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Introdução

O risco de o trabalhador desenvolver doenças devido à 
exposição a diferentes substâncias presentes no ambiente de 
trabalho é conhecido desde a antiguidade. Para aumentar este 
risco, nas últimas décadas, o ambiente interno dos edifícios 
modernos passou a constituir um nicho ecológico com seu 
próprio meio. Sofisticados métodos de construção e os novos 
materiais e equipamentos necessários para manter o meio am-
biente interno destas estruturas fechadas produzem grande nú-
mero de subprodutos químicos e permitem o desenvolvimento 
de diversos microorganismos causando ou agravando doenças. 
Atualmente, a asma relacionada ao ambiente de trabalho é, sem 
dúvida, a doença ocupacional respiratória mais importante, não 
apenas pela freqüência, mas também pelos problemas profis-
sionais e socioeconômicos que gera. A seguir são apresentados 
os mais importantes agentes causadores de doenças ocupacio-
nais, descrevendo as principais características da asma e rinite 
ocupacionais, seu diagnóstico e tratamento, comentando ainda 
os fatores e/ou situações de risco para as doenças ocupacionais 
e as medidas de higiene ambiental sugeridas para o seu contro-
le, abordando sempre que possível a questão da qualidade do 
ar em ambientes fechados.

Alérgenos ocupacionais

Alérgenos são substâncias geralmente de natureza protéica, 
que causam doenças alérgicas através de mecanismo mediado 

pela Imunoglobulina E (IgE). Quando estes alérgenos encon-
tram-se, particularmente no local de trabalho, dizemos que se 
trata de um alérgeno ocupacional. 

Agentes de alto peso molecular (PM > 5000daltons) como 
proteínas de animais, farinhas e látex agem como antígenos 
completos (alérgenos) e induzem a produção de anticorpos 
IgE específicos. Certos agentes ocupacionais de baixo peso 
molecular (PM < 5000 daltons), incluindo os sais de platina e 
ácidos anidridos, também podem induzir a produção de anti-
corpos IgE específicos, agindo provavelmente como haptenos, 
ou seja, combinando-se com proteínas carreadoras para formar 
antígenos funcionais. O mecanismo de indução de doenças por 
alérgenos ocupacionais é o mesmo que com os alérgenos não 
ocupacionais. O alérgeno inalado liga-se a anticorpos específi-
cos da classe IgE na superfície de células inflamatórias (mas-
tócitos e basófilos) desencadeando uma cascata de eventos que 
resulta no influxo de mais células inflamatórias para o local 
com a liberação de mediadores inflamatórios1. Além dos alér-
genos ocupacionais, substâncias das mais variadas fontes tam-
bém podem causar quadros respiratórios ocupacionais através 
de mecanismos não alérgicos. O Quadro 12 resume alguns dos 
agentes reconhecidamente associados à asma ocupacional. 
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Quadro 1 - Agentes comumente envolvidos na asma 
ocupacional

Agente Causador Profissões de Risco
Agentes De Alto PM

Cereais Padeiros e moleiros
Proteínas de animais Tratadores, técnicos de 

laboratório
Enzimas Padeiros, limpeza, farmácia
Látex Área da Saúde

Agentes De BAixo PM
Isocianatos Tintas, plásticos, espumas, 

borrachas
Madeiras Marcineiros, movelaria
Anidridos Plásticos, resina-epoxi
Metais Refinarias, soldadores
Corantes Confecções
Formaldeído, glutaraldeído Hospital
Persulfato de amônia Cabeleireiros
Modificado de Chan-Yeung M et al.2
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As pneumoconioses também estão entre as doenças pul-
monares que podem ocorrer por exposição no ambiente de 
trabalho. São provocadas pela inalação prolongada de poeiras 
inorgânicas.  Entre os quadros mais comuns se destacam: a an-
tracose, que consiste na deposição de carvão, fuligem e produ-
tos similares nos pulmões; a silicose, que resulta da exposição 
à poeira sílica (areia); e a asbestose, provocada pela inalação 
de fibras de asbesto (amianto)3.

Os poluentes presentes em ambientes fechados também 
contribuem de maneira importante para o agravamento de 
quadros ocupacionais. De fato, nas últimas duas décadas, a 
qualidade do ar em ambientes fechados tornou-se uma gran-
de preocupação na área de saúde pública, e tem-se estudado 
cada vez mais os poluentes de ambientes interiores. Parte da 
piora na qualidade do ar de interiores está associada ao uso 
de diversos produtos para forração, acabamento e mobiliário, 
que contêm substâncias químicas que podem ser dispersas no 
ar, e são encontradas também em materiais de construção e 
de limpeza. As próprias pessoas e suas atividades profissio-
nais estão entre os maiores contribuintes para a poluição do ar 
em ambientes fechados, não apenas pela liberação de dióxido 
de carbono através da respiração, mas também pelo transporte 
de microrganismos (bactérias, fungos, vírus e ácaros). Além 
disso, o tabagismo e atividades como cozinhar e limpar contri-
buem para a poluição nestes ambientes4.

Os poluentes de interiores podem ser divididos em: mate-
riais particulados, aerossóis, vapores e gases. Esses, por sua 
vez, podem ser classificados em orgânicos, inorgânicos e bio-
lógicos (Quadro 2). Como citado anteriormente, as fontes típi-
cas de poluição nestes ambientes incluem materiais de cons-
trução, de acabamento e de escritórios. Itens como carpetes, 
móveis, roupas e tapetes fornecem um ambiente propício para 
a proliferação de bactérias, fungos e ácaros. Procedimentos de 
limpeza (varrer, aspirar, espanar a poeira) removem as partícu-

las grandes, mas aumentam por ressuspensão a concentração 
de partículas pequenas no ar. Os contaminantes de ambientes 
interiores usualmente monitorados estão o dióxido de carbono 
(CO2), o monóxido de carbono (CO), os compostos orgâni-
cos voláteis, os compostos orgânicos semivoláteis, o radônio, 
o material particulado, a nicotina e as concentrações total e 
específica de microorganismos4. 

O material particulado é a forma mais visível de poluição 
do ar. O termo material particulado total (MPT) refere-se à 
matéria total, em fase líquida e/ou sólida no ar. Material parti-
culado inalável (MPI) refere-se somente às partículas que são 
pequenas o bastante para passar pelas vias aéreas superiores 
e alcançar o pulmão. O diâmetro das partículas determina se 
elas se depositarão em superfícies horizontais ou verticais, se 
ficarão suspensas no ar, ou se serão removidas por filtros de 
ar condicionado ou aspiradores de pó; e, uma vez inaladas, se 
serão removidas ou depositadas nas vias aéreas. A composição 
química do material particulado em ambientes fechados varia 
bastante, constituindo-se de esporos de fungos, amianto, fibras 
sintéticas, restos de insetos e alimentos, pólens, aerossóis de 
produtos de consumo e alérgenos5. 

O radônio é um gás radioativo derivado do elemento quí-
mico Radio. Está presente nos solos, água freática, e em inú-
meros materiais de construção, tais como concreto, pedras e 
tijolos, e o nível de radônio em ambientes fechados pode au-
mentar consideravelmente a partir destes materiais6. O nível 
limite para as concentrações de radônio varia de acordo com a 
legislação vigente no país; no Canadá, este limite é de 20pCi/
L, já nos Estados Unidos, onde esse gás é classificado como 
um dos principais poluentes em recintos fechados, o limite é 
de 4pCi/L4.

Os compostos orgânicos voláteis (COV) são os poluentes 
que apresentam maior variedade. Em sua maioria, são consi-
derados inócuos quando em concentrações baixas. As princi-

Quadro 2 - Fontes típicas de poluição do ar em ambientes fechados
Ambiente Fontes Poluentes

Residência

Fumo
Fogão a gás
Fogão à lenha
Materiais de construção e mobiliário
Superfícies e materiais úmidos
Atividades de limpeza

Partículas respiráveis, CO, COVs, nicotina, HPA, fenóis, nitrosaminas, NO2
NO, CO, hidrocarbonetos gasosos
Partículas respiráveis, CO, HPA, NO2,
Formaldeído, COVs, radônio
Agentes biológicos
Partículas respiráveis, COVs

Escritório

Fumo
Materiais de construção e mobiliário
Ar-condicionado
Fotocopiadoras e impressoras a laser
Atividades de limpeza

Partículas respiráveis, CO, COVs, nicotina, HPA, fenóis, nitrosaminas, NO2
Formaldeído, COVs, radônio
Agentes biológicos, ar externo
COVs, partículas inaláveis, ozônio
Partículas respiráveis, COVs

Transporte Fumo
Queima de combustíveis

Partículas respiráveis, CO, COVs, nicotina, HPA, fenóis, nitrosaminas, NO2
Material particulado, CO, HPA, NO2, COVs, aldeídos 

Extraído de Brickus LSR & Aquino Neto FR (4).
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pais classes de compostos com potencial mutagênico são as 
N-nitrosaminas, aldeídos e hidrocarbonetos insaturados e/ou 
aromáticos. Uma das principais fontes de compostos orgâni-
cos voláteis em recintos fechados é a evaporação de materiais 
de construção, acabamento e de mobiliário, além dos proces-
sos de combustão e emissões metabólicas de microrganismos. 
O uso de umidificadores, produtos à base de aerossóis e até 
sistemas de ar-condicionado pode favorecer o transporte des-
tes compostos para a fase vapor, contribuindo para agravar o 
quadro. Alguns COVs são relacionados a uma ou outra fonte 
principal, tais como formaldeído e clorofórmio. A maior fonte 
de formaldeído são os produtos de madeira. O clorofórmio é 
introduzido em ambientes fechados devido ao simples ato de 
tomar banho ou abrir torneiras de água7.

Os compostos orgânicos semivoláteis (COSV) são encon-
trados em emissões veiculares (especialmente veículos movi-
dos a diesel), mas também em cartuchos de fotocopiadoras, 
queima de madeira e tabaco. Dentre os COSV, os hidrocarbo-
netos policíclicos aromáticos (HPAs) têm sido freqüentemente 
detectados em ambientes fechados. Os mais mencionados são 
o naftaleno e seus derivados metilados, antraceno e fenantre-
no, bezo[a]pireno e benzo[e]pireno, dibenzo[a,b]antraceno, 
benzo[g,h,i]perileno, indeno[1,2,3-cd]pireno e coroneno. A 
determinação da concentração de HPAs como agentes car-
cinogênicos frequentemente se refere a concentração de 
benzo[a]pireno e/ou HPA total. O benzo[a]pireno tem sido 
apontado em alguns estudos como um provável agente carci-
nogênico para seres humanos4. 

A queima do tabaco produz uma mistura complexa de po-
luentes, contendo milhares de constituintes químicos, podendo 
ser em alguns casos a maior fonte de poluição do ar nos am-
bientes fechados. Onde existe maior concentração de fumante 
e mínima ventilação pode haver acúmulo de fumaça do taba-
co, causando irritação, particularmente no sistema respiratório 
superior. Dos constituintes da fumaça do cigarro, a nicotina e 
seus derivados, algumas nitrilas, e alguns derivados da graxa 
da folha do tabaco são fornecidos quase que exclusivamente 
pela queima do tabaco. A nicotina é considerada o constituinte 
principal da fumaça do cigarro. Devido a sua toxicidade, quan-
do inalada, causa estresse excessivo nos sistemas circulatório e 
nervoso, e tem sido relacionada ao aumento da susceptibilidade 
para o desenvolvimento do câncer. O Instituto Nacional para a 
Segurança e Saúde Ocupacional dos EUA (NIOSH) estabele-
ceu um TLV para nicotina em local de trabalho de 0,5mg/m. 
No Brasil, em meados de 1996, o fumo foi proibido em lugares 
fechados de uso coletivo4

Tem havido um interesse considerável em se determinar 
a concentração de oxidantes no ar de interiores. Sabe-se que 
o ozônio (O3) é um agente oxidante poderoso; este gás reage 
rapidamente com certas classes de compostos orgânicos, espe-
cialmente aquelas que contêm ligação insaturada carbono-car-
bono, gerando aldeídos e/ou cetonas. Pode ser gerado em pe-
quenas quantidades pelo uso de fotocopiadoras e impressoras a 

laser. O oxigênio, por sua vez, pode interagir com substâncias 
reativas e/ou à luz, formando espécies reativas como dióxido 
de nitrogênio, superóxido, peróxido de hidrogênio e peróxidos 
orgânicos4.  Outro gás freqüentemente encontrado tanto em ar 
externo quanto interno é o dióxido de nitrogênio, normalmente 
produzido em processos de combustão.

No Brasil, onde a ventilação do ambiente geralmente é feita 
deixando-se as janelas abertas, poluição do ar externo (princi-
palmente por fumaça de veículos e emissões industriais) tem 
participação importante na qualidade do ar de interiores.

Mais de 300 agentes encontrados no ambiente de trabalho 
já foram responsabilizados por quadros de asma ocupacional 
que constitui a doença respiratória ocupacional mais prevalen-
te em indivíduos susceptíveis. 

Asma e rinite ocupacionais

A asma ocupacional (AO) é caracterizada pela limitação 
variável ao fluxo de ar e/ou hiper-reatividade das vias aéreas 
relacionadas a causas e condições presentes, especificamente 
no ambiente de trabalho e não a estímulos encontrados fora 
deste. É a pneumopatia ocupacional mais prevalente, corres-
pondendo de 26% a 52% das doenças respiratórias ocupacio-
nais nos países industrializados. Nos EUA, a asma ocupacional 
é responsável por 5% a 15% dos asmáticos adultos do sexo 
masculino, mas esta freqüência em um grupo de trabalhado-
res pode variar de 1% a mais de 50%, dependendo do tipo de 
ocupação e o país estudado8. Duas situações podem ser encon-
tradas: asma ocupacional e asma agravada no ambiente de tra-
balho.  A asma ocupacional desenvolve-se como um resultado 
direto da exposição no ambiente de trabalho. Os pacientes com 
asma agravada no ambiente de trabalho têm uma história de 
asma pré-existente.

Dois tipos de asma ocupacional têm sido descritos: AO ca-
racterizada por um período de latência (intervalo entre o início 
da exposição e o aparecimento dos sintomas) que pode variar 
de semanas a vários meses; e AO sem período de latência, na 
qual os sintomas aparecem logo após a exposição ao agente 
causador.

A AO com período de latência é a apresentação mais co-
mum, geralmente causada por substâncias naturais e sintéti-
cas de alto peso molecular como proteínas animais e farinha, 
e algumas de baixo peso molecular como sais de platino, ani-
dridos. Envolvem mecanismo imunológico: 1) IgE dependente 
- agentes ocupacionais induzem a produção de anticorpos IgE 
específicos, caracterizando assim a presença de uma reação de 
hipersensibilidade tipo I ou um quadro alérgico típico; 2) IgE 
independente - 

A maioria dos agentes de baixo peso molecular como iso-
cianatos e ácido plicático induzem AO por mecanismo imuno-
lógico IgE independente, pois existem evidências de influxo de 
células inflamatórias e liberação de mediadores nas vias aéreas 
sem demonstrar a participação consistente de IgE específica. 
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Este mecanismo não está completamente esclarecido, mas são 
descritos fenômenos imunológicos como: desgranulação ines-
pecífica de mastócitos, fixação de complemento e infiltrado de 
células T 1. 

A asma sem latência, que geralmente envolve um mecanis-
mo não imunológico, é classicamente desencadeada por meca-
nismos irritativos que incluem irritação direta do revestimento 
das vias aéreas, lesão tóxica desencadeada por exposição a al-
tas concentrações de agentes ocupacionais ou ainda efeitos far-
macológicos dos irritantes que podem induzir broncoespasmo. 
Neste grupo está incluída a síndrome da Disfunção Reativa 
das Vias Aéreas (RADS), que classicamente segue a exposição 
aguda a uma grande quantidade de fumaças e gases tóxicos 
como a amônia. Acredita-se que a descamação do epitélio re-
sulte em inflamação das vias aéreas devido à perda dos fatores 
relaxantes derivados do epitélio e exposição de terminações 
nervosas (inflamação neurogênica), além de ativação inespecí-
fica de mastócitos que liberam seus mediadores9. 

A asma ocupacional induzida por diferentes mecanismos 
também difere em muitos outros aspectos como na apresenta-
ção clínica, característica dos trabalhadores em risco, tipo de 
reação produzida na broncoprovocação, entre outros que estão 
resumidos no Quadro 3.

A rinite ocupacional também é definida como aquela que 
ocorre devido à exposição no ambiente de trabalho aos agen-
tes de alto PM, baixo PM ou substâncias irritantes através de 
mecanismos imunológicos ou não. Esta condição geralmente 
coexiste com asma ocupacional e na verdade tem sido apon-
tada como um estágio inicial do comprometimento das vias 
aéreas, de forma que se a exposição ao agente persiste, a rinite 

ocupacional pode evoluir para asma10.
A prevalência varia muito entre diferentes trabalhos apre-

sentados devido aos critérios usados para o diagnóstico, a aérea 
geográfica e o tipo de ocupação. A incidência de sintomas rino-
conjuntivais relacionados ao trabalho é maior nos primeiros 12 
a 20 meses de atividade profissional e aumento com a duração 
da exposição até um período de 24 meses. Este curto período 
de latência sugere a necessidade de maior vigilância nos pri-
meiros anos de exposição.  História de sintomas atópicos é co-
mum em trabalhadores que desenvolvem rinite ocupacional11.

Situações ocupacionais de risco

Vários fatores podem aumentar o risco de desenvolver do-
ença ocupacional incluindo fatores genéticos, industriais, me-
tereológicos, sociais e fatores médicos. Exposição industrial 
aos agentes causais é o mais importante para determinar o de-
senvolvimento de doença respiratória ocupacional. A natureza 
e a extensão da exposição, incluindo o nível de exposição, são 
importantes. Outros fatores do ambiente de trabalho que po-
dem influenciar incluem práticas de higiene ambiental, adesão 
às políticas de segurança e características do emprego. A dis-
ponibilidade de equipamentos adequados de proteção indivi-
dual como máscaras e respiradores, adesão aos procedimentos 
de segurança, a natureza da ventilação do ambiente de trabalho 
e a qualidade do ar estão entre os fatores de importância, bem 
como fatores climáticos como condições do vento, inversão de 
temperatura e exposição ao quente e frio. A proximidade com 
outros alérgenos ou irritantes e a presença de poluentes am-
bientais oxidantes também podem facilitar o desenvolvimento 
de doenças8.

Indivíduos atópicos (predispostos a desenvolver doenças 
alérgicas) apresentam maior risco de desenvolver asma cau-
sada pela exposição a agentes ocupacionais do que indivíduos 
não-atópicos. Neste caso, a presença de atopia como fator de 
risco envolve predisposição genética do indivíduo exposto. 
Importante ainda nestes casos é o fato de que os atópicos fre-
qüentemente apresentam hiper-reatividade das vias aéreas.  O 
tabagismo tem sido apontado como um importante fator de ris-
co para AO, principalmente nos quadros ocupacionais devido 
agentes que induzem a produção de IgE específica. Mudanças 
fisiológicas numerosas têm sido associadas com tabagismo, in-
cluindo inflamação dos pulmões, aumento da permeabilidade 
da mucosa brônquica, retardo no transporte muco ciliar, au-
mento do número de macrófagos12.

Infecção aguda das vias aéreas superiores podem precipi-
tar episódios de asma e causar hipereatividade das vias aéreas, 
mesmo em não-asmáticos. Muitos pacientes avaliados com 
suspeita de quadro ocupacional podem ter uma infecção vias 
aéreas associadas na ocasião do aparecimento dos sintomas. A 
hiper-reatividade brônquica (HRB) inespecífica também está 
associada com o desenvolvimento de asma ocupacional. A 
HRB geralmente precede o aparecimento dos sintomas. Outros 

Quadro 3 - Classificação e características da asma 
ocupacional

Características
Asma com latência

Asma sem 
latênciaig e 

dependente
ig e 

independente
Tempo de 
Exposição Longo Curto Em horas
Resposta à 
Provocação

Imediata 
ou Bifásica Tardia Desconhecida

Prevalência Menor 5% Maior 5% Desconhecida
Fatores 
Predisponentes

Atopia, 
fumo Desconhecidos Desconhecidos

Ativação de 
linfócitos ++++ ++++ +
Ativação de 
eosinófilos ++++ +++
Fibrose 
Subepitelial + + ++++
Espasmos de 
Membrana Basal ++++ ++++ ++++
Descamação 
epitelial + + ++++

Modificado de Chan-Yeung M et al.2
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fatores como intolerância à aspirina, o uso de drogas beta-blo-
queadoras ou inibidores da enzima conversora de angiotensi-
na, refluxo gastroesofágico, estresse e hiperventilação podem 
representar um aumento do risco para desenvolver asma ocu-
pacional8.

O ambiente interno dos edifícios modernos, principalmente 
os de uso comercial, constitui nicho ecológico com seu próprio 
meio bioquímico, fauna e flora. Os métodos de construção e 
os novos materiais e equipamentos necessários para manter o 
meio ambiente interno destas estruturas fechadas produzem 
grande número de subprodutos químicos e permitem o de-
senvolvimento de diversos microorganismos. Estes edifícios, 
por serem hermeticamente fechados, apresentam um dilema 
quanto à regulação da umidade e temperatura do ar que circula 
pelos dutos, uma vez que diferentes espécies de microoganis-
mos se desenvolvem em diferentes combinações de umidade e 
temperatura. Se o meio ambiente interno dos edifícios fecha-
dos não for mantido de forma adequada, pode se tornar nocivo 
para a saúde dos seus ocupantes. Nessas condições, edifícios 
fechados são chamados de “Edifícios Doentes”13.

Diagnóstico e tratamento

Nos casos de doença ocupacional a história médica é ex-
tremamente importante. Uma anamnese detalhada é essencial 
para investigar a suspeita de doença respiratória ocupacional. 
Classicamente, a história é caracterizada pela piora no local de 
trabalho, melhorando nos períodos de afastamento (fim-de-se-
mana, feriados, férias...). Entretanto, este padrão nem sempre 
está presente, e sua ausência não afasta o diagnóstico. Os sin-
tomas da asma ocupacional incluem tosse, sibilância (chiado 
no peito), dispnéia (falta de ar), sensação de aperto no peito. 
Já a rinite ocupacional caracteriza-se por prurido nasal e no 
palato, obstrução nasal, espirros e coriza, associados ou não a 
sintomas oculares como prurido e lacrimejamento. A história 
profissional do paciente deve fazer parte da anamnese na qual 
são colhidas informações a respeito da função atual e das an-
teriores, desde o início da sua vida profissional, informações 
sobre o ambiente de trabalho, jornada de trabalho, uso de equi-
pamentos e maquinário, presença de agentes ocupacionais sa-
bidamente causadores de doenças, etc. Para complementar as 
informações sobre o ambiente ocupacional, o ideal seria uma 
visitação ao local de trabalho14.

O exame físico também auxilia no diagnóstico podendo es-
tar normal nos períodos entre as crises ou de afastamento, além 
de evidenciar a existência de doenças concomitantes. Estudos 
laboratoriais e testes imunológicos podem ser úteis em alguns 
casos. Testes alérgicos cutâneos com o agente suspeito estão 
limitados àqueles casos com participação de IgE específica, e 
estão disponíveis para alérgenos de animais, fungos, ácaros da 
poeira doméstica, pólens, veneno de insetos. Exames de ima-
gem como radiografias e tomografias são úteis na avaliação de 
complicações ou para diagnóstico diferencial14.

Para a confirmação do diagnóstico de asma deve haver a 
demonstração da presença de obstrução reversível das vias 
aéreas. Nos casos em que o distúrbio ventilatório obstrutivo 
não é evidenciado no momento da avaliação, uma broncopro-
vocação inespecífica pode ser útil para determinar a presença 
de hiper-reatividade brônquica. Após demonstrar a presença 
de asma, o nexo causal com a exposição ocupacional deve ser 
comprovado. A medida seriada do pico de fluxo expiratório 
(PFE), realizada por um período afastado e trabalhando pode 
estabelecer a natureza ocupacional do quadro clínico.  O pa-
ciente deve ser orientado sobre a utilização correta do aparelho 
que mede o PFE. Os registros devem ser feitos 3 a 4 vezes ao 
dia, durante a jornada de trabalho do paciente, e pelo mesmo 
período com o paciente afastado. O período mínimo de mo-
nitorização sugerido deve ser de duas semanas no trabalho e 
afastado. Não existe critério objetivo universalmente aceito, 
mas variações diárias do PFE maiores que 20% são sugestivas 
de asma ocupacional se mais freqüentes durante o período no 
trabalho. A sensibilidade e especificidade variam de 81%-89% 
a 74%-89%, respectivamente. A broncoprovocação específi-
ca é considerada o padrão-ouro para o diagnóstico de asma 
ocupacional. Originalmente realizada em laboratório, tentando 
simular as mesmas condições da exposição ocupacional, tem 
sido cada vez mais realizada no próprio ambiente de trabalho. 
Este teste deve ser realizado por médicos especialistas com 
apoio de equipes treinadas para eventuais reações sistêmicas, 
com prática em técnicas de reanimação cardiorrespiratória. O 
resultado é considerado positivo quando ocorre queda de 20% 
do VEF1 com relação ao valor basal15. Duas técnicas recentes 
têm sido propostas para avaliar os quadros suspeitos de asma 
ocupacional, a medida do óxido nítrico inalado e a análise do 
escarro induzido. Em ambas temos uma proposta não-invasiva 
para avaliar o processo inflamatório das vias aéreas que é o 
evento fisiopatológico principal. O seu papel na prática clínica 
ainda não está bem estabelecido, pois, apesar das vantagens, 
apresentam ainda algumas limitações16.

A provocação nasal específica em condições controladas 
é o padrão-ouro para confirmar o diagnóstico de rinite ocupa-
cional. Também pode ser realizada em laboratório ou no local 
de trabalho. A resposta pode ser avaliada usando escores de 
sintomas, ou métodos mais objetivos como a análise de marca-
dores inflamatórios no lavado nasal, ou medidas de congestão 
nasal através de rinomanometria ou pico de fluxo inspiratório 
nasal17.

tratamento

O tratamento primário tanto para a asma quanto para a ri-
nite ocupacional consiste em cessar a exposição ao agente cau-
sador, o que pode gerar dificuldades sociais e financeiras para 
o trabalhador. O trabalhador poderá ser afastado provisória ou 
definitivamente do ambiente de trabalho, mudar de função, 
ou até mesmo ser aposentado dependendo da intensidade do 
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quadro. O tratamento farmacológico segue as mesmas reco-
mendações para asma não ocupacional. Após o afastamento, 
os sintomas do paciente e a função pulmonar gradualmente 
melhoram, entretanto em alguns casos esta melhora pode ser 
bastante demorada, e até mesmo parcial, gerando incapacida-
de permanente para o trabalhador15. O controle sintomático 
da rinite também deve ser realizado usando a farmacoterapia 
convencional com anti-histamínicos, corticosteróides tópicos 
nasais, sistêmicos, descongestionantes11.

As medidas preventivas são efetivamente as de melhor re-
sultado para melhorar a qualidade de vida do trabalhador, mes-
mo depois de afetado, por isso é muito importante discutir as 
questões relacionadas ao controle ou higiene ambiental.

Higiene ambiental

Alérgenos e contaminantes presentes no ambiente de traba-
lho são extremamente importantes não só para sensibilização 
dos indivíduos, mas também para o desencadeamento dos sin-
tomas.  Assim, fica mais fácil compreender porque o controle/
higiene ambiental, juntamente com a abordagem medicamen-
tosa, é parte integrante do tratamento das doenças ocupacio-
nais. 

Existe uma relação dose-resposta entre o grau de exposição 
e o desenvolvimento de asma ocupacional. O uso de técnicas 
imunológicas tem permitido a medida de baixas concentrações 
de agentes de alto peso molecular no ambiente de trabalho. 
Não se sabe ainda o que é mais relevante, se é um pico de ex-
posição ou exposição baixa por um período mais prolongado 
para o desenvolvimento de asma ocupacional. Em padeiros, 
por exemplo, os estudos mostram que a sensibilização é im-
provável com concentrações abaixo de 0,5mg/m3 durante um 
turno de trabalho18. 

A aplicação prática de medidas preventivas na medicina 
moderna tem se constituído em um dos avanços mais impor-
tantes da segunda metade do século XX. No campo das doen-
ças ocupacionais, a medicina preventiva não atua apenas sobre 
o indivíduo doente, mas também é de fundamental importância 
para toda a coletividade exposta e com risco de adoecer. A re-
lação entre doença e o ambiente de trabalho é conhecida desde 
a antiguidade. Apesar disso, somente no final do século XIX, 
na Inglaterra, apareceu a primeira disposição legal que con-
templasse a necessidade de estabelecer medidas de proteção 
para o trabalhador mediante a aplicação de medidas de higiene. 
Nos primeiros anos do século XX, apareceu nos EUA a Lei de 
Compensações, de 1908, para proteger o trabalhador do am-
biente ocupacional nocivo e das conseqüências econômicas de 
sua doença ocupacional. Inicia-se assim o esboço do que viria 
evoluir para a higiene industrial19.

Sabemos que as medidas de prevenção devem contemplar 
não apenas a atuação sobre o indivíduo doente, mas também 
aqueles expostos e que podem adoecer, além de medidas pre-
ventivas com relação ao ambiente de trabalho, modificando 

condições potencialmente prejudiciais à saúde. As linhas de 
atuação incluem, portanto medidas complementares de pre-
venção pessoal com o trabalhador e higiene no ambiente de 
trabalho. 

A Associação Americana de Higiene Industrial define a hi-
giene industrial como a ciência e arte do reconhecimento, ava-
liação e controle de fatores ou agentes ambientais originados 
no local de trabalho ou presentes no mesmo, que podem causar 
doenças, incapacidades significativas, prejudicar a saúde ou 
bem-estar do trabalhador, ou de outros membros da comuni-
dade. Três fatores se destacam nesta definição: 1) a higiene 
ambiental concentra seu campo de ação no ambiente que cerca 
o trabalhador; 2) trata de controlar ou modificar este ambiente 
se ele for prejudicial ao trabalhador; 3) protege o trabalhador 
do risco ocupacional, assim como os outros membros da co-
munidade19.

Para conseguir estes objetivos, o primeiro passo consiste 
em determinar e identificar os contaminantes existentes em 
um determinado ambiente de trabalho, quantificar seus efeitos 
adversos e as circunstâncias que podem intensificá-los esta-
belecendo as correções necessárias. Conhecer o processo de 
produção, coletar amostras para medição e adotar as medidas 
corretivas pertinentes é parte integrante e fundamental desta 
abordagem. O próximo passo seria a avaliação dos contami-
nantes, que podem ser de natureza química, física ou biológica. 
A eliminação total seria o único meio totalmente seguro para 
evitar as doenças profissionais. A eliminação total é impossível 
e por isso é necessário definir e estabelecer que níveis ambien-
tais de contaminantes são toleráveis. Não é fácil estabelecer 
o limite de segurança da concentração ambiental de uma de-
terminada substância. São necessários estudos experimentais 
complexos em animais e humanos para estabelecer a relação 
entre concentração de contaminantes e doenças, e os níveis 
abaixo dos quais não haveria alterações na saúde. Segundo Sa-
met et al.20, o limite humano para detectar o odor do formalde-
ído está na faixa de 60-1200µg/m3, já a faixa de exposição na 
qual foi diagnosticada irritação na garganta oscila entre 120 e 
3000µg/m3 na maioria dos indivíduos, enquanto irritação nos 
olhos tem sido registrada em níveis de 100µg/m3.

A qualidade do ar de interiores (QAI) envolve a combi-
nação de vários fatores complexos que estão constantemente 
sofrendo alterações. A avaliação e remediação dos problemas 
relacionados à QAI requerem um entendimento das fontes de 
emissão, da ventilação do prédio e das salas, dos processos 
que afetam o transporte e o destino dos contaminantes. Estes 
processos determinam as concentrações finais dos contami-
nantes que após serem detectados e quantificados, possibilitam 
a avaliação da QAI. Em ambientes climatizados artificialmen-
te, o conhecimento da engenharia de ar condicionado é muito 
útil. Em geral, no sistema de ar-condicionado central, várias 
salas são servidas por uma mesma máquina e nem sempre por 
ocasião do projeto essas terão o mesmo tipo de atividade. In-
dicadores relacionados à QAI são fatores que potencialmente 
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causam, ou estão associados a outros fatores, a chamada sín-
drome do Edifício Doente. Estes indicadores podem ser usados 
para identificar fontes de poluição, determinar falha no sistema 
de ventilação e de ar-condicionado e correlacionar sintomas 
dos ocupantes com a qualidade do ar. Indicadores mais comuns 
da QAI são: a concentração dos contaminantes, velocidade de 
emissão das fontes, velocidade de ventilação do ar, odor e per-
cepção sensorial, razão de concentração interna e externa e 
densidade ocupacional4.

Compreender os possíveis efeitos na saúde associados aos 
contaminantes do ar em ambientes internos é fundamental para 
diagnosticar e remediar os problemas de qualidade do ar nestes 
ambientes. Existe muita incerteza relacionada ao período de 
exposição e concentração destes contaminantes para ocasionar 
problemas de saúde específicos, uma vez que o ser humano 
reage muito diferentemente à exposição dos poluentes. Muitas 
vezes é difícil relacionar a exposição, nessas condições, à sin-
tomatologia dos ocupantes dos recintos fechados4. 

Os critérios de tolerabilidade variam entre as diferentes es-
colas. Nos EUA e Europa Ocidental são seguidos os critérios 
da American Conference of Governamental Industrial Hygie-
nists (ACGIH), que emprega o termo TLV (Thresold Limit Va-
lues) que expressa o valor limite permitido da concentração de 
um determinado contaminante no ambiente21. Para os quadros 
alérgicos estes limites não se aplicam, pois uma vez sensibili-
zado o indivíduo pode manifestar o quadro clínico mesmo com 
exposição a mínimas quantidades do alérgeno envolvido.

O objetivo da higiene industrial é controlar os contaminan-
tes ambientais mantendo os menores níveis possíveis, atuando 
sobre o foco contaminante, o meio de propagação e o receptor. 
Para controlar um foco ou fonte de poluente em ambientes in-
ternos, algumas das medidas sugeridas são: 1) substituir a fon-
te contaminante sempre que possível, entretanto, dificuldades 
técnicas e o custo muitas vezes tornam esta medida inviável; 
2) afastamento do trabalhador do foco emissor, diminuindo o 
grau de exposição ao poluente; 3) a ventilação adequada do 
ambiente diminui a concentração do contaminante. Com rela-
ção às medidas relacionadas ao meio de propagação, novamen-
te podem ser adotadas a ventilação adequada do ambiente, com 
limpeza e manutenção de equipamentos e dutos, o controle da 
área e o aumento da distância do foco emissor do poluente e o 
trabalhador. Finalmente, fazendo parte da higiene ambiental, 
medidas que atuam sobre o trabalhador também necessitam ser 
adotadas como a informação, diminuição do tempo de expo-
sição com mudanças mais freqüentes de turno, adaptação de 
função,uso de equipamentos de proteção individual, se aplicá-
veis, e avaliação médica periódica19.

Os resultados de diferentes estudos nesta aérea não apenas 
fornecem um racional para o uso destas medidas no tratamento 
como formam uma base para decidir quais são mais eficazes.  
Os estudos usam diferentes medidas e é impossível provar que 
uma isoladamente pode ajudar o trabalhador. A importância 
desta abordagem é que implica na educação do paciente sobre 

sua doença, criando a cumplicidade necessária para o melhor 
resultado no tratamento, podendo inclusive diminuir a necessi-
dade do uso de medicação, barateando o custo do mesmo.
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