalhadores expostos, a duração e os níveis de exposição ao
mínimo compatível com a segurança; c) prescrever medidas de proteção; d) estabelecer sistema
apropriado de registro; e) informar os trabalhadores sobre os riscos e medidas a serem aplicadas; f)
garantir a realização dos exames médicos necessários para avaliar os efeitos da exposição.
O controle das exposições a poeiras em atividades de mineração requer a adoção das seguintes
medidas: substituição de perfuração a seco por processos úmidos; perfeita ventilação após
detonações, antes de reiniciar os trabalhos; ventilação adequada, durante os trabalhos, em áreas
confinadas; uso de equipamento de proteção respiratória com filtros mecânicos para áreas
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contaminadas; uso de máscaras autônomas para casos especiais e treinamentos específicos;
rotatividade das atividades e turnos de trabalho para os perfuradores e outras atividades penosas;
controle da poeira a níveis abaixo dos permitidos; monitoramento sistemático dos níveis de poeira
no ar ambiente; fornecimento de vestuário adequado; limpeza, manutenção e guarda do vestuário
pela e na própria empresa; troca de vestuário no mínimo duas vezes por semana; fornecimento de
equipamentos de proteção individual - EPI adequados; limpeza, manutenção e guarda dos EPI pela
e na própria empresa; banho obrigatório após a jornada de trabalho; troca de roupas de
passeio/serviço/passeio; proibição de se tomarem refeições nos locais de trabalho.
O controle da exposição em indústrias cerâmicas e outras depende, também, principalmente da
adoção de medidas de higiene, especialmente, sistema de ventilação e exaustão adequados,
buscando a diminuição da concentração de poeira de sílica para níveis próximos a zero. As demais
medidas gerais, de proteção coletiva e individual, também se aplicam.
No caso da exposição a sílica, as máscaras de proteção respiratórias devem complementar as
medidas de proteção coletivas. Os trabalhadores devem ser treinados apropriadamente para sua
utilização. As máscaras devem ser de qualidade e adequadas. Os filtros devem ser rigorosamente
trocados conforme as recomendações do fabricante. A Instrução Normativa Nº 1, de 11/04/1994,
estabelece regulamento técnico sobre o uso de equipamentos para proteção respiratória.
A utilização de areia para jateamento, em processos de manutenção de estruturas metálicas e
outras, deve ser substituída por outras tecnologias, a exemplo do que já ocorre em alguns estados e
municípios do Brasil. Tal substituição poderá ser estabelecida através da aprovação de leis ou
portarias estaduais ou municipais.
A realização de exames médicos admissionais e periódicos, contribuirá para a detecção precoce de
sinais e sintomas e a tomada de medidas para prevenção do agravamento. Recomenda-se utilizar
instrumentos padronizados, a exemplo de questionários de sintomas respiratórios já validados
nacional ou internacionalmente e exames complementares adequados, incluindo radiografia de
tórax, na admissão e anualmente, e espirometria, na admissão e bienalmente. A radiografia de
tórax deve seguir técnica preconizada pela OIT (1980; 1994) e a espirometria deve seguir técnica
preconizada pela American Thoracic Society (1987).
Veja outras informações sobre a vigilância de ambientes e processos de trabalho no Capítulo 4
deste Manual.

218

!"#$"%&'(&#)*!"+&(&,*)-('.!(#/)+&/0-#.-)+&,"*"&"&1.2.%3#-."&'"&+"4'(&')&/*"5"%6"')*

Bibliografia Consultada
ALGRANTI, E; CAPITANI,E.M. de; BAGATIN, E. Sistema Respiratório. In: Mendes R. Patologia do
Trabalho. Rio de Janeiro, Atheneu, 1995. p. 89-137.
BAHIA. Secretaria da Saúde do Estado da Bahia. Departamento de Vigilância da Saúde. Centro
de Estudos da Saúde do Trabalhador (CESAT) - Manual de Normas e Procedimentos Técnicos para
a Vigilância da Saúde do Trabalhador. Salvador: EGBA, 1996. 164 p.
BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde - Manual de Normas para o Controle
das Pneumoconioses: Silicose, Pneumoconiose dos Trabalhadores do Carvão e Pneumoconiose por
Poeiras Mistas. Brasília, Fundação Nacional de Saúde, 1997.
BRASIL. Instituto Nacional do Seguro Social: - Ordem de Serviço No. 609, de 5 de agosto de 1998:
Aprova a Norma Técnica sobre Pneumoconioses. Diário Oficial da República Federativa do Brasil,
Brasilia, 19 de agosto de l998, Seção I ,p. 53-60.
PARMEGGIANI, Luigi. International Labour Office. Encyclopaedia of Occupational Health and
Safety. 3 ed. Geneva: Technical , 1989
LEVY ,B. S WEGMAN,D.H.. Occupational Health - Recognizing and Preventing Work-Related
Disease. 3 ed. Boston/New York: Little, Brown and Company. 1994.
MCCUNNEY ,R.J A Practical Approach to Occupational and Environmental Medicine. 2 ed. U.S.A.:
Little, Brown and Company, 1994.
MENDES, R. Epidemiologia da Silicose na Região Sudeste do Brasil - Contribuição para seu estudo
através de inquérito de pacientes internados em Hospitais de Tisiologia. São Paulo,. Tese (
Doutorado em Saúde Pública), Faculdade Saúde Pública , Universidade São Paulo. 1978
MENDES, R. Estudo epidemiológico sobre silicose pulmonar na região sudeste do Brasil, através
de inquérito em pacientes internados em hospitais de Tisiologia. Revista de Saúde Pública, v.13,
p.7-19, 1979.
NERY, L.E; BAGATIN; E. Avaliação da disfunção e da incapacidade secundária a pneumopatias
ocupacionais. Jornal de Pneumologia, v.20, n.4, p. 182-92, 1994.
ORGANIZAÇÃO
INTERNACIONAL
DO
TRABALHO.
MINISTÉRIO
DO
TRABALHO/FUNDACENTRO. Leitura Radiológica das Pneumoconioses. São Paulo: Fundacentro,
1994. 72 p.
RAMAZZINI B. As Doenças dos Trabalhadores.
Diatriba” São Paulo: Fundacentro, 1985.

Trad. Raimundo Estrela “De Morbis Artificum

STELLMAN, J.M. Encyclopaedia of Occupational Health and Safety. 4 ed. Geneva: International
Labour Office, v. 4,1998.
SÜSSEKIND A . Convenções da OIT. 2 ed. São Paulo: LTr, 1998.

219

!"#$"%&'(&#)*!"+&(&,*)-('.!(#/)+&/0-#.-)+&,"*"&"&1.2.%3#-."&'"&+"4'(&')&/*"5"%6"')*

Anexo I
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CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE RADIOGRAFIAS DE PNEUMOCONIOSES – OIT - 1980
1-

RX Nº
DATA DO RX
LEITOR
DATA DA LEITURA

!!!!!!
!!!!!!

2-

!!!!!!
!!!!!!

QUALIDADE 1, 2, 3, 4
(COMENTE CASO NÃO SEJA
PERFEITA)
Parênquima (visual-perfeita:
Sim = 1, Não = 2)
Pleura (visual-perfeita:
Sim = 1, Não = 2)
PEQUENAS OPACIDADES
Profusão de 0/- a 3/+
Zonas - Superior
- Média
- Inferior
Forma - Tamanho : P Q R S T
U (2 símbolos)
GRANDES OPACIDADES

!!!!!!
!!!!!!

!/!
!!
!!
!!
!!

NÃO

NÃO

TIPO D = DIFUSO P = PLACAS
Largura: A B C
Frontal
Extensão: 1, 2, 3

D
DP
!!
!!
!!
!!
!!

Diafragma
Seios Costofrênicos

!
!
!

!/!

DE

E

!/!

DE

!!
!!
!!
!!

!!
!!
!!
!!

NÃO

!

ESPESSURA PLEURAL

!!!!!!
!!!!!!

!
!
!

NÃO

A B C

!!!!!!
!!!!!!

!!!!!!
!!!!!!

!
!
!

DE

3-

!
NÃO

DP
!!
!!
!!
!!
!!

D
DP
!!
!!
!!
!!
!!

!
NÃO

E
DP
!!
!!
!!
!!
!!

D
DP
!!
!!
!!
!!
!!

E
DP
!!
!!
!!
!!
!!

NÃO

D

E

NÃO

D

E

NÃO

D

E

NÃO

D

E

NÃO

D

E

NÃO

D

E

CLASSIFICAÇÕES PLEURAIS
LOCAL

- Diafragma
- Parede
- Outros
Extensão: 1, 2, 3

!!
!!
!!
!!

!!
!!
!!
!!

!!
!!
!!
!!
!!

!!
!!
!!
!!
!!

NÃO

SIMBOLOS
AX, BU, CA, CN, CO, CP, CV,
DI, EF, EM, ES, FR, HI, HO, ID,
IH, KL, OD, PI, PX, RP, TB.

!!
!!
!!
!!

NÃO NÃO

1COMENTÁRIOS

23-

Fonte: Leitura Radiológica e Pneumoconioses – FUNDACENTRO - OIT
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Introdução
A ocorrência de câncer relacionado aos agentes presentes nos ambientes de trabalho não deve
ser uma preocupação exclusiva dos países desenvolvidos. Ao contrário, os países em
desenvolvimento devem necessariamente definir prioridades neste campo, mesmo porque,
reproduzem-se hoje nestes países, as condições de trabalho vividas anos atrás no mundo
industrializado, muitas vezes com agravantes.
Na primeira parte deste capítulo são apresentadas considerações sobre o câncer ocupacional,
algumas formas de classificação dos agentes carcinogênicos, o processo de carcinogênese,
uma discussão sobre o problema do câncer ocupacional em países em desenvolvimento e os
aspectos relacionados à legislação. A segunda parte apresenta a proposta de vigilância
propriamente dita e respectivos anexos, e se compõe basicamente de duas seções: Œ ações de
vigilância voltadas para os agentes carcinogênicos conhecidos; e
ações de vigilância
decorrentes do diagnóstico. Não são tratados aqui os aspectos relacionados à clínica e ao
cuidado individual.

Considerações Gerais Sobre o Câncer Ocupacional
O câncer ocupacional é uma forma de toxicidade retardada, geralmente séria em seu curso clínico e
em seu desfecho, devido a exposição a agentes químicos, físicos ou biológicos classificados como
carcinogênicos, presentes no ambiente de trabalho. Para a Occupational Safety and Health
Administration (OSHA) “um potencial carcinogênico ocupacional significa qualquer substância, ou
combinação ou mistura de substâncias, que causam um aumento da incidência de neoplasias
benignas ou malignas, ou uma substancial diminuição do período de latência entre a exposição e o
aparecimento da doença em humanos ou em um ou mais mamíferos de experimentação como
resultado de exposição por via oral, respiratória ou dérmica, ou qualquer outra exposição que resulte
na indução de tumor em um local diferente do local de administração. Esta definição também inclui
qualquer substância que seja metabolizada em carcinogênicos ocupacionais pelos mamíferos”
(Hunter, 1989). Do ponto de vista da saúde pública, é importante ressaltar que os determinantes do
câncer ocupacional, uma vez identificados, podem ser removidos ou controlados mais facilmente do
que fatores outros relacionados aos hábitos pessoais sob influências culturais como, por exemplo, o
uso de álcool e fumo (Simonato & Saracci, 1989).
Com mais freqüência, as exposições ambientais mais altas são encontradas nos ambientes
de trabalho. Como resultado, os cânceres com uma etiologia ambiental foram observados
em ambientes de trabalho, e os trabalhadores freqüentemente vistos como os “canários na
mina de carvão”, os que primeiro demonstram que um agente químico é um carcinogênico.
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Que proporção assume o problema do câncer ocupacional? As estimativas da proporção do câncer
ocupacional, baseadas nos dados epidemiológicos atuais, mostram uma marcada variabilidade, de
menos de 1% até cerca de 40% de todos os cânceres, de acordo com diferentes cientistas
(Simonato & Saracci, 1989). Doll & Peto (1981) estimaram que 2% a 8% dos cânceres podem ser
atribuídos a exposições ocupacionais. Na verdade, estas estimativas estão relacionadas à
população como um todo. Dentro de grupos de alto risco, como por exemplo os trabalhadores
químicos, estas proporções podem ser substancialmente maiores. Os cânceres mais associados
aos ambientes de trabalho podem ser dos tipos mais freqüentes como o de pulmão e o de pele, ou
mais raros como o de bexiga, o de cérebro e a leucemia (Frumkim & Levy, 1988).
A maior parte das observações históricas associando o câncer ao ambiente foi feita em populações
com exposição ocupacional. Isto ocorre por algumas razões, como as altas concentrações de
agentes químicos no ambiente; a pressão de setores mais organizados dos trabalhadores; a
disponibilidade de informações em prontuários médicos, e mais recentemente de dados de
avaliação ambiental que permitem a quantificação de níveis de exposição. Desde que muitas destas
exposições podem também ocorrer no ambiente geral, o risco de câncer descoberto no ambiente de
trabalho tem implicações para além das exposições ocupacionais específicas (Siemiatycki, 1995). A
contaminação do ambiente pode ser decorrente de operações de processos industriais, de acidentes
ou de disposição imprópria de substâncias carcinogênicas ou de lixo químico (Schottenfeld, 1996).
Apesar da diminuição da busca das causas do câncer, principalmente na década de 90, existem
evidências que sugerem que muitos fatores ainda estão por ser descobertos. Primeiramente, existe
uma lista de ocupações ou ramos de atividade para os quais os agentes específicos continuam
ainda desconhecidos. Segundo, existe uma ampla lista de carcinógenos animais, amplamente
utilizados, que não foram bem investigados em humanos. Bons exemplos são os agrotóxicos, entre
os quais apenas os arseniacais são classificados como carcinogênicos, e os solventes orgânicos,
cujo único agente reconhecido é o benzeno (Blair et al., 1999).
Comparado com outras doenças, existe uma grande diferença conceitual para o câncer de origem
ocupacional. Como uma regra geral, estes tipos de câncer não são distinguíveis em relação aos
seus aspectos clínicos, história natural, patologia ou outros achados da investigação (Patellos &
Garabrant, 1994; Raflle et al., 1993). O diagnóstico do câncer ocupacional deve ser baseado em
uma sistemática investigação na qual o diagnóstico de câncer é confirmado, as exposições dos
pacientes são definidas e quantificadas e a evidência científica relacionada ao risco destas
exposições é avaliada (Patellos & Garabrant, 1994).
Portanto, o principal instrumental para o reconhecimento do câncer ocupacional é a anamnese
ocupacional com uma detalhada história ocupacional. O primeiro passo é investigar a presença de
algum agente carcinogênico nos empregos anteriores. Deve-se reconstruir a história ocupacional,
de preferência do primeiro para o último emprego, buscando-se inicialmente para cada um, a
possibilidade de exposição a qualquer agente carcinogênico. Uma fonte importante de informação é
a carteira profissional. O passo seguinte é a tentativa de caracterização da exposição através de
informações sobre o ambiente, forma de realização da tarefa, jornada de trabalho, tipo de empresa
(contratada, contratante), freqüência de percepção de odores dos produtos investigados, ocorrência
de vazamentos, presença de poeiras, gases ou vapores, utilização de equipamentos de proteção
individual ou coletiva, existência de alertas sobre as substâncias veiculados no ambiente de
trabalho, número aproximado de trabalhadores, ocorrência de efeitos agudos na saúde em função
do manuseio de tais substâncias, que tenham justificado inclusive a procura por atenção médica. É
importante se ter em mente, entretanto, que o trabalhador raramente conhece ou se recorda dos
compostos químicos presentes nos seus ambientes de trabalho no passado. Um importante detalhe
é que períodos curtos de exposição em pequenos trabalhos, biscates etc, facilmente são
esquecidos. Outra fonte importante é o prontuário médico arquivado na empresa onde trabalhava
(em geral em empresas grandes).

229

!"#$"%&'(&#)*!"+&(&,*)-('.!(#/)+&/0-#.-)+&,"*"&"&1.2.%3#-."&'"&+"4'(&')&/*"5"%6"')*

Classificação dos Agentes Carcinogênicos
Para a International Agency for Research on Cancer (IARC), o termo risco carcinogênico significa a
probabilidade de uma exposição a um agente químico ou a uma mistura complexa ou a vinculação a
uma dada atividade levar ao câncer em humanos. A avaliação de carcinogenicidade é feita por
diversas agências e organismos internacionais, das quais destacam-se a IARC, o National
Toxicology Program (NTP), do Serviço de Saúde Pública, do Instituto Nacional de Saúde dos
Estados Unidos, a American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), a
Environment Protection Agency (EPA) e a União Européia. Apesar das dificuldades em se listar de
forma completa os agentes carcinogênicos, em função da existência de inúmeros fatores, é
necessário se colocar alguma ordem no conhecimento, de modo que a organização de listas de
agentes carcinogênicos é sempre útil. Há, entretanto, a tendência de se interpretar estas listas de
forma categórica. A determinação de uma substância ou circunstância como carcinogênica depende
da força da evidência em dado ponto do tempo. A evidência raramente é 100% bem definida e é
passível de modificação com o acúmulo do conhecimento. Além disto, diferentes carcinogênicos
produzem diferentes níveis de risco, e para um dado carcinogênico podem existir amplas diferenças
no risco vivenciado por diferentes populações expostas, sob diferentes circunstâncias. Podem existir
ainda interações com outros fatores que não produzem risco para alguns ou que produzem risco alto
para outros (Siemiatycki, 1995). Chama-se a atenção para o fato de que a presença de uma
substância em um determinado processo de trabalho não necessariamente significa que os
trabalhadores estão expostos a esta, e ao contrário, a ausência de carcinogênicos conhecidos não
exclui a presença de causas ainda não identificadas de câncer (Vainio et al., 1994). A seguir,
apresenta-se a classificação da IARC, cuja relação de substâncias encontra-se no Anexo 1:
Grupo 1 - o agente é carcinogênico para o homem. Esta categoria é usada quando existe evidência
suficiente de carcinogenicidade em humanos;
Grupo 2A - provável carcinogênico para o homem. Uma associação positiva foi observada entre a
exposição e o câncer para a qual uma interpretação causal é confiável, mas chance, viés ou
confundimento não foram completamente descartados, e existe também suficiente evidência de
carcinogenicidade em animais de experimentação;
Grupo 2B - possível carcinogênico para o homem. Existe suficiente evidência de carcinogenicidade
em animais de experimentação, mas dados inadequados em populações humanas expostas;
Grupo 3 - o agente não é classificado quanto a sua carcinogenicidade para o homem.
categoria se aplica quando o agente não é classificável nos demais grupos;

Esta

Grupo 4 - o agente é provavelmente não carcinogênico para o homem. Existe evidência de não
carcinogenicidade para o homem e para animais de experimentação (Boffetta et al., 1998).

Aspectos do Processo de Carcinogênese
Câncer é a denominação dada a um conjunto de doenças caracterizadas pela perda do controle no
processo de divisão celular, gerando um contingente de células que apresentam crescimento
anárquico, com perda da relação entre sua forma e função. Alguns mecanismos de ação para o
desenvolvimento da doença já são bem conhecidos. Apesar de o modelo explicativo de múltiplos
estágios na direção do processo carcinogênico ter sido sugerido há mais de 30 anos, só recentemente
foi possível reconhecer os eventos em nível molecular, usando-se principalmente o câncer de cólon
como modelo (Fearon & Vogelstein, 1990). Segundo este modelo, o câncer é uma forma distinta de
doença genética, para a qual várias mutações são necessárias. Cada mutação cria uma onda de
multiplicação celular associada com aumento do tumor, desorganização e malignidade. De três a seis
mutações parecem ser requeridas para completar este processo (Vogelstein & Kinzler, 1993).
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Em geral, o câncer origina-se de um processo no qual uma população inicial de células com
anormalidades mínimas, derivada de uma única célula mutante (proliferação monoclonal), submetese a sucessivos ciclos de mutação e seleção natural, cuja evolução está relacionada com chance, e
que se desenvolve ao longo de muitos anos. O desenvolvimento da doença geralmente envolve
vários passos, cada um governado por múltiplos fatores, alguns dependentes da constituição
genética do indivíduo, e outros relacionados ao ambiente e ao modo de vida.
A primeira fase do processo é chamada de iniciação e caracteriza-se pelo aparecimento de lesão no
material genético da célula, por exemplo, uma mutação de ponto ou uma translocação. É definida
como um evento crítico se o material genético é lesado de forma irreversível. À iniciação segue-se a
fase de promoção, que consiste de uma ou mais etapas responsáveis pelo surgimento de novas
células que carregam a modificação genética inicial. Na terceira fase, definida como de progressão,
observa-se a difusão das células cancerosas, a instalação da etapa clínica da doença e a posterior
ocorrência de metástases (Frumkim, 1994; Ito et al., 1995).
Existem duas rotas de mutação não excludentes na direção da proliferação celular descontrolada e
do poder invasivo, característicos do processo de carcinogênese. A primeira é a estimulação de gen
hiper-reativo, cuja forma alterada é denominada de oncogen, e cujo alelo normal é chamado de
protoncogen. O resultado é a formação de oncoproteínas que promovem a proliferação e
diferenciação celular (Alberts et al., 1995). A segunda rota é a inibição do gen de supressão tumoral
ou antioncogen. Estes funcionam normalmente regulando o crescimento e a diferenciação terminal
da célula. Quando inativados, em geral como conseqüência de deleções, perdem suas funções e
facilitam o processo de transformação neoplásica (Frumkin, 1994).
Um carcinogênico pode ser um agente químico, um agente físico ou um agente biológico, e pode
ainda ser classificado como completo ou incompleto, conforme sua capacidade de iniciar e/ou
promover o processo de carcinogênese. Não existe necessariamente uma correspondência entre a
capacidade genotóxica e a capacidade carcinogênica de um agente. O dano ao ácido
desoxirribonucleico - DNA pode ser classificado em microlesão (mutação puntiforme),
provavelmente devido à ação de diversas classes de mutagênicos químicos, e em macrolesão, que
compreende as variações numéricas e estruturais dos cromossomos. Entre estas, as primeiras são
devidas à adição ou perda de um cromossomo ou de grupos de cromossomos (aneuploidia). As
variações estruturais devem-se à rotura, deleção ou ocorrência de rearranjos, e são classificadas em
deleção terminal, deleção intersticial, anel cêntrico, anel acêntrico e inversão, quando ocorrem em
um único cromossomo, e translocação e aberração dicêntrica, quando envolvem dois ou mais
cromossomos. Ainda que a presença destas aberrações seja um indicativo de dano mutagênico, a
sua relação com o processo de carcinogênese não está definida (Shaham & Ribak, 1992).

Câncer Ocupacional, um Problema em Países em Desenvolvimento?
Tipicamente considerada como uma doença do mundo desenvolvido, industrializado, o câncer tem
sido visto como um problema crescente nos países considerados em desenvolvimento. Muitos
processos de trabalho existentes nos países industrializados são também encontrados nos países
periféricos, com o agravante de que nestes, a proteção à saúde dos trabalhadores e o cumprimento
das leis vigentes ocorrem precariamente. É importante ressaltar que a ação dos carcinogênicos
ultrapassa os limites dos ambientes industriais onde são produzidos e atingem outras fábricas que
os utilizam como matérias primas, os trabalhadores do setor de serviços e, em alguns casos, a
população geral (Rêgo, 1998), através da poluição aérea e das águas, dos acidentes industriais, e
algumas vezes, como no caso dos parentes de trabalhadores do asbestos, por uma contaminação
pessoa-pessoa (Simonato & Saracci, 1989).
A transferência de processos industriais para o mundo em desenvolvimento é fato corrente e de
grande preocupação. Os principais fatores que contribuem com esta situação são a legislação
ocupacional e ambiental rigorosas e o aumento dos custos do trabalho nos países desenvolvidos.
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Nestes países há um extenso corpo de leis estabelecido com objetivo de proteger as pessoas contra
os riscos ocupacionais, ambientais e daqueles decorrentes do consumo. Em contraposição, a
situação é diferente nos países em desenvolvimento, o que se traduz em conseqüências
indesejáveis. Há uma legislação mais permissiva, altas taxas de desemprego, mão de obra barata e
decisões governamentais de promover a industrialização nos países em desenvolvimento
(Jeyaratnam, 1994). Um problema particular nestes países é que a maior parte dos processos
industriais ocorre em pequenas empresas, onde destacam-se a utilização de máquinas antigas, os
locais não seguros, a falta de proteção individual e coletiva, a deficiência de treinamento dos
trabalhadores e a falta de recursos suficientes pelos empregadores (Vainio et al., 1994).
Em geral não são disponíveis estimativas confiáveis do número de trabalhadores que estão
expostos a carcinogênicos em países em desenvolvimento (Kogevinas et al., 1994). Em termos de
riscos químicos em geral, a Organização Panamericana da Saúde reconhece que o manuseio de
substâncias químicas tem sido um dos maiores problemas para os seres humanos na América
Latina. Empresas multinacionais, numa clara definição de exportar riscos, descumprem nos países
em desenvolvimento o que lhes é exigido nos seus locais de origem (Jeyaratnam, 1990; Castleman
& Navarro, 1987; Castleman, 1996), e exportam produtos, lixo e drogas banidos em seus países
(Anonymous, 1996). Ao lado disto, considera-se que os problemas ambientais estão conectados
também com as pequenas indústrias, que não tomam os devidos cuidados com a exposição a
agentes químicos e com a descarga de resíduos tóxicos (Anonymous, 1996).
A industrialização tem sido amplamente reconhecida como fator preponderante na degradação
ambiental do planeta. A destruição dos recursos naturais, dos recursos hídricos e do solo, e a
poluição atmosférica passaram a ocorrer em escala praticamente exponencial a partir da revolução
industrial. Observa-se que algumas atividades industriais são potencialmente mais danosas para o
meio ambiente do que outras. Este é o caso do setor de bens intermediários (minerais não
metálicos, metalurgia, papel e celulose e química). De fato, a efetiva realização do “potencial” de
degradação ambiental de um dado grupo de indústrias é histórica e socialmente condicionada. Isto
é, ela está relacionada ao nível da tecnologia adotada e à intensidade das restrições legais e sociais
sobre as práticas ambientais destas indústrias (Torres, 1993). Por exemplo, a indústria petroquímica
na América Latina é responsável, direta e indiretamente, por sérios problemas ambientais. Um
mapeamento de processos de produção e substâncias carcinogênicas no Complexo Petroquímico
de Camaçari (COPEC) revelou a presença de 19 substâncias carcinogênicas utilizadas como
matéria prima em 26 fábricas, sendo que em 15 destas fábricas, os carcinogênicos eram os
produtos finais. Ao todo, eram manipuladas aproximadamente 2,3 milhões de toneladas/ano de
carcinogênicos por cerca de 26 mil trabalhadores (Rêgo, 1994; Rêgo & Pereira, 1997).
O desenvolvimento econômico verificado no Brasil se superpõe a uma realidade onde se evidencia a
falta de moradia, a deficiência de saneamento básico, a fome e o desemprego. Este paralelismo
impõe a concomitância de processos mórbidos na população, como as doenças infecto-contagiosas
e carenciais, próprias da pobreza, com outras ditas inerentes aos países desenvolvidos ou
industrializados, como as crônico-degenerativas, que aumentam não apenas nas camadas mais
privilegiadas da sociedade, mas também na classe trabalhadora, inclusive atingindo faixas etárias
cada vez mais jovens (Rêgo, 1998). Neste contexto, o câncer está se tornando uma importante
causa de morte também no terceiro mundo, em parte pela diminuição da mortalidade por outras
causas e pelo conseqüente envelhecimento da população, mas também pela maior exposição a
carcinogênicos ocupacionais e a tabaco (Marigo, 1995; Vineis et al., 1995) paralelamente a outros
fatores. A incidência de câncer é fortemente influenciada pela distribuição etária da população. Um
grande crescimento populacional nos países em desenvolvimento, acompanhado pelo progressivo
processo de envelhecimento é esperado nos próximos anos e, portanto, espera-se a ocorrência do
dobro de casos até o ano 2010 (United Nations Apud Pisani, 1994).
Nos países em desenvolvimento existem poucos estudos a respeito da exposição ocupacional a
carcinogênicos e suas conseqüências para a saúde. Entretanto, todos os agentes químicos,
ocupações e processos industriais classificados pela IARC nos grupos 1 ou 2A, carcinogênico ou
provável carcinogênico para o homem, respectivamente, podem ser encontrados nestes países
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(Pearce et al., 1994). O Brasil, com uma história de industrialização que data de aproximadamente
50 anos, apresenta as condições favoráveis à ocorrência de câncer entre os trabalhadores.
Considerando-se, entretanto, que só recentemente as doenças relacionadas ao trabalho vêm sendo
reconhecidas, não é de se estranhar que a associação entre casos de câncer e ocupação não tem
sido estabelecida. Existem poucos estudos sobre a ocorrência dos cânceres de origem ocupacional
no Brasil. Citam-se, entre outros, o de Schnitman (1987) sobre o impacto do câncer sobre a
população de Salvador, Bahia, abordando a associação entre diversos tipos de neoplasia e
exposição a produtos derivados do petróleo; o estudo sobre câncer de pulmão e trabalho industrial
na Região Metropolitana de São Paulo (Wünsch Filho, 1992; Wünsch Filho et al., 1995); e o estudo
sobre linfoma não-Hodgkin (LNH) e exposição ocupacional a solventes orgânicos (Rêgo, 1998).
Koifman (1995) revelou elevações importantes dos coeficientes de incidência dos LNH em homens
de 45 a 64 anos em Porto Alegre durante a década de 80 (48,3/100.000 entre 1978/1982 e
88,6/100.000 em 1987). O autor sugere que estes dados podem indicar o efeito de exposições
ocupacionais específicas, entre outras. Faria et al. (1999) referem um excesso de mortalidade por
câncer na Baixada Santista (197,9/100.000 entre 1980 e 1993) e discutem que este achado, em
relação a outras áreas do Brasil, pode ser explicado pela concentração industrial da região, que
abriga principalmente os processos químico, petroquímico, de petróleo e siderúrgico.
A ocorrência do câncer ocupacional, reconhecida há mais de dois séculos (Pott, 1775) deve ser vista
não como um simples efeito da industrialização, mas como um processo que decorre da associação
e interação entre a exposição ocupacional a agentes químicos e a vulnerabilidade das populações
expostas, por exemplo, quanto à carência alimentar e à ocorrência de doenças infecto-contagiosas
(Jamall, 1991; Ong et al., 1993). É provável que a exposição ambiental/ocupacional a agentes
químicos de uma forma geral esteja contribuindo também para o adoecimento da população, sem
que uma relação entre causa e efeito seja estabelecida. A difusão de substâncias como os
hidrocarbonetos, também ocorre através de formas não convencionais de poluição. As relações
comerciais entre grandes indústrias e outras de menor porte, a distribuição de produtos no varejo e a
utilização freqüente, e de certa forma banalizada, por exemplo de solventes, como se fossem
agentes inofensivos, talvez sejam as formas mais determinantes da exposição da população geral a
produtos carcinogênicos.
Portanto, se está diante de um processo mais abrangente de determinação, que implícita ou
explicitamente expõe compulsoriamente a população a agentes químicos. Observa-se o que se
poderia chamar de uma “quimicalização” da sociedade, decorrente da difusão dos agentes químicos,
seja primariamente nos locais de trabalho, seja através do uso doméstico ou em atividades de lazer,
ou mesmo do contato inconsciente, como acontece com a ingestão de alimentos contaminados com
agrotóxicos ou com a absorção cutânea ou respiratória de poluentes atmosféricos. A abordagem
desta situação é uma tarefa complexa, principalmente quando o tema investigado é o câncer, tanto
no que se refere aos aspectos relacionados aos estudos epidemiológicos, na busca de associações
causais, quanto à vertente das ações de prevenção e de vigilância da saúde da população.
Certamente a abordagem individual pouca contribuição oferece à construção do conhecimento sobre
esta questão (Rêgo, 1998).
Desta forma, o quadro que determina os processos de adoecimento da população, e neste caso
específico o adoecimento por câncer, tem contornos que combinam a má distribuição de renda e o
desenvolvimento tecnológico dependente, que privilegia a máxima produtividade sem os devidos
cuidados com o meio ambiente e com a saúde das pessoas.

Principais Instrumentos Legais
Um aspecto importante relacionado à prevenção é a necessidade de regulação da produção, uso e
importação de substâncias carcinogênicas, incluindo os procedimentos e controle para a disposição
de lixo, com o objetivo de evitar a contaminação do ambiente em geral com compostos
carcinogênicos ativos. (Simonato & Saracci, 1989).
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O primeiro país a adotar legislação proibindo a manufatura de uma substância em função de sua
carcinogenicidade foi o Reino Unido com relação às aminas aromáticas, seguido da Irlanda, Japão,
URSS e Estados Unidos. Entretanto, nenhuma medida foi tomada para banir a importação dos
produtos de fabricação proibida. Além do banimento de substâncias, outra forma de legislar sobre
esta questão se dá através de códigos ou acordos de conduta em relação a um dado carcinogênico.
Citam-se o acordo do cloreto de vinila no Reino Unido, o acordo sobre condições de trabalho entre
sindicatos e associação das indústrias na Itália (Tomatis, 1989), e no Brasil, o acordo do benzeno
envolvendo representantes dos trabalhadores, dos empregadores e do governo. Este “instrumento
tem como principal objetivo a formalização de compromisso assumido entre os signatários, contendo
um conjunto de ações, atribuições e procedimentos para a prevenção da exposição ocupacional ao
benzeno, visando a proteção da saúde do trabalhador” (Brasil, 1996).
A maioria dos países da Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento
(Organization for Economic Cooperation and Development - OECD) implementou sistemas de
classificação e listas de agentes carcinogênicos, como parte das atividades de harmonização da
classificação e rotulagem de substâncias químicas, requerida pela Agenda 21. Citam-se Austrália,
Canadá, República Tcheca, Hungria, Noruega, República Eslovaca, Suíça, Turquia, Estados Unidos,
Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, Alemanha e Suécia. Em geral, é usada a classificação da
IARC, a da ACGIH pelo Canadá, a da IARC mais NTP nos Estados Unidos, e a lista da União
Européia acrescida de legislações próprias dos países europeus (Sanner et al., 1996).
No Brasil, a Portaria MS/GM Nº 1.339, de 18 de novembro de 1999, e o Anexo II e a Lista B (grupo II
da CID-10) do Regulamento da Previdência Social, Decreto Nº 3.048, de 06 de maio de 1999,
apresentam os “agentes patogênicos” e as “neoplasias relacionadas com o trabalho”. Nos Quadros
1 e 2 são apresentadas as informações relativas a estes dispositivos legais. No Quadro 1 observase a referência de 10 agentes ou grupo de agentes reconhecidos como carcinogênicos confirmados
para o homem (Grupo 1 da IARC), ainda que não conceituados como tal no referido Regulamento.
O Quadro 2 apresenta as neoplasias relacionadas ao trabalho e a lista de 20 agentes a estas
vinculados, mas não referidos no Quadro 1. Os agentes são do grupo 1 e 2A, ressaltando-se ainda o
campo eletromagnético e os agentes antineoplásicos. Entre os agentes carcinogênicos listados
apenas seis têm limites de tolerância estabelecidos na Norma Regulamentadora Nº 15 (NR-15) Atividades e Operações Insalubres (Portaria MTb Nº 3.214/78).
No Anexo II listam-se os principais instrumentos legais que direta ou indiretamente têm a ver com a
questão da exposição ocupacional a agentes carcinogênicos no Brasil, sejam eles químicos, físicos,
biológicos, misturas ou situações diversas de exposição para as quais não se reconhece um agente
específico.
Dos instrumentos legais listados, observa-se que a maior parte da atenção está voltada para a
exposição a radiação ionizante, a asbesto e a benzeno. Estes dois últimos têm sido alvo de intenso
debate na sociedade brasileira, envolvendo seguimentos dos trabalhadores, dos empregadores e do
governo, ao longo da década de 90. Apesar de ser signatário da Convenção Nº 139 da OIT, sobre a
Prevenção e o Controle de Riscos Profissionais Causados pelas Substâncias ou Agentes
Cancerígenos, a NR-15, no seu anexo Nº 13, lista apenas cinco substâncias carcinogênicas: 4amino difenil (p-xenilamina), produção de benzidina, beta-naftilamina, 4-nitrodifenil e benzeno, três
delas já banidas na Argentina. Por outro lado, o limite de tolerância para a exposição a benzeno no
Brasil foi definido como Valor de Referência Tecnológico (VRT) de 1 ppm em geral e de 2,5 ppm
para empresas siderúrgicas. Nas Filipinas, o limite de tolerância para a exposição a benzeno
também se compara ao verificado nos países desenvolvidos, 1 ppm. Desde 1991 as fibras de
asbestos do tipo anfibólio (crocidolita, amosita, antofilita e tremolita) são proibidas. Ressalta-se que
um nível seguro de exposição a carcinogênico não tem base científica em relação ao atual estágio
do conhecimento dos mecanismos de carcinogênese ( Simonato & Saracci, 1989; Shaham & Ribak,
1992).
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Câncer e Trabalho: Contribuições para uma Proposta de Vigilância
As estratégias para a prevenção dos tumores induzidos por exposições ocupacionais diferem
daquelas aplicadas para o controle de outros tumores associados ao estilo de vida ou a outras
exposições ambientais. Na área ocupacional, a estratégia principal para o controle do câncer tem
sido a redução ou eliminação da exposição a agentes causadores, e um dos pré-requesitos para a
prevenção é a identificação de fatores conhecidos por causarem aumento do risco da doença
(Vainio, 1993). Os métodos tradicionais baseados na detecção precoce através de programas de
screening, como por exemplo, os aplicados para o câncer de colo do útero ou de mama, têm
importância limitada no campo da Saúde Ocupacional. Os argumentos contrários a esta forma de
vigilância para o câncer ocupacional são extraídos, por exemplo, do câncer de bexiga e do câncer
de pulmão. O screening utilizando citologia urinária e avaliação de hematúria não necessariamente
melhoram a sobrevida e quase sempre leva indivíduos normais à realização de exames mais
invasivos. A vigilância do câncer de pulmão através de RX e citologia do escarro três vezes por ano,
aumenta a detecção e a possibilidade de ressecção do tumor, entretanto, não reduz a mortalidade,
pois o prognóstico da doença é pouco afetado pela detecção precoce (Gustavsson, 1998). Um outro
problema neste caso é que o RX por ele próprio representa um risco de câncer que pode ser
significativo quando aplicado a grandes populações. Assim, programas de screening para câncer
ocupacional são em geral não justificáveis com base nos atuais princípios científicos, podendo ser
adaptados para circunstâncias específicas de exposição, obedecendo-se os requisitos legais
(Patellos & Garabrant, 1994).
Portanto, é de fundamental importância a construção de um sub-sistema de vigilância destes agravos,
como parte das ações de vigilância da saúde, que cumpra dois objetivos principais: a identificação e
controle de ambientes de trabalho onde existe potencial exposição a agentes carcinogênicos e a
sistematização de informações necessárias à realização de estudos epidemiológicos de caráter
exploratório ou analítico que também contribuam para um melhor conhecimento da realidade. É
evidente que o nível de detalhamento da informação e o nível de estruturação das ações de vigilância,
em especial as de saúde do trabalhador, de uma dada região, permitirão também algum tipo de
intervenção individual (diagnóstica, previdenciária etc.).
As ações aqui propostas estão divididas em dois grupos e incluem aquelas direcionadas aos
agentes carcinogênicos e outras relacionadas à informação da morbi-mortalidade, e devem ser
desenvolvidas levando-se em consideração as diferenças locais e regionais do parque produtivo e
do perfil epidemiológico da população trabalhadora. Aqui não serão discutidos os aspectos
relacionados a atenção individual como as ações de vigilância médica, do diagnóstico clínico e da
utilização de indicadores biológicos de efeito ou de exposição. Da mesma forma, não será
contemplada a vigilância citogenética, que envolve principalmente o monitoramento de populações
expostas a agentes genotóxicos quanto à ocorrência de aberrações cromossômicas, de
micronúcleos e de troca de cromátides irmãs (Anwar, 1991).
A operacionalização do conceito de vigilância da saúde envolve a execução de atividades de produção
de conhecimento, baseadas no levantamento e análise sistemática de dados, e de intervenção sobre os
ambientes de trabalho e processos de produção, avançando na tentativa de superação de dicotomias
(individual/coletivo; biológico/social; ocupacional/ambiental; assistência/vigilância) e ultrapassando a
discussão dos limites das ações isoladas de Vigilância Sanitária e de Vigilância Epidemiológica,
naturalmente inseparáveis no âmbito da Vigilância da Saúde do Trabalhador (Bahia, 1996). No campo
específico, a política na área da saúde dos trabalhadores deve estruturar ações de vigilância sobre os
agentes e substâncias cancerígenas envolvidos em processos de produção dentro da realidade baiana,
com verificação da utilização de agentes cancerígenos em diferentes processos produtivos, estimativa
da dimensão do problema e estimativa do número de trabalhadores expostos, entre outros (Kitamura &
Ferreira Jr. APUD Wünsch Filho, 1995).
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Ações de Vigilância Direcionadas aos Agentes Carcinogênicos
1. O primeiro aspecto a ser considerado é o conhecimento da informação já disponível a respeito
dos agentes carcinogênicos. Neste sentido, um importante ponto de partida é a informação
produzida por diversas agências quanto à carcinogenicidade de várias substâncias e processos de
trabalho. Aqui sugere-se o início do trabalho pelos agentes, situações e misturas, classificados no
grupo 1 da IARC (Anexo I). Na medida do possível, é importante estender a atenção também para
os agentes classificados nos grupos 2A e 2B, provável e possível carcinogênico para o homem,
respectivamente, principalmente se são estes os agentes mais importantes presentes nos processos
de trabalho existentes no Estado, na região ou no município. Vale ressaltar que a lista da IARC
apresenta um elenco de substâncias usadas com finalidade terapêutica, e que podem se constituir
em agentes de risco ocupacional para os trabalhadores da área de saúde, que tenham contato
potencial com quimioterápicos, imunossupresores, anti-neoplásicos e hormônios.
2. Os passos seguintes são a verificação dos processos/ambientes de trabalho nos quais estes
agentes estão presentes e a catalogação das atividades com potencial exposição a agentes
carcinogênicos. Esta etapa também se baseia no conhecimento existente e está na dependência
apenas de revisão da literatura. Entretanto, é importante se observar o fato de que a construção e a
interpretação destas listas são complicadas devido a alguns fatores: " a informação sobre
processos industriais e exposição é freqüentemente pobre, não permitindo uma completa avaliação
da importância da exposição a carcinogênicos específicos em diferentes ocupações ou ramos de
atividade; # exposição a agente reconhecidamente carcinogênico, como o benzeno ou o cloreto de
vinila, ocorre em diferentes intensidades em diferentes ocupações; $ a exposição se altera com o
passar do tempo em algumas ocupações porque os agentes são substituídos ou porque novos
processos ou materiais são introduzidos; % qualquer lista de carcinogênicos é limitada aos agentes
que já foram avaliados quanto a este risco; & estas avaliações são feitas em países industrializados,
onde as exposições são geralmente mais baixas que as encontradas em países em
desenvolvimento (Vainio, 1993). Os agentes do grupo 1 da IARC e as atividades nas quais estão
presentes estão contidos no Quadro 3.
3. A partir do conhecimento destas atividades, o objetivo é listar as empresas que desenvolvem tais
atividades, através dos sistemas de informação disponíveis. Apesar da possibilidade de obtenção
de informações em fontes diversas, aqui sugere-se o banco de dados da Secretaria Estadual e/ou
Municipal da Fazenda como uma das fontes mais fidedignas para este tipo de informação.
Empresas legalmente estabelecidas estão necessariamente cadastradas nestas Secretarias para
fins tributários. Dados como razão social, nome do responsável e endereço, fundamentais para as
ações de vigilância, são disponíveis. É necessário o conhecimento do tipo de atividade e do
respectivo código na Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE. Com este código é
possível listar todas as empresas sob esta classificação, estabelecidas em uma dada região ou um
Estado, por exemplo. A Secretaria da Fazenda, como a SEFAZ/Bahia utiliza um detalhamento da
CNAE, com o acréscimo de mais dois dígitos, e que passa a se chamar CNAE-Fiscal (Brasil, 1998).
Com esta classificação, obtém-se informação mais precisa acerca das atividades de interesse.
Ainda assim, certamente será necessário a busca de outros sistemas para se completar as
informações. É preciso, no entanto, se estabelecer um mecanismo de colaboração entre o setor
Saúde e o Fiscal, numa clara ação governamental inter-setorial. Em um primeiro momento, a
colaboração vem da SEFAZ para a Saúde, mas a médio e a longo prazos pode ter duplo sentido, na
medida em que a ação de vigilância da saúde pode detectar empresas que descumprem os
requisitos legais quanto à saúde dos trabalhadores, o que pode ser um indicador de
descumprimento também em outras áreas, como a fiscal, por exemplo. O Quadro 3 mostra também
uma forma de sistematização das empresas e respectivas regiões. O Anexo III apresenta um recorte
da CNAE-Fiscal com atividades relacionadas, ou potencialmente relacionadas aos agentes
carcinogênicos.
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