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RESUMO 

Neste trabalho fez-se uma revisao do cancer de pulmao como 

doen9a ocupacional. A autora apresenta a importancia do cancer de pulmao 

nas incidencias dos canceres na popula9ao brasileira, discutindo-se as 

tendencias desta incidencia a nivel mundial, uma vez que os estudos 

apontam para uma maior ocorrencia nas regioes mais industrializadas e 

urbanas. Sao discutidas as dificuldades dos estudos epidemiol6gicos para 

identificar cancerigenos ocupacionais para o pulmao, considerando-se 

aspectos como a multicausalidade envolvida na doen9a, o periodo de 

latencia e a intensidade da exposi9ao. Foi enfocada a associa9ao de 

determinados fatores causais como tumores pulmonares de tipos 

histol6gicos especificos. Debate-se, enfim, o papel de alguns agentes fisicos 

e quimicos ocupacionais, assumidos como mais relevantes na genese do 

cancer de pulmao: radia95es ionizantes, arsenico, asbesto, berilio, cromo, 

ferro, niquel, clorometil tfteres e hidrocarbonetos policiclicos. Demonstra-se 

a importancia da preven9ao primaria para o controle do cancer de pulmao de 

origem ocupacional, tendo em vista o pouco impacto decorrente das 

preven9oes secundarias e terciarias. 
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l.INTRODUCAO 

0 cancer em geral ja e considerado como a terceira causa de morte na 

popula<;ao brasileira. Se a faixa etaria da popula<;ao esta acima dos 40 anos, 

entao representa a segunda causa de morte, perdendo para as doen<;as 

cardiovasculares. 

0 cancer de pulmao outrora considerado uma neoplasia rara, hoje 

encontra-se como a malignidade fatal de maior incidencia no homem acima 

dos 3 5 anos e na mulher entre 3 5 e 7 5 anos, superando o cancer de mama, a 

partir da decada de 80. Em ambos os sexos, a maioria dos casos situa-se 

entre os 35 e 75 anos, com pico de incidencia no faixa dos 55 aos 65 anos. 

Os primeiros casos de cancer de pulmao surgiram no inicio do seculo, 

quando as primeiras minas foram abertas em Schneeberg e Joachimsthaal 

(Alemanha) (4), regioes ricas em minerais radioativos, principalmente 

uranio. Os mineiros desenvolviam a chamada Bergsucht (mal da montanha) 

(4) .Posteriormente, tal entidade foi reconhecida como cancer de pulmao, 

sendo em sua maioria carcinoma de pequenas celulas. 

Os estudos sobre o cancer de pulmao no Brasil mostram que a maior 

incidencia dos casos ocorrem nos Estados Sudeste e Sui do Brasil, sendo 



estas as areas mais industrializadas do pais. Em Sao Paulo, a forma 

pulmonar e a segunda mais importante manifesta9ao do cancer, com a 

incidencia da ordem de 36,5 por I 00.000 habitantes (2, 5). 

A recente publica9ao da Agencia Intemacional para a Pesquisa em 

Cancer, mostra que em duas cidades brasileiras cujos dados de registro de 

cancer foram aceitos para fazerem parte da pesquisa, taxas de incidencias 

media de cancer de pulmao por I 00.000 habitantes, entre homens de todas 

as idades, da ordem de I 0,5 em Goiania e 60,7 em Porto Alegre (2, 5). 

A constata9ao de que o cancer de pulmao, no Brasil, e a doen9a com 

tendencia maior de ser encontrada em areas urbanas e industrializadas 

tam bern e verificada em outros paises (2, 5). A Pesquisa N acional de Saude 

e Nutri9ao de I989 mostrou que a prevalencia do tabagismo, no Brasil, e 

maior entre as mulheres do que entre os homens com menos de 50 anos e 

ainda, que a prevalencia do tabagismo e maior na zona rural do que na 

urbana (2). Por outro lado, alguns estudos tern identificado que o excesso de 

cancer de· pulmao, devido exclusivamente a condi9a0 urbana, permanece 

ainda evidente ap6s o controle do fator tabagismo. 

Alem do tabagismo, outros elementos estao relacionados, em ma10r 

ou menor grau, com o cancer de pulmao. 0 asbesto (do grego asbestos, 

inextinguivel) e urn mineral que por si s6 nao desenvolve cancer de pulmao, 

mas atua como co-carcin6geno na presen9a do tabagismo. 0 formaldeido, 

arsenico, niquel, cromo, eter clorometil, gas mostarda, poeira de carvao, 

hidrocarbonetos, ferro, oleos minerais, constituem OS riscos OCUpacionais 

geradores de patologias pulmonares, e na maioria delas, cancer de pulmao 

(4). 



2. 0 CANCER PULMONAR 

Diversas enfermidades atingiram o seculo XXI como importantes 

fontes de estudo e pesquisa, sendo o cancer de pulmao, uma das principais. 

A neoplasia pulmonar e uma das pneumopatias mais encontradas e exige urn 

diagn6stico nl.pido e precoce para o born resultado do tratamento. Na 

verdade nao existe diagn6stico precoce e sim urn diagn6stico oportuno. 

Os tumores pulmonares se classificam histologicamente como: 

carcinoma de celulas escamosas, carcinoma de pequenas celulas, 

adenocarcinoma, carcinoma de grandes celulas, carcinoma adenoescamoso, 

tumor carcin6ide, carcinoma de glandulas bronquicas e outros. 

0 cancer pulmonar come9ou a ser notado no inicio do seculo, quando 

detectaram em mineradores de carvao na Alemanha a chamada Bergsucht 

(mal da montanha) (4) que posteriormente foi reconhecida como carcinoma 

de pequenas celulas. 

Em 1875, houve a primeira descri9ao de celulas malignas no escarro e 

em 1898, Villain iniciou o uso da broncoscopia (4). 
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0 primeiro caso relatado na literatura medica brasileira de cancer 

pulmonar com diagn6stico anatomopatol6gico frrmado em vida do paciente, 

por exame de material colhido Toledo, em 1933 (4). Tratava-se de urn 

carcinoma periferico do lobo inferior direito, em que uma pun<;ao 

transparietal aspirou celulas cancerosas. 

Antigamente era considerado uma neoplasia rara, hoje verifica-se 

como a malignidade fatal de maior incidencia no· homem acima dos 3 5 anos 

e na mulher entre 35 e 75 anos, superando o cancer de mama (1, 4). 

Por sua fun<;ao principal envolver contato intimo com o ar e a sua 

enorme area (300 milhoes de alveolos) e inevitavel que o pulmao seja 

exposto a grande quantidade de poluentes aereos. De todos os materiais que 

o ar pode abrigar, entre poluentes ambientais e industriais, a fuma<;a de 

cigarro e, conseqi.ientemente, o habito tabagico constituem o fator etiol6gico 

mais importante na genese do cancer de pulmao. 

Patologicamente, o cancer pulmonar em sua mawna, ocorreu nos 

bronquios segmentares e subsegmentares. A disposi<;ao dos carcin6genos 

tern maior intensidade na bifurca<;ao intersegmentares onde as celulas da 

membrana basal granular reagem as agressoes com prolifera<;ao das celulas 

caliciformes secretoras de mucina. Ao persistir a agressao, havera 

substitui<;ao das celulas colunares por epitelio escamoso estratificado 

metaplasico, que se desorganizara com atipia nuclear. Quando estes achados 

se limitam a por<;ao basal da mucosa bronquica, denomina-se metaplasia, 

mas se atinge toda a espessura da mucosa, chama-se carcinoma in situ ( 4). 



3. CANCER PULMONAR DE ORIGEM OCUPACIONAL 

0 tabagismo sempre foi taxado como a etiologia do cancer de pulmao 

mats importante. Nos estudos feitos sobre o alcatrao do cigarro, 

identificaram centenas de agentes quimicos cancerigenos, e este fato vern 

ofuscando outros fatores importantes na genese da neoplasia pulmonar. 

As implica9oes do trabalho no processo das doen9as, tern sido 

preocupa9ao registrada desde 1566, quando De Re Metallica (4), discutia os 

riscos dos mineiros e fundidores de metais para o pulmao, pois notava a 

mortalidade precoce entre esses mineiros. 

N a atualidade; as evidencias acumuladas das rela9oes entre o trabalho 

e o cancer de pulmao sao muitas, sendo estas, frutos de estudos 

epidemiol6gicos recentes que apontaram excesso de cancer de pulmao em 

grupos ocupacionais defmidos (1 ). 

Inumeras sao as dificuldades dos estudos epidemiol6gicos com o 

objetivo de avaliar correla9oes entre trabalho e cancer de pulmao. Isto se 

deve a causalidade do cancer, ja que nao esta ligada a urn Unico fator e estes 

fatores, nao obrigatoriamente vai desenvolver cancer de pulmao em todos OS 

trabalhadores expostos. 
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E certo que na industria ocorre maiores riscos para o cancer de 

pulmao. Entretanto, a avalia9ao da exposi9ao ocupacional pode ser 

dificultada pelo fato de processos da produ9ao, como por exemplo, o cromo, 

que pode estar presente em mais de 100 categorias de trabalho, muitas das 

quais envolvem galvaniza9ao de metais. E utilizado em curtumes como 

tratamento quimico do couro, na industria de tintas como pigmento, na 

industria de vidro, borracha, na produ9ao de fitas magneticas e no 

processamento fotognifico. Significam entao diferentes riscos de exposi9ao 

ao cromo no que se refere a intensidade de exposi9ao. 

A exposi9ao de urn trabalhador a urn agente ocupacional pode ser 

continua ou intermitente. Os componentes da intensidade, e claro, nao 

apresentam padroes estaveis no decorrer do tempo. Portanto, a determina9ao 

da intensidade da exposi9ao e de interpreta9ao complexa, pois a observa9ao 

dos niveis de exposi9ao a determinado agente em urn ambiente de trabalho, 

sob determinadas condi9oes, pode nao retratar exatamente a exposi9ao 

rotineira do local de trabalho. 

0 tempo de exposi9a0 e outro fator importante na analise do risco 

ocupacional, isto porque o periodo de latencia e Iongo, na maioria das vezes 

(2, 3). 0 periodo de latencia compreende o periodo de tempo entre o inicio 

da exposi9ao a determinado cancerigeno e o diagn6stico clinico do cancer 

de pulmao. Para tumores so lidos, o tempo e de, no minimo, I 0 anos, 

podendo ser tao Iongo quanto 50 anos. Portanto, na maioria das vezes, o 

trabalhador tera manifesta9ao clinica do cancer na fase tardia da vida, 

quando ja estiver aposentado. 



Mas durante este periodo de latencia, o trabalhador pode sofrer 

intera~oes entre fatores nao ocupacionais como, fatores alimentares, 

ambientais e o tabagismo. Como exemplo, o tabagismo e o asbesto. 

Observou-se que urn trabalhador exposto ao asbesto e tabagista tern risco de 

cancer de pulmao, 70 vezes mais que urn trabalhador que nao esta exposto 

nem ao asbesto e nem ao tabaco. 

Quando se classifica o tipo histol6gico do cancer de pulmao, fica mais 

facil determinar o agente causador, pois varios estudos mostram que, 

estatisticamente, o cancer de pulmao tipo carcinoma epidermoide e o 

carcinoma de pequenas celulas (oat cell), estao associados ao tabagismo. J a 

os adenocarcinomas se mostram mais associados a fatores ocupacionais. 
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4. AGENTES CANCERIGENOS OCUPACIONAIS PARA 0 

PULMAO 

Os principais agentes quimicos e fisicos, reconhecidos como 

cancerigenos para o pulmao sao, como ja relatado anteriormente no texto: 

asbesto, hidrocarbonetos . policiclicos aromaticos, arsenico, berilio, gas 

mostarda, cloroeteres. Outros agentes sao suspeitos como o cadmio e a 

silica. A silica vern sendo intensamente investigada, mas seus resultados 

ainda sao inconclusivos, pois OS trabalhadores portadores de silicose 

morrem precocemente, nao dando tempo suficiente para a manifesta9ao do 

possivel carcinoma broncogenico. 

4.1 Asbesto 

0 asbesto e, sem duvida, urn dos cancerigenos ocupacionais mais bern 

estudado e conhecido. 0 termo asbesto ou amianto e usado para designar 

grande variedade de fibras minerais quimicamente diferentes, que, 

dependendo do tipo e origem, contem quantidades variaveis de minerais 

como ferro, calcio, s6dio, magnesio, cromo e niquel ( 4). 
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As especies de asbesto (silicatos hidratados de magnesio) sao 

reunidas no grupo das "serpentinas" e "anfib6lios", que diferem entre si na 

composi9ao, propriedades fisicas e potencial toxicol6gico. As "serpentinas" 

sao representadas pela crisotila (95% da produ9ao mundial de asbesto ), que 

e minerada no Brasil, enquanto a crocidolita (asbesto azul), amosita, 

antofilita e tremalita, pertencem ao grupo dos anfib6lios. As grandes 

reservas de asbesto encontram-se, sobretudo, no Canada e na Russia. 

A natureza fibrosa do asbesto e sua resistencia ao calor, a tra9ao e a 
fric9ao permitiram a amplia9ao do seu uso desde o fmal do seculo passado. 

A produ9ao de asbesto tern aumentado constantemente, sendo aplicado em 

milhares de produtos. 0 asbesto se presta a opera9oes texteis comuns, como 

cordas, tecidos resistentes ao calor (nao combustiveis), luvas, etc. E 
utilizado para isolamento termico em geral e em materiais de fric9ao, como 

Ionas, pastilhas de freio e discos de embreagem. Entretanto, o uso mais 

importante do asbesto ( cerca de 80%) e na manufatura de artefatos de 

fibrocimento ( cimento-amianto ), sendo utilizado na fabrica9ao de telhas, 

caixas d' agua, tubula9oes e pisos. 

Ha cerca de 25.000 trabalhadores ocupacionalmente expostos ao 

asbesto no Brasil. Porem, ha urn numero muito maior de pessoas 

inadivertidamente expostas, como trabalhadores que lidam com materiais 

contendo amianto sem conhecimento da composi9ao, familiares de 

trabalhadores expostos, individuos que trabalham ou moram pr6ximos a uma 

fonte de exposi9ao potencial e outros (2, 3, 4). 

Alem do cancer de pulmao e do mesotelioma de pleura, grande 

nt1mero de outros canceres e hoje associado a exposi9ao ao asbesto, como o 



1 -

cancer de laringe e faringe, assim como uma variedade de canceres 

gastrointestinais, incluindo esofago, estomago, colon e reto. 

No caso do cancer de pulmao, todos os tipos de fibras de asbesto tern 

sido implicados, embora pare9a existir diferen9as na potencialidade 

cancerigena com rela9ao aos mesoteliomas, que dependem das dimensoes 

das fibras. 

0 periodo de latencia para o surgimento do cancer de pulmao e para o 

mesotelioma e Iongo, com media de 20 anos para o cancer de pulmao e 
.... 

cerca de 30 anos para o mesotelioma. Os tumores pulmonares relacionados 

ao asbesto tendem a se localizar nos lobos inferiores e em areas mais 

perifericas. 

Nao ha dados, no Brasil, sobre o numero de trabalhadores expostos 

ao asbesto. A estimativa e de cerca de 20.000 pessoas expostas, empregadas 

em cerca de 120 empresas, aproximadamente assim distribuidas: 12.000 na 

industria de fibrocimentos, 3.000 na industria de fric9ao, 3.000 na 

manufatura de produtos texteis e 2.000 em minera9ao e beneficiamento. 

Estes trabalhadores estimados sao expostos diretamente ao asbesto. Mas a 

exposi9ao indireta atinge uma popula9ao bern mais ampla, estimada em 

centena de milhares de pessoas. 

4.2 Berilio 

0 berilio (simbolo quimico Be), antigamente chamado de glicinium 

por seu gosto adocicado, e o mais leve dos metais s6lidos e quimicamente 
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estaveis. Devido a seu alto ponto de fusao (2.530°C) e seu elevado indice 

for9a:peso, e utilizado em Iigas aumentando a dureza, a resistencia a 
corrosao, fadiga, vibra9aO e choque. Por isso, e muito utilizado em Iigas 

metalicas, incluindo a9o, niquel, magnesio, zinco, aluminio e cobre (a mais 

utilizada e a liga berilio-cobre, a qual, alem da alta for9a de tensao, tern a 

capacidade de enrijecer-se como calor). E amplamente aplicado na industria 

eletro-eletronica, em aparelhos de precisao para a aeronautica e a marinha. E 
ainda muito empregado nas industrias nuclear e aeroespacial. 0 6xido de 

berilio e utilizado na fabrica9a0 de tubos fluorescentes. 

A doen9a pulmonar causada pelo berilio e uma entidade relativamente 

nova na hist6ria da medicina, pois o primeiro caso descrito foi ha menos de 

60 anos. Na verdade, dois tipos de acometimentos podem ocorrer devido a 

inala9ao de fumos, sais ou poeiras metalicas contendo berilio: 

7 pneumonite aguda de tipo quimica decorrente de intensas exposi96es em 

curtos periodos de tempo; 

7 doen9a intersticial cronica de tipo granulomatoso devido a exposi95es 

prolongadas em concentra96es baixas. 

0 berilio e considerado urn carcinogenico em animais de 

experimenta9ao. Estudo de mortalidade em trabalhadores com beriliose, 

provenientes de registro de casos norte-americanos, mostrou excesso de 

mortalidade por cancer de pulmao nos pacientes que apresentaram 

acometimento agudo pelo berilio. Da mesma forma, Wagoner e col. 

mostraram excesso de mortalidade por cancer de pulmao em minera9ao, 

extra9ao e processamento de berilio. Mancuso, em 1980, analisando dados 
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de mortalidade de 3.685 expostos entre 1937 e 1948, e seguidos ate 1976, 

mostrou ocorrencia de 80 casos de cancer de pulmao quando o esperado era 

57 casos. 

Da mesma forma que a silica, o fator complicador para o estudo dos 

canceres broncogenicos relacionados ao berilio e que, com 0 

desenvolvimento da pneumocomiose decorrente do berilio (a beriliose ), 

muitos trabalhadores morrem e, portanto, nao entram na coorte dos 

individuos expostos ao berilio e que teriam risco de desenvolver cancer de 

pulmao anos mais tarde (3, 4). 

A doen9a pulmonar pelo berilio e praticamente ocupacional, havendo, 

no entanto, relatos de acometimento de familiares de trabalhadores, 

expostos por contamina9ao domestica atraves de roupas de trabalho, e 

alguns poucos casos descritos por contamina9ao ambiental de residentes 

pr6ximos a fabrica de berilio metalico a partir de 6xido de berilio. 

Os primeiros casos de doen9a pulmonares por berilio ocorreram no 

fim da decada de 30, nos Estados Unidos da America, onde os trabalhadores 

ligados a industria de lampadas fluorescentes, apresentavam quadros graves 

com grandes disfun9oes respirat6rias e morte, ja que a intensidade da 

exposi9ao ao berilio era grande e nao haviam medidas de controle ambiental 

e nem pessoal. 

No Brasil, nao se sabe o numero exato de trabalhadores expostos ao 

berilio nas suas diversas formas. Dados do Departamento Nacional de 

Produ9ao Mineral acusam declinio marcante na minera9ao de berilio de 227 

toneladas (1987) para 2 toneladas (1990) em tres minas em atividade. Mais 
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de 90% desse berilio era exportado, tendo havido importa9ao de pequenas 

quantidades de berilio metalico e seus derivados para fms diversos nao 

discriminados. Como o berilio entra na composi9ao de Iigas especiais em 

pequenas propor9oes e seu potencial patogenico relaciona-se a processos de 

sensibiliza9ao alergica, nao devemos subestimas o risco de ocorrencia de 

doen9a pulmonar em fun9ao da pequena quantidade manipulada ate o 

momenta em nosso parque industrial. 

4.3 Radia~oes ionizantes 

A incidencia aumentada de cancer de pulmao relacionada a exposi9ao 

ocupacional aos minerais radioativos vern sendo descrita e documentada 

desde o caso hist6rico dos trabalhadores das minas de Schneeberg e 

Joachimsthal, na Alemanha (4), no inicio do seculo, exposto a radia9ao de 

uranio. 

A exposi9ao ocupacional a radia9ao ionizante pode ocorrer na 

industria, agricultura, laborat6rios e ambientes hospitalares e ambulatoriais. 

A industria e o local onde ha maior oportunidade de exposi9ao. 

Quando a exposi9a0 a radia9oes ionizantes e em altas doses, 0 cancer 

de pulmao e urn dos efeitos mais graves e importantes, e embora estes riscos 

ja tenham sido identificados ha mais de 100 anos, somente nas primeiras 

decadas deste seculo que a radioatividade dos minerios e a presen9a do 

radonio nos ambientes das minas foram implicados na causalidade da 

doen9a. 
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0 risco de cancer de pulmao mostrou-se maior em Hiroshima, onde 

tantos raios gama como neutrons foram liberados com a explosao atomica, 

do que em Nagasaki, onde a exposi9ao foi limitada aos raios gama. Este 

fato, portanto, indica a existencia de urn gradiente de efetividade biol6gica 

de acordo como tipo de radia9ao (2, 4). 

4.4 Arsenico 

0 arsenico e urn metal6ide encontrado principalmente em minerios de 

cobre, zinco e chumbo, sendo eliminado como impureza durante a fusao 

destes metais. 0 arsenico e seus compostos minerais sao altamente t6xicos, 

e o contato dos trabalhadores com o arsenico e seus derivados se da no 

momento das fundi9oes de cobre, zinco e chumbo, mas tambem e bern 

utilizado em Iigas de chumbo e cobre. E bastante utilizado na fabrica9ao de 

acido sulfilrico e de pesticidas arsenicais e, ainda, na industria eletronica, 

farmaceutica e de couros. Geralmente, e encontrado disseminado no ar, agua 

e alimenta9ao, e tambem no tabaco e alguns medicamentos. 0 arsenico 

sendo urn dos componentes do tabaco, toma-se evidente que qualquer 

avalia9ao das rela9oes entre tabagismo e cancer de pulmao, deve considerar 

a contribui9ao do arsenico. 

A penetra9aO do arsenico no organismo e atraves da via respirat6ria 

ao inalar vapores arsenicais, portanto, parece 16gico o fato de muitas 

pesquisas terem sido dirigidas para explorar as repercussoes da exposi9ao a 
substancia sobre o aparelho respirat6rio. 
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Os riscos de cancer de pulmao, da ordem de tres a oito vezes maior 

tern sido observados entre trabalhadores de certos tipos de exposi9oes 

ocupacionais que envolvem o arsenico, quando comparados com popula9oes 

de controle. 

0 periodo de latencia para 0 surgimento de cancer pulmonar e em 

media entre 15 e 30 anos, sendo a localiza9ao preferencial dos canceres, nos 

lobos superiores. Ja o asbesto causa o cancer mais localizado em lobos 

inferiores dos pulmoes. 

4.5 Cromo 

0 cromo e urn metal pouco nobre, nao encontrado livremente, sendo 

sempre associado ao ferro e chumbo (cromita), que amplamente distribuida 

pela superficie da terra. Mais de urn milhao de toneladas do minerio cromita 

sao processados anualmente no mundo. 0 cromo e os cromatos, que 

derivam principalmente da cromita, sao usados em mais de uma centena de 

categorias de trabalho, muitas das quais envolvem 0 acido cromico no 

processo de galvanoplastia ( cromea9ao ), tanto para fms esteticos como para 

aumentar a resistencia a corrosao. Por ser urn metal lustroso, resistente a 

corrosao e insoluvel em agua, e muito utilizado em Iigas metalicas, 

principalmente com o ferro e o niquel, para forma9ao do a9o inoxidavel, ou 

com o niquel, titanio, ni6bio, cobalto, cobre e outros metais, para formar 

Iigas especiais. 
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Outra aplicac;ao para os compostos do cromo, pode-se citar seu uso 

na fabricac;ao de pigmentos, tratamento do couro, agentes antioxidantes, 

inibidores da corrosao, preservantes da madeira, reagentes quimicos em 

geral, fabricac;ao de elementos refratarios, fotogravura e impressao de texteis 

(mordentes ). Alem dos trabalhadores dessas atividades, antes descritas, os 

soldadores de ac;o inox tambem sofrem exposic;ao ao cromo. 

A industria metalillgica e a principal utilizadora do cromo no Brasil. 

Ela e responsavel por 68% do consumo nacional de cromo, seguida pelos 

setores quimicos (26%) de abrasivos ( 6%) (2, 7). 

A correlac;ao entre a exposic;ao ao cromo e o aparecimento de 

doenc;as pulmonares, digestivas e de pele, tern sido freqlientemente 

estudadas e e de grande interesse epidemiol6gico na Medicina do Trabalho. 

Entre os muitos efeitos deleterios do cromo para a saude dos trabalhadores 

expostos ( ulcerac;oes de pele, dermatites, efeitos respirat6rios agudos, 

ulcerac;ao de septo nasal), tern confmnado aumento da incidencia de 

neoplasia pulmonar entre homens empregados em industrias de manipulac;ao 

do cromo (manufatura de dicromato a partir da cromita, industria de 

pigmentos para tintas ). N estes casos a contaminac;ao e por inalac;ao de p6 

em suspensao. 

Os primeiros casos de cancer de pulmao relacionados ao cromo foram 

assinalados na Alemanha em 1911 por Pfeil (2, 7). Desde 1948, varios 

estudos tern mostrado excesso de cancer de pulmao entre trabalhadores da 

industria de cromatos. Embora nao seja claro quais compostos do cromo sao 

cancerigenos para o homem, ha estudos epidemiol6gicos e experimentais 

indicando o cromo hexavalente como a substancia sobre a qual recaem as 
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maiores suspeitas de efeito cancerigeno sobre o pulmao, nao se podendo 

excluir, porem, o papel exercido pelo cromo trivalente. 

0 periodo de latencia entre o inicio da exposi9ao ao cromo e o 

aparecimento do carcinoma de pulmao tern uma media de 24 anos, com 

varia9oes entre 3 e 58 anos. 

N a Alemanha e Inglaterra foi observado urn aumento do numero de 

casos de cancer de pulmao nos trabalhadores expostos ao metal, no periodo 

medio de exposi9ao de 15 a 27 anos (3). 

A a9ao do cromo e atraves de irrita9ao primaria da mucosa ou por 

sensibiliza9ao da mucosa bronquica. Nao ha evidencias de especificidade do 

tipo histol6gico para os canceres de pulmao relacionados ao cromo. A dose 

letal oral para urn individuo adulto e de 50 - 70mg de cromatos/Kg de peso. 

4.6 Ferro 

0 ferro e o segundo metal mais abundante encontrado na natureza e o 

quarto entre os elementos quimicos, sendo apenas ultrapassado pelo 

oxigenio, silica e aluminio. 0 Brasil e o terceiro maior produtor mundial, 

ap6s a Russia e a Australia ( 4). A maio ria das minera9oes sao feitas em 

sistemas abertos, devido os depositos de ferro se encontrarem na superficie 

da crosta terrestre. 

\. ~h ,, .• 
"'--<:.,,:··L.~;:;;,~:~~ 
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Os compostos mais importantes do ferro sao os 6xidos e o carbonato, 

os quais constituem a principal forma sob a qual o metal e obtido ( 4). 

0 acometimento pulmonar gerado pelo ferro em trabalhadores de 

minas e a siderose, mas inumeros estudos de mortalidade, entre mineiros de 

ferro, tern mostrado urn risco aumentado de cancer de pulmao, geralmente 

entre tabagistas (1, 2, 3, 4). Este aumento da incidencia de canceres 

broncopulmonares e de cerca de 1 0 a 12 vezes aquela da popula9ao geral. 

Em estudos experimentais em animais, tern se notado que o 6xido de ferro 

nao tern sido cancerigeno. A emana9ao do radonio na atmosfera das minas 

tern sido apontada como o fator cancerigeno. 

A incidencia aumentada de cancer de pulmao foi observada, porem 

menos significante, entre trabalhadores de siderurgicas, trabalhando na 

fundi9ao do ferro e do a9o. Entre os soldadores, os resultados sao 

controversos. Em 1991, Moulin, Diebold e Limas set fizeram extensa revisao 

bibliografica de estudos que buscaram avaliar o risco de cancer entre 

soldadores e reviram 21 estudos de tipo caso-controle e 27 estudos de 

coorte. Ap6s analise, concluiram que e permitido afmnar que o risco de 

cancer de pulmao e maior entre OS soldadores, particularmente aqueles que 

trabalham com a9o inoxidavel (7). 
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4.7 Niquel 

0 niquel e urn metal utilizado em Iigas metalicas amplamente utilizado 

em industrias. Sao mais de 3.000 tipos de Iigas sendo que o a9o inoxidavel e 

o mais utilizado, principalmente na industria automobilistica. E usado ainda 

como catalisador na hidrogena9ao de gorduras e oleos, na gaseifica9ao 

catalitica do carvao, em pigmentos de tintas, em ceramicas e vidros (2, 3, 4). 

No fmal do seculo XIX, urn quimico chamado Mond (3) descreveu 

urn processo para a purifica9ao do niquel que passou a ser conhecido como 

processo de Mond. Este processo de purifica9ao requer a forma9ao de urn 

gas (carbona to de niquel) para a obten9ao de niquel purificado. Este 

processo envolve o risco de carcinoma do trato respirat6rio, particularmente 

o pulmao, laringe e fossas nasais. 

Em urn estudo prospectivo hist6rico de 967 trabalhadores, se 

documentou excesso de risco de canceres de pulmao e das fossas nasais 

entre trabalhadores em uma refmaria de niquel na Inglaterra ( 4). 0 autor 

deste estudo identificou que o risco aumentado estava limitado aos homens 

empregados antes de 1930, indicando que as mudan9as ocorridas no 

processo de refmamento do niquel haviam eliminado os riscos. Outros 

estudos em trabalhadores expostos ao niquel, em outros paises, 

particularmente Noruega e Canada, tambem confrrmaram que o risco estava 

confmado aos primeiros estagios do refino do niquel, envolvendo intensa 

exposi9ao ao minerio. 
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0 niquel atualmente e muito usado nas Iigas em galvanoplastias, em 

baterias, partes de mecanismos de maquinas pesadas e utensilios de cozinha. 

Os trabalhadores que se expoem mais, sao os ligados a industria de 

galvanoplastias, industria petroquimica e industria da borracha. 

0 niquel e o carbonato de niquel sao as principais formas 

cancerigenas. A linica exposi~ao perigosa seria o refmamento do niquel 

usando o processo de Mond. Nao tern sido observado excesso de cancer 

entre trabalhadores inalando niquel metalico em outras circunstancias. 

Em muitas industrias que refmam o niquel, os altos niveis de 

hidrocarbonetos policiclicos aromaticos, arsenico e outros agentes podem 

estar in:fluenciando os excessos de riscos de cancer detectados. 

0 periodo de latencia entre a exposi~ao ao niquel e o cancer de 

pulmao e em media 20 anos. 

4.8 Clorometil-eteres ( eter clorometil) 

Os clorometil-eteres sao produtos quimicos considerados 

cancerigenos, sendo o cancer broncopulmonar, o mais evidente. 

Os clorometil-eteres sao divididos em dois tipos de liquidos: 

clorometil-eter (CMME) e o bis-clorometil-eter (BCME). 0 CMME nao e 

considerado muito cancerigeno, mas invariavelmente ele esta sempre 
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contaminado pelo BCME, que tern maior magnitude cancerigena. Ambos 

sao liquidos volateis, portanto a contamina9a0 e facil e rapida. 

Desde 1973, os trabalhos feitos como trabalhadores de setores 

quimicos, sujeitos a exposi9ao aos clorometil-eteres, mostram grande risco 

de carcinomas broncogenicos. A contamina9ao se da por inala9ao durante a 

produ9ao de resinas de trocas ionicas. Tem-se verificado grande rela9ao 

dose-resposta, com maior propor9ao de tumores em homens jovens e nao 

tabagistas ( 4). 

Os tumores pulmonares encontrados com maior incidencia em 

trabalhadores expostos aos clorometil-eteres e do tipo histol6gico de 

pequenas celulas (oat cell carcinoma). 

Nao se sabe relatar o tempo de latencia entre a exposi9ao ao quimico 

e o aparecimento do tumor, mais ele incide mais na faixa etaria que vai de 

35 a 55 anos de idade (2, 4). 

4.9 Hidrocarbonetos policiclicos aromaticos 

Os hidrocarbonetos policiclicos aromaticos (HP A), tambem chamados 

de hidrocarbonetos polinucleares aromaticos, sao encontrados difusamente 

na natureza, advindos principalmente da combustao de material organico ou 

do processamento a quente de oleo cru, carvao mineral ou outros produtos 

organicos que contenham carvao. 
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V arios estudos em grupos ocupacionais variados, comprovam o 

elevado risco de cancer de pulmao quando expostos intensamente aos HP A. 

Nos Estados Unidos, em 1971, Lloyd relatou mortalidade entre 58.828 

metallirgicos e encontrou, entre os 2.500 homens do setor de refmaria de 

carvao, risco 2,5 vezes de cancer de pulmao, quando comparados com 

outros metallirgicos (3). A mortalidade esta confmada aos trabalhadores nos 

fomos da destilaria, chegando a 10 vezes entre aqueles trabalhadores entre 5 

ou mais anos no topo dos fomos. 

Os hidrocarbonetos policiclicos aromaticos, sao causadores tambem 

de canceres de pele e do trato urinario. Podem tambem contaminar 

trabalhadores expostos ao piche, asfalto e ao alcatrao da fundi9ao do 

aluminio. 

U m dos tipos de preven9ao dos canceres ocupacionais (pulmonares 

ou nao) causados pelo HP A, e a substitui9ao dos produtos manipulados. 

Como, por exemplo, o piche derivado do petr6leo e menos cancerigeno que 

o derivado do carvao. Sendo assim, se deveria das preferencia ao primeiro 

( derivado do petr6leo) na produ9ao de asfalto. 
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4.10 Outros agentes tarnbern reconhecidos como cancerigenos para o 

pulrnao 

Infelizmente ja sao inumeras substancias que os trabalhadores estao 

sujeitos a exposi9ao em seu ambiente de trabalho e que geram doen9as 

pulmonares, como o cancer. Ainda temos que falar de outros cancerigenos 

pouco estudados, mas que ja tiveram algum caso descrito. 

0 gas mostarda e, por exemplo, uma substancia que ha evidencias 

suficientes do seu poder cancerigeno para o pulmao. Durante a I Guerra 

Mundial, o gas mostarda foi utilizado como armas quimica e ap6s estudos, 

se comprovou urn aumento significativo de incidencia de neoplasia pulmonar 

entre os soldados que o utilizaram e entre os trabalhadores responsaveis pela 

produ9ao do gas. 

0 gas mostarda chegou a ser usado como beneficio, sendo uma das 

primeiras drogas utilizadas no tratamento dos canceres em geral. Entretanto, 

a importancia no tratamento foi ficando cada vez menor e hoje o numero de 

pessoas expostas a ela e minimo. 

Outros estudos, na busca de fatores cancerigenos aos trabalhadores, 

tern apontado a acrilonitrila e o cloreto de vinil como substancia 

cancerigenas para o pulmao, mas pouco se sabe sobre a forma de a9ao, e o 

tempo de latencia destas substancias. 

f 4 
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5. FATORES DE PREVENCAO PRIMAluA PARA 0 CONTROLE 

DA NEOPLASIA PULMONAR 

Como ja vimos ao Iongo deste trabalho, os fatores que levam ao 

cancer de pulmao sao em grande numero, mas mesmo assim o indice de 

trabalhadores com neoplasia pulmonar e alto. E muito importante o fato que 

muitos dos canceres atingindo individuos idosos, ja aposentados, tiveram 

sua genese durante a idade produtiva do paciente e podem estar 

relacionados a exposi\=ao ambiental a agentes cancerigenos no trabalho (5, 

6). 

0 progn6stico da neoplasia pulmonar de etiologia ocupacional nao 

difere das decorrentes de outras causas. Deve-se salientar que a\=oes 

individuais, como exames peri6dicos com avalia\=oes clinicas e radiol6gicas, 

assim como dosagem laboratoriais de substancias nos fluidos corp6reos dos 

trabalhadores expostos, sao condutas pouco eficazes e sem nenhum impacto 

para o controle da neoplasia pulmonar ocupacional. 

Como ja mencionamos, o controle do cancer de pulmao de origem 

ocupacional deve ser atraves de a\=oes de preven\=aO primaria, sendo estas 

com preven\=ao coletiva dos trabalhadores e incluem a identifica\=ao dos 
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nscos, controle ambiental do nivel de substancias t6xicas e substitui9ao 

destas substancias ou mudan9as dos processos de trabalho. 

0 uso de equipamentos de prote9ao respirat6ria neste caso e 

importante como preven9ao primaria ja que a via de contamina9ao deste tipo 

de cancer e inalat6ria (principalmente ). 

Para que isto ocorra e necessario saber exatamente que tipo de 

equipamento e 0 ideal para cada tipo de exposi9a0 que 0 trabalhadores esta 

sujeito. Deve-se obedecer e respeitar as caracteristicas e criterios tecnicos 

na escolha perfeita dos respiradores e filtros contra contaminantes 

particulares e gasosos. 

Os equipamentos de prote9ao respirat6ria (EPR) sao divididos em 

respiradores e filtros. Os respiradores sao classificados em respiradores 

purificadores de ar tipo pe9a semifacial filtrante para particulas, respiradores 

purificadores de ar tipo pe9a semifacial e filtros substituiveis, respiradores 

purificadores de ar tipo pe9a facial inteira e filtros substituiveis, respiradores 

purificadores dear motorizados, aparelhos de adu9ao de ar (respiradores de 

ar comprimido) e aparelhos de adu9ao de ar (mascaras autonomas de 

circuito aberto) (5). 

Todos estes respiradores funcionam purificando e filtrando o ar 

inalado, protegendo em alguns casos, o rosto e os olhos, e alguns deles 

mantem a respira9ao do trabalhador atraves de ar limpo e puro que e 

conduzido atraves de tubos de fora do ambiente ou de dentro de cilindros 

m6veis. 
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6. CONCLUSAO 

Ap6s relatarmos todos os riscos que o trabalhador esta sujeito e os 

possiveis meios de controle das contamina9oes, concluimos que ha 

necessidade de urn interesse maior por parte dos responsaveis. A tendencia 

da economia e de uma intensifica9ao do processo de industrializa9ao no 

Brasil. Este fato, inevitavelmente, levara ao aumento da ocorrencia de 

canceres pulmonares na popula9ao de trabalhadores brasileiros. Quanto 

mais forem proteladas politicas de interven9ao sobre os fatores de risco da 

neoplasia pulmonar, mais distante se situara o controle. 
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