
A Vigilância em Saúde do Trabalhador 

se pauta nos princípios do SUS (Sistema 

Único de Saúde) e compreende uma atua-

ção contínua e sistemática, ao longo do 

tempo, no sentido de detectar, conhecer, 

pesquisar e analisar os fatores determi-

nantes e condicionantes das doenças à 

saúde relacionados aos processos e ambi-

entes de trabalho, em seus aspectos tecno-

lógico, social, organizacional e epidemio-

lógico. A finalidade é a de planejar, exe-

cutar e avaliar intervenções sobre esses 

aspectos, de forma a eliminá-los ou con-

trolá-los. 

Assim como os Acidentes de Trabalho, 

as LER/Dort, os Transtornos Mentais Re-

lacionados à Saúde do Trabalhador, entre 

outros que já falamos nos Informativos 

anteriores, as Doenças Respiratórias 

Ocupacionais ou Pneumoconioses, são 

doenças de notificação compulsória em 

saúde do trabalhador. Ou seja, o profis-

sional de saúde na suspeita e/ou na con-

firmação do diagnóstico de uma destas 

doenças, deve preencher a ficha de notifi-

cação utilizada pelo SUS, para que sejam 

tomadas as providências necessárias, evi-

tando assim,  que outros trabalhadores 

adoeçam também, já que a origem é tipi-

camente ocupacional, e que são em gran-

de parte irreversíveis, mas ao mesmo 

tempo, totalmente preveníveis. 

Diante disso, escolhemos este assunto 

para o Informativo da Saúde do Trabalha-

dor do Cerest Regional Campo Grande 

deste mês, pois acreditamos que quanto 

mais  informação o trabalhador recebe, 

maior será seu conhecimento dos riscos 

da atividade que exerce e mais valor dará  

para as medidas de proteção para sua saú-

de e segurança. 

Vigilância em Saúde do Trabalhador - 
Doenças Respiratórias Ocupacionais 

Aconteceu 
 A equipe da Unidade Rural Anhanduí - Distrito de 

Campo Grande, após capacitação em Saúde do Trabalha-

dor realizada pelo Cerest Regional Campo Grande com os 

profissionais e aproveitando o Novembro Azul, realizou 

atividade educativa e coleta de exames dos trabalhadores 

do Laticínio Anhanduí e 

também da Cerâmica 

Santa Rosa, reforçando a 

importância dos cuidados 

com a saúde e a preven-

ção de doenças. Parabéns 

à Equipe pela iniciativa!!! 

 O Cerest Regional Campo Grande em parceria com o 

Sestrab – Serviço de Saúde do Trabalhador de Campo Grande pro-

moveu, no dia 11/11/2015, reunião técnica com os hospitais públi-

cos e privados do município com o objetivo de implantar a notifica-

ção dos eventos relacionados à Saúde do Trabalhador, neles incluí-

dos: Acidentes de Trabalho Grave, 

Acidentes de Trabalho com Material 

Biológico e Intoxicação Exógena, em 

cumprimento à Portaria Ministerial nº 

1.271, de 6/6/14, que tornou esses agra-

vos de notificação universal pelos ser-

viços de saúde públicos e privados. 
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As doenças causadas pela inalação de poeiras minerais 

são conhecidas pelo menos desde o século 19, quando o 

médico patologista alemão Friedrich Albert von Zenker 

usou, em 1866, o termo “pneumoconiose”. 

As pneumoconioses são doenças pulmonares causadas 

por inalação de poeiras em ambientes de trabalho e 

que causam uma reação no tecido pulmonar. 

Podem ser classificadas como: 

 Em relação à natureza do trabalho: 

 Doenças Respiratórias Ocupacionais ––  a natureza do 

trabalho causa o adoecimento: silicose, asbestose. 

 Doenças Respiratórias Relacionadas ao Trabalho – 

causada ou agravada por condições de trabalho: asma 

ocupacional, rinite ocu-

pacional. 

 Quanto ao início: 

Agudas - início súbito, 

desenvolvimento rápido 

e curta duração; pneumo-

nite, pneumonia química, 

etc. 

Crônicas - evolução 

lenta e duração prolonga-

da ou por recorrência 

frequente por tempo in-

determinado; asma brôn-

quica, úlcera nasal. 

 Quanto ao tempo decorrido entre o início da ex-

posição e a descoberta da doença (período de 

latência): 

 Curta – os sintomas surgem logo após a exposição: 

rinite por exposição a irritantes químicos; 

 Longa – depende de outros fatores e leva um longo 

tempo até aparecer os sintomas ou ser descoberta: cân-

ceres, silicose e outras; 

 Quanto a capacidade de causar fibrose (cicatriz): 

 Fibrogênicas –  poeiras capazes de causar aumento 

das fibras em um tecido,  ou seja, capaz de causar fibro-

se (cicatriz no pulmão); 

 Não Fibrogênicas - poeiras com baixo potencial de 

causar fibrose. 

Apesar de existirem tipos bastante distintos de pneu-

moconioses fibrogênicas e não fibrogênicas, como a 

silicose e a asbestose, de um lado, e a baritose, de outro, 

existe a possibilidade de poeiras tidas como não fibrogê-

nicas produzirem algum grau de fibrose dependendo da 
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PNEUMOCONIOSES – O que são???!!! 

Pneumo = Pulmão 

Conion = Poeira/Pó 

Ose = Condição (de quem está 

doente) /Doença causada por ... 

I NF ORM AT IV O DA  SA Ú DE  DO  T RA B ALHA DOR  

Podem ser causadas por agentes: Químicos, Físicos e 

Biológicos. 

 Químicos: 

Gases e Vapores: são libera-

dos por produtos químicos  e 

podem ser classificados, quan-

to aos efeitos, como: Gases 

Asfixiantes - Ácidos cianídrico 

e sulfídrico; Gases Tóxicos- Agrotóxicos, Monóxido de 

Carbono, Gás Carbônico; Gases Combustíveis ou Infla-

máveis– hidrogênio, metano, butano e etileno.  

 Fumos: são óxidos metálicos formados a partir do a-

quecimento e fusão de um metal, ou seja, são liberados 

durante o processo de soldagem ou na siderurgia. 

Causas das Pneumoconioses 

Pulmão com Pneumoconiose 
- presença de fibroses 

(pontos negros sobre o pul-
mão) 

Pulmão saudável – sem fi-
brose 

Poeiras: são produzidas pela 

quebra ou degradação mecâ-

nica de material sólido e que 

se encontra em suspensão no 

ar. 

Fumaças: são produtos com-

plexos, de materiais orgânicos 

que possuem carbono,  sendo 

constituídas de gases, fumos, vapores e  poeiras. 

Fibras: são materiais muito finos e alongados que po-

dem ser contínuos ou cortados; servem de matéria-

prima para manufatura, podendo ser fiadas, para a for-

mação de fios, linhas ou cordas (sisal, algodão, linho, 

etc.); ou, como no caso do amianto, cuja fibra ainda é 

utilizada para fabricação de telhas e caixas d’água. 
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Causas das Pneumoconioses (cont.) 

Físicos 

Radiações ionizantes: são as mais perigosas e de alta 

frequência, como por exemplo, os raios X, raios gama 

(emitidos por materiais radioativos) e os raios cósmicos. 

O radônio em concentrações importantes encontrado nas 

minas de urânio e em outras minas, estão relacionados 

aos cânceres de pulmão. 

Qualquer atividade que explore, manipule, produza ou 

utilize material radioativo gera resíduos radioativos, 

principalmente mineração de produtos radioativos e ge-

ração de energia nuclear. Vários processos industriais, 

atividades militares e pesquisas científicas, além de seto-

res da medicina e odontologia, geram subprodutos que 

incluem produtos radioativos. 

Biológicos 

Bactérias, fungos e proteínas podem causar doenças 

pulmonares alérgicas causadas pela exposição inalatória 

a esses agentes, conhecidas como Pneumonites de Hi-

persensibilidade. 

Sua ocorrência é ocasionada pela exposição a poeiras 

orgânicas em ambientes agrícolas, mas também pode ser 

causada pelo isocianato (agente químico utilizado como 

ligante em espuma rígida) em ambientes industriais. 

Por Bactérias: 

 Feno úmido, palhas e cereais mofados - Pulmão do 

Fazendeiro, do Agricultor ou do Granjeiro; 

 Cana mofada, bagaço da cana-de-açúcar - Bagaçose; 

Por Fungos: 

 Cortiça mofada– Suberose; 

 Cevada mofada– Pulmão dos 

Trabalhadores de Malte; 

 Solos contaminados pelo fun-

go Coccidioides immitis, que 

quando inalado, acomete o ho-

mem de Coccidioidomicose, 

também conhecida como Febre 

do Vale de São Joaquim, acomete caçadores de tatu; 

Por Proteínas presentes em: 

 Penas e excrementos de aves - Pulmão dos Criadores 

de Aves; 

 Leite fresco (caseína) que ao ser inalada pode ocasio-

nar Asma Ocupacional. 

Página 3 

Curiosidades sobre Pneumoconioses 
problemas causados pela “Síndrome do Edifício Doente”. 

Os sintomas se relacionam com a quantidade de tempo 

que se permanece no ambiente de trabalho e 

recorrem quando se retorna a este ambiente. 

A Histoplasmose Pulmonar é transmitida 

por um fungo Histoplasma capsulatum en-

contrado em solos contaminados e ricos em 

fezes de aves e morcegos. A exposição ini-

cial é inalatória e acomete preferencialmente, homens 

brancos que estejam expostos ao agente por trabalharem 

em cavernas, minas, bueiros, em limpeza  de forros de ca-
sa e de galinheiros, e em criadores de pássaros. A mani-

festação em mulheres é rara. 

 Síndrome do Edifício Doente (SED) tem 

sido registrada em prédios recentemente 

construídos ou reformados, com sistema de 

ar condicionado central e janelas que não são 

abertas, para maior eficiência em relação ao 

consumo de energia. 

São doenças que podem ser diagnosticadas clinicamente 

e os seus sintomas podem ser atribuídos diretamente aos 

contaminantes transportados pelo ar existente no interi-

or dos edifícios. Rinite alérgica, asma brônquica, doença 

do Legionário (forma severa de pneumonia causada pela 

bactéria Legionella pneumophyla e outros tipos) e sua for-

ma leve-febre de Pontiac e histoplasma, são exemplos de 

poeira; 

 Isolamento do agente/substância ou en-

clausuramento total ou parcial do processo 

produtor de poeiras; 

 Diminuição do tempo de exposição e do 

número de trabalhadores expostos; 

 Adoção de sistemas de ventilação local 

exaustora e geral adequados e eficientes; 

 Fornecimento de EPI adequados, com manutenção in-

dicada, de modo complementar às medidas de proteção 

coletiva; 

 Substituição de matérias-primas/produtos, bem como a 

utilização de fibras alternativas em produtos de cimento-

amianto, materiais de fricção e outros. 

As atividades de prevenção e controle 

das pneumoconioses devem envolver a-

ções de higiene industrial, modificando o 

ambiente ocupacional e tornando-o mais 

salubre, bem como, ações educativas e 

ações de controle médico da população 

trabalhadora exposta. 

As principais medidas de proteção da 

saúde e prevenção da exposição aos fatores de risco são: 

 Substituição de tecnologias de produção por outras me-

nos prejudiciais à saúde; 

 Umidificação do ambiente com lavagem constante do 

piso, evitando o levantamento secundário de poeira, e 

aspersão de névoas de água nos pontos de produção de 

Prevenção das Pneumoconioses 

Informações sobre 

riscos envolvidos nos 

diferentes processos 

produtivos devem ser 

prioritárias para 

empregadores e 

trabalhadores. 



Rua  Sergipe,402 Jardim dos Estados 

Campo Grande– MS 

CEREST  REGI ONAL  CAMPO  

GRANDE 

Principais PNEUMOCONIOSES, CAUSAS e OCUPAÇÕES DE 
RISCO 

Tel.: 67 3314-3718 

Email: 
cerestregional@sesau.capital.ms.gov.br  

Estamos na Web!  

www.pmcg.ms.gov.br/cerest 

www.facebook.com/cerestcgms 

Para saber mais, clique no texto e acesse as fontes consultadas para 

este Informativo: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_relacionadas_trabalho_manual_proc

edimentos.pdf 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_pneumoconioses.pdf 

http://pt.slideshare.net/Pelosiro/125172234-doencas-

respiratoriasrelacionadastrabalho?qid=76c4daba-e04a-49c5-8d40-

3210b81cc7a7&v=default&b=&from_search=1 

http://pt.slideshare.net/isabelfernandadearaujo/doenas-respiratrias-

ocupacionais?related=1 

http://pt.slideshare.net/flaviasmatos/doenas-ocupacionais-pulmonares?related=1 

http://pt.slideshare.net/danieljp/aula-3-doenas-ocupacionais?related=2  

http://www.alergohouse.com.br/blog/vale-a-pena-ler/sindrome-do-edificio-doente/ 

http://www.jornaldepneumologia.com.br/detalhe_artigo.asp?id=898 

http://www.protecao.com.br/noticias/leia_na_edicao_do_mes/perfil de hospitalizacoes 

por_pneumoconioses_instrumentaliza acoes_de_vigilancia em_saude/AQjgAQjy/7875 

http://pt.scribd.com/doc/291341453/Aula-Pneumopatia-1#scribd 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-37132006000800010 

PNEUMOCONIOSE CAUSAS OCUPAÇÕES DE RISCO 

Asbestose Asbesto ou 

amianto 

Trabalhadores em mineração e transformação de asbesto (fabricação de 

produtos de cimento-amianto, materiais de fricção, tecidos 

incombustíveis com amianto, juntas e gaxetas, papéis e papelões 

especiais), construção civil. 

Antracose - 

Pneumoconiose dos 

trabalhadores de 

Carvão (PTC) 

Poeiras de carvão 

mineral 

Mineiros de frente de lavra, detonadores, transporte e armazenamento 

de carvão mineral em locais confinados. 

Baritose Sulfato de bário, 

barita 

Mineradores da barita, um mineral de onde se extrai o pigmento branco 

usado na fabricação de tintas, borrachas e vidros, além de contrastes em 

estudos radiológicos. 

Beriliose Fumos, sais ou 

poeiras de berílio 

Trabalhadores em indústria aeroespacial, indústria de energia nuclear, 

fabricação e uso de rebolos especiais e ligas especiais com aço, cobre e 

alumínio, em cerâmicas especiais, e aparelhos de raios X e em ligas 

especiais em próteses dentárias. 

Bissinose Fibras vegetais - 

algodão, linho, 

sisal, juta e 

cânhamo 

Trabalhadores de indústrias têxteis e de processamento de algodão. 

Pneumonite por 

Hipersensibilidade 

Inalação de 

partículas derivadas 

de material 

orgânico e de 

algumas substâncias 

químicas 

Trabalhadores em criação de animais, processos de transporte, 

carregamento, descarregamento e armazenagem agrícola, 

manipulação de substâncias químicas e outros. 

Siderose Óxido de ferro Ocupações relacionadas à mineração de hematita (principal minério de 

ferro), magnetita, limonita e siderita, além da manipulação de esmeril. Na 

siderurgia e na metalurgia, são inúmeras as ocupações expostas à poeira 

de ferro, como a fabricação de aços, fundições de ferro e de outras ligas 

que o contenham, e principalmente, o processo de soldagem 

Silicose Sílica livre Indústria extrativa mineral: mineração subterrânea e de superfície. 

• beneficiamento de minerais: corte de pedras; britagem; moagem; lapidação. 

• indústria de transformação: cerâmicas; fundições que utilizam areia no processo; vidro. 

• abrasivos; marmorarias; corte e polimento de granito; cosméticos. 

Indústria da construção: perfuração de túneis, polimento de fachadas, assentamento de 

pisos, corte de pedras. 

• atividades mistas: protéticos; cavadores de poços; artistas plásticos; operações de 

jateamento com areia. 

As imagens e figuras foram obtidas em 
sites, blogs e homepages da internet, 
cujo objetivo é harmonizar os textos, 
tornando a leitura mais agradável. 

mailto:cerestregional@sesau.capital.ms.gov.br
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_relacionadas_trabalho_manual_procedimentos.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_relacionadas_trabalho_manual_procedimentos.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_pneumoconioses.pdf
http://pt.slideshare.net/Pelosiro/125172234-doencas-respiratoriasrelacionadastrabalho?qid=76c4daba-e04a-49c5-8d40-3210b81cc7a7&v=default&b=&from_search=1
http://pt.slideshare.net/Pelosiro/125172234-doencas-respiratoriasrelacionadastrabalho?qid=76c4daba-e04a-49c5-8d40-3210b81cc7a7&v=default&b=&from_search=1
http://pt.slideshare.net/Pelosiro/125172234-doencas-respiratoriasrelacionadastrabalho?qid=76c4daba-e04a-49c5-8d40-3210b81cc7a7&v=default&b=&from_search=1
http://pt.slideshare.net/isabelfernandadearaujo/doenas-respiratrias-ocupacionais?related=1
http://pt.slideshare.net/isabelfernandadearaujo/doenas-respiratrias-ocupacionais?related=1
http://pt.slideshare.net/flaviasmatos/doenas-ocupacionais-pulmonares?related=1
http://pt.slideshare.net/danieljp/aula-3-doenas-ocupacionais?related=2
http://www.alergohouse.com.br/blog/vale-a-pena-ler/sindrome-do-edificio-doente/
http://www.jornaldepneumologia.com.br/detalhe_artigo.asp?id=898
http://www.protecao.com.br/noticias/leia_na_edicao_do_mes/perfil_de_hospitalizacoes_por_pneumoconioses_instrumentaliza_acoes_de_vigilancia_em_saude/AQjgAQjy/7875
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http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-37132006000800010

