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RESUMO

Os abrasivos podem ser fabricados utilizando-se o alumínio ou

carbeto de silício, que é um material sintético que apresenta um grau de

dureza discretamente inferior ao diamante. Carborundum é o nome pelo

qual também é conhecido desde que foi manufaturado pela primeira vez

em 1891, como produto decorrente da fundição de uma mistura de coque,

sílica cristalina de alta pureza e serragem. O carbeto de silício foi

considerado até há alguns anos como incapaz de acarretar lesões

pulmonares. Recentemente, vários autores referiram a possibilidade da

existência de pneumoconiose pelo carborundum. Com o objetivo de se

avaliar o "clearance" pulmonar em minutos (T 1/2 ) do dietilenotriamino-

pentacetato marcado com Tecnécio-99m (DTPA Tecnécio-99m) e a

cintilografia dos pulmões com Gálio-67 em indivíduos expostos às poeiras

produzidas em fábricas de material abrasivo, foram estudados 37

trabalhadores, com média de idade de 45,19+8,65 (30 a 62) anos, sendo

13 fumantes e 24 não fumantes e ex-fumantes. O tempo médio de

exposição às poeiras das fábricas de material material abrasivo foi de

13+6,37 (5 a 25) anos. Na ocasião da avaliação, 15 operários estavam
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afastados das indústrias há 3,43+3,20 (1 a 15) anos. Trinta e quatro

trabalhadores tiveram contato com poeiras produzidas na fabricação do

carborundum, e 3 também tiveram contato com o pó decorrente da

produção de material produzido a partir do alumínio. Dez voluntários 5

fumantes e 5 não fumantes, sem qualquer queixa respiratória, realizaram

a determinação do "clearance" do DTPA Tecnécio-99m na condição de

grupo controle. Com a mesma finalidade, 5 outros indivíduos normais do

ponto de vista respiratório foram submetidos à cintilografia pulmonar com

Gálio-67. Para a análise estatística foram utilizados os testes de

Wilcoxon, Kruskal-Wallis, Fisher, Spearman e "t" de Student. O nível de

significância adotado foi de 5%. Todos os 37 indivíduos foram submetidos

a interrogatório clínico e ocupacional, fizeram radiografias de tórax com

técnica padronizada e cintilografia pulmonar com Gálio-67. Em 36,

realizou-se espirometria; em 34, colheu-se gasometria arterial; e em 22,

determinou-se o "clearance" do DTPA Tecnécio 99m. Trinta e um (83,8%)

dos empregados eram sintomáticos, e 6 (16,2%), assintomáticos.

Distúrbio ventilatório restritivo foi observado em 6 (16,6%), PaO2 média

de 79,88+7,48 mmHg e PaCO2 de 34,76+3,61 mmHg. Radiografias

compatíveis com pneumoconiose foram encontradas em 14 (37,83%), e

as restantes normais.O T 1/2 global dos operários não fumantes, normais

que não fumam, trabalhadores fumantes e controles que fumam, foi
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respectivamente, 39,00+16,96, 57,00+7,04, 28,57+16,20 e 21,20+3,46

minutos. Diferença estatisticamente significante entre os trabalhadores

que nâo fumam e os normais não fumantesJCintilografia pulmonar com

Gálio-67 revelou-se positiva em 32 (86,48%) sendo que 13 (40,62%)

destes operários estavam afastados das indústrias Estes dados permitem

concluir que operários não fumantes das indústrias de abrasivos

apresentam distúrbio de permeabilidade da barreira alvéolo-epitelial

semelhante ao observado nos operários fumantes e indistinguível dos

controles que fumam. Existe inflamação pulmonar detectada pela

cintilografia com Gálio-67 em portadores de pneumoconiose pelo

carborundum, e na maioria dos empregados e ex-empregados de

indústrias produtoras de material abrasivo.
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1. INTRODUÇÃO

A poluição do meio ambiente representa, no momento atual, e

possivelmente, em futuro imediato, um dos maiores desafios que a

espécie humana deverá enfrentar e vencer para assegurar a sua própria

sobrevivência em nosso planeta. O emprego cada vez mais intenso de

substâncias químicas de grande complexidade nas atividades industriais,

e a oferta de um número sempre maior de produtos de consumo para

atender à demanda da população mundial se faz sentir de maneira

adversa, através de seus rejeitos, nos três grandes grandes componentes

do meio ambiente: terra, ar e água. A poluição atmosférica em certos

locais de trabalho é intensa, com grande quantidade de resíduos gasosos,

líquidos ou sólidos em suspensão no ar, que determinam inúmeras

repercussões danosas sobre as vias aéreas, pulmões e pleura dos

operários. O estudo destas repercussões constitui o capítulo das doenças

ocupacionais do aparelho respiratório.

As deposições de poeiras (material particulado sólido) inaladas nas

vias aéreas distais determinam do ponto de vista anátomo-patológico as

pneumoconioses, que podem ser caracterizadas como inflamações que
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freqüentemente acarretam fibrose nos pulmões, em decorrência da

toxicidade de certas poeiras (84) ou, em outras palavras, o que foi

definido na Fourth International Conference Of Pneumoconiosis, realizada

em 1971, "pneumoconiose é a reação tecidual pulmonar decorrente do

acúmulo de poeiras nos pulmões " (32).

A exposição ocupacional à poeira resultante de desintegração

mecânica de substâncias inorgânicas e orgânicas, através de simples

manuseio ou em conseqüência de operação de trituração, moagem,

peneiramento, broqueamento, polimento, detonamento, pode provocar

efeitos indesejáveis sobre o aparelho respiratório (56). A qualidade e a

magnitude de tais efeitos dependem de fatores ligados ao agente

(tamanho, forma, concentração), ao hospedeiro (idade, doenças, pre-

existentes, tempo de exposição, susceptibidade individual, vícios) e de

fatores ligados ao meio ambiente (ramo da atividade profissional, tipo de

operação industrial) (56,62).

O tamanho das partículas inaladas tem grande importância pois

sabe-se que as partículas com diâmetro superior a 10 micra depositam-se

rapidamente a partir da fonte geradora, permanecendo suspensas no ar

as menores que 5 micra. As poeiras maiores que 3 micra ficam retidas

nas vias aérias superiores, e as com tamanho inferior podem penetrar no
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alvéolo e nas vias aérias terminais e ali permanecer (101).

O diagnóstico das pneumoconioses é feito basicamente pelo

conjunto de dados epidemiológicos, clínicos e radiológicos. A história

ocupacional define bem a exposição à poeira; o quadro clínico,

geralmente é inespecífico e composto geralmente de dispnéia progressiva

acompanhada ou não de tosse e sibilos. A avaliação radiológica do tórax

é da maior importância e, embora não patognomonicas, as informações

prestadas por este tipo de exame poderão ser muito sugestivas.

Acreditava-se que os pacientes que desenvolviam doença pulmonar

ocupacional nas fábricas de material abrasivo, eram acometidos de

silicose (73), entretanto diversas publicações têm referido a possibilidade

que outras poeiras possam provocar o comprometimento pulmonar (6,

25). O carbeto de silício é um material sintético, que apresenta um grau

de dureza discretamente inferior ao diamante, portanto, excelente para a

utilização como abrasivo. Carborundum é o nome pelo qual também é

conhecido desde que foi manufaturado pela primeira vez, em 1891, como

produto decorrente da fundição de uma mistura de coque, sílica cristalina

de alta pureza e serragem (73).

O carbeto de silício foi considerado até há alguns anos como
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incapaz de acarretar lesões pulmonares. Recentemente, vários autores

referiram a possibilidade da existência de pneumoconiose pelo

carborundum (6,25,86). Foi sugerido que as manifestações pulmonares

estejam relacionadas à inalação de fibras de carbeto de silício, pois suas

partículas são inertes. Após a inalação, as fibras ficariam retidas no tecido

pulmonar, gerando acúmulo de células inflamatórias. Estas células,

principalmente macrófagos, seriam então ativadas, provocando a

liberação de fibronectina e outros fatores de crescimento de fibroblastos,

acarretando a alteração crônica intersticial (6). Os achados anatomo-

patológicos de tecido pulmonar revelam nódulos com pigmentação negra

intensa, áreas de fibrose intersticial, e alguns corpos ferruginosos com

núcleos negros que se acredita serem de carbeto de silício. Os clássicos

nódulos silicóticos hialinizados também estão presentes nos linfonodos

hilares e mediastinais, assim como corpos ferruginosos íntegros ou

fragmentados que também podem ser encontrados livres no tecido

linfático (73). Estudo feito em 1984 (25), utilizando microscopia eletrônica

de varredura em pulmões de trabalhadores expostos às poeiras de

carborundum, mostram que a maioria de partículas encontradas no tecido

pulmonar eram carbeto de silício granular e uma pequena quantidade de

fibras com comprimento igual ou superior a 100 micra. Estas

características associadas a dados clínicos e da história ocupacional é
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que levaram diversos autores a concluírem que existe uma doença

especifica nestes operários , a pneumoconiose pelo carborundum (6,25).

Outra linha de produção de material abrasivo utiliza como matéria

prima o alumínio, obtido a partir da bauxita. Esta é fundida, misturada ao

coque e ferro, a temperatura de 2000 °C, liberando gases e vapores

contendo ácido hidrofluorídrico , pó de fluoreto, alumínio, carbono, dióxido

de enxofre e sílica. Após o resfriamento se obtém hidróxido de alumínio,

que é então usado como abrasivo. Ao contrário da produção de

carborundum, na fundição da bauxita, as concentrações de sílica são

passíveis de induzir à fibrose pulmonar (93).

Nos últimos anos, as indicações do uso de radioisótopos no estudo

de função pulmonar aumentaram consideravelmente, alcançando posição

de destaque entre os métodos utilizados na propedêutica destes órgãos.

Em parte isto se deve às propriedades dos pulmões, estruturas de

grande porte, facilmente penetrados pelas radiações, e que por estarem

envoltos por uma parede torácica fina, a distribuição da radioatividade

dentro deles pode ser registrada com grande facilidade por detectores

colocados sobre o tórax (98).

A partir de 1980 tem-se intensificado o estudo da permeabilidade
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da barreira alvéolo-capilar, através da determinação do "clearance"

pulmonar do dietileno-triamino-pentacetato marcado com Tecnécio99"1

(DTPA Tecnécio99"1), administrado por via inalatória (23,36,53,70). Este

exame permite avaliar o aumento de velocidade de passagem de

pequenos solutos pela barreira alvéolo-epitelial no edema pulmonar nâo

cardiogênico (12), membrana hialina (41), insuficiência renal crônica (7),

sarcoidose (16,40), pneumonia por P. carinii (42), silicose (64),

asbestose (26,27), fumantes (37,52,55,60,61,66), exercício físico (58) e

em outras disfunções pulmonares (14,81,84,85). A técnica é inespecífica,

porém bastante sensível e pode servir para monitorização da doença e

controle de tratamento (42).

Do ponto de vista funcional, a membrana alvéolo-capilar apresenta

duas barreiras: alvéolo-epitelial, formada pelo epitélio alveolar, e

endotelial, constituída pelo endotelio capilar. Cada uma evidencia um

coeficiente de permeabilidade diferente para solutos hidrofílicos. O DTPA

Tecnécio99"1 tem peso molecular de 490 daltons, é eletricamente neutro,

quimicamente inerte e hidrófilo, com raio molecular de 0,6nm (43),

características que conferem a este radiofármaco permeabilidade 10

vezes menor no epitélio alveolar quando comparado ao endotelio capilar.

A grande diferença na permeabilidade de solutos entre as duas partes de
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barreira alvéolo-capilar é explicada pela presença de "poros" com raios

de 0,8 a 1,0 nm na porção epitelial e de 4,0 a 8 nm na parte endotelial

(43).

As pneumopatias intersticiais pulmonares, independentes do agente

causal, apresentam, como denominador comum, alterações

provavelmente mas junções intercelulares alveolares, que propiciam

aumento de velocidade na passagem de solutos hidrofílicos como o DTPA

Tecnécio99"1 pela barreira alvéolo-capilar. Este fato justifica a aplicação do

teste na avaliação de pneumoconiose e nas demais doenças que

acarretam o comprometimento do interstício pulmonar.

Outro radiofármaco de largo emprego no estudo das disfunções

pulmonares é o Gálio67 (Ga67). A sua aplicação na forma de citrato foi

introduzida na prática médica em 1969 (18). Os autores empregaram o

radioisótopo em cintilografia de esqueleto e em pacientes com neoplasias

malignas, observando que a maior concentração da substância ocorria em

tumores de tecidos moles. Em pessoas normais, a captação fisiológica do

citrato de Ga67, administrado por via endovenosa, ocorre no fígado, baço

e ossos- Em pacientes com infecções, processos intersticiais (15,47,91)

ou neoplasias pulmonares (18), este radiofármaco se acumula nos

pulmões com uma intensidade maior do que nos indivíduos normais. A

. . . . Jt> ,
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cintilografia pulmonar com Ga67 se correlaciona com os escores

histopatológicos de inflamação e é usada para a avaliação da extensão,

localização e intensidade da reação inflamatória nas doenças difusas dos

pulmões como exemplo, na sarcoidose (47), fibrose pulmonar idiopática

(48) e pneumoconiose dos mineiros de carvão (87).

Trabalhadores expostos às poeiras de minas de carvão e à

crocidolita podem apresentar alterações cintilográficas, mesmo na

ausência de anormalidades radiológicas (34,44), demonstrando a

utilidade do uso destes métodos diagnósticos no reconhecimento precoce

de disfunções pulmonares ocupacionais, razão pela qual decidimos

avaliar dados obtidos por cintilografias em trabalhadores expostos às

poeiras de indústrias de material abrasivo e em portadores de

pneumoconiose pelo carborundum.

O objetivo deste estudo é caracterizar o comportamento do

"clearance" pulmonar do DTPA Tecnécio99™ e da cintilografia dos pulmões

com Ga67 em trabalhadores que foram expostos às poeiras existentes em

fábricas de material abrasivo.
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2. CASUÍSTICA

Foram avaliados 40 trabalhadores do sexo masculino de 2

indústrias de abrasivos, situadas no interior do estado de São Paulo, e

encaminhados ao Serviço de Pneumologia do Instituto do Coração do

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São

Paulo, para reavaliação, após terem sido considerados como portadores

de pneumopatia profissional em outro serviço. Todos estavam com

processos contra suas respectivas empresas sendo julgados na Justiça

do Trabalho. Os operários desenvolviam ou desenvolveram atividades

junto aos fomos de Acheson (operadores de guindaste, colocadores de

grafite e matéria-prima, limpadores e responsáveis pela retirada dos

blocos de carborundum) ou eram britadores, ou ainda, selecionadores de

pedras de material abrasivo por peneiramento. Fato relativamente comum

era o rodízio de funções. Três operários trabalharam anteriormente na

produção de material abrasivo derivado do alumínio. Nenhum dos

trabalhadores exerceu funções burocráticas, de portaria ou de segurança.

Três operários, os identificados pelos números 6, 36, 38, foram

excluídos do estudo por não apresentarem comportamento adequado

durante a realização dos exames (não conseguiram realizar curvas

espirometricas reprodutíveis), ou por não se submeterem a pelo menos 1

avaliação cintilográfica.
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Cinco voluntários normais fumantes e 5 não fumantes, sem

qualquer queixa respiratória presente ou passada, realizaram a

determinação do "clearance" do DTPA-Tecnécio99"1 na condição de

população controle. Com a mesma finalidade outros 5 indivíduos normais

do ponto de vista respiratório foram submetidos a cintilografia pulmonar

com Ga67.

ÍJ...;1TÍSI
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3. METODOLOGIA

3.1. DINÂMICA DA INVESTIGAÇÃO

Todos os indivíduos foram esclarecidos quanto aos procedimentos

a serem realizados. Como rotina preliminar, responderam a um médico do

Serviço de Pneumologia do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a perguntas de

um questionário traduzido do Medicai Research Council (24), com o

objetivo de caracterizar história ocupacional, sinais e sintomas

respiratórios e exposições inalatórias. A seguir, os indivíduos foram

medidos e pesados. Dando prosseguimento ao estudo, todos foram

encaminhados ao Serviço de Pneumologia, onde foram feitas as provas

espirométricas e a coleta do sangue arterial, e ao Serviço de Radiologia

para a realização das radiografias torácicas Finalmente, os indivíduos se

dirigiram ao Serviço de Radioisótopos para a determinação das taxas de

"clearance" alvéolo-capilar de DTPA Tecnécio99"1, e para as cintilografias

pulmonares utilizando Ga67.
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3.2. EQUIPAMENTO

3.2.1. RADIOLOGIA

As radiografias foram realizadas com equipamento Philips,

composto de um gerador modelo Super M100 com capacidade de1250

mA e kilovoltagem máxima de 150 KV, "Bucky"de parede e tubo de RX

modelo RO-30/50 com foco 1,2/2.

3.2.2. GASOMETRIA

A coleta de sangue arterial foi realizada anaerobicamente, em

seringas de vidro não intercambiáveis de 5 ml, com heparina

preenchendo o espaço morto das mesmas. A punção arterial éfetuou-se

com agulha descartável 30 mm x 7.

As determinações do pH e dos gases foram efetuadas no aparelho

"pH and Blood Gas Analyser"modelo 313, da Instrumentation Laboratory.

A hemoglobina foi dosada pelo método da cianometahemoglobina

em espectofotômetro Bausch Lomb. O hematócrito obteve-se utilizando o

método do microhematócrito.
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3.2.3. ESPIROMETRIA

A espirometria foi realizada no "Pulmonary Function

Analyzer"47402A da Hewlett Packard, cujos resultados são fornecidos

através de um sistema digital ou calculados a partir do gráfico impresso

em registrador xy. Em ambos os casos, os valores já são corrigidos para

as condições de temperatura corporal saturada com vapor de água, à

pressão atmosférica (BTPS).

3.2.4.CINTILOGRAFIA

Para a determinação da taxa de depuração alvéolo-capilar de

DTPA Tecnécio99"1, utilizou-se nebulizador Takaoka especialmente

construído para uso em medicina nuclear. O aparelho consiste de câmara

de nebulização blindada com lâminas de chumbo de 4 mm de espessura.

A câmara é alimentada externamente por fonte de oxigênio com fluxo de

10 l/min. O material nebulizado passa por 2 frascos seqüenciais para

sedimentação e impactação das partículas maiores, gerando para os

pacientes aerossol com diâmetro aerodinâmico de massa de 1.1 micra

com desvio padrão geométrico de 2.69 (64). Após o segundo frasco , uma

válvula unidirecional permite a entrada de ar ambiente no circuito quando

fluxo inspiratório superior a 10 l/min for requerido pelo indivíduo. A via de
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saída consta de um tubo corrugado de plástico com válvula de sentido

único acoplada ao bucal. A via expiratória, de mesmas características,

penetra novamente na câmara onde um um frasco de sedimentação e um

filtro de esterelização retêm as partículas radioativas, impedindo a

contaminação ambiental.

Para a obtenção das cintilografias foi utilizada câmara CGR

equipada com colimador de furos paralelos, de baixa energia e alta

resolução (HRBE-7-160GC).

Para a aquisição das imagens da cintilografia pulmonar com Ga67,

utilizou-se câmara de cintilação OHIO NUCLEAR modelo Sigma 410 ,com

colimador de furos paralelos de média energia e média resolução

(MRME).

3.2.5. RECURSOS COMPUTADORIZADOS

O processamento dos estudos cintilográficos para a determinação

do "clearance" do DTPA Tecnécio99™ foi realizado em sistema de

computação SOPHA S-500 com 128 k 'bytes" de memória. Para o

processamento das cintilografias pulmonares com Ga67 utilizou-se um

"Data System" Ohio Nuclear modelo VIP 550. O estudo estatístico foi feito

em microcomputador tipo PC-386 com 2 Mega "bytes. Para a realização
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da redação deste trabalho foi utilizado microcomputador Gateway 2000

com 4Mega "bytes"de RAM.

3.3. PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS

3.3.1. CLÍNICO

A aplicação do questionário foi feita por médico do Serviço de

Pneumologia, e os critérios de análise da presença de sintomas

respiratórios foram os seguintes:

Tosse: Este sintoma foi considerado como presente, quando os

trabalhadores respondiam afirmativamente a pelo menos uma das

seguintes indagações:

a - Geralmente tosse ao acordar?

b - Geralmente tosse durante o dia ou a noite?

c - Tosse pelo menos 3 meses por ano ao acordar?

Expectoração: O sintoma expectoração foi considerado como presente,

quando os operários respondiam afirmativamente a pelo menos uma das

seguintes perguntas:

a - Geralmente escarra ao acordar?

r
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b - Geralmente escarra durante o dia ou a noite?

c - Escarra pelo menos 3 meses por ano ao acordar?

Dispnéia: A existência deste sintoma foi considerada presente quando os

indivíduos respondiam afirmativamente à seguinte indagação:

a - Sente falta de ar ao andar apressado no plano ou numa subida leve?,

ou se respondessem negativamente à questão:

b - Consegue acompanhar o passo de pessoas de sua idade, andando no

plano?.

Os indivíduos também eram considerados dispneicos se respondessem

de maneira adequada às duas questões simultaneamente ( sim e não

respectivamente).

Chiado: Considerado presente apenas quando os trabalhadores

respondiam de maneira afimativa a pelo menos uma das seguintes

questões:

a - Já notou chiado, apitos ou miados no seu peito?

b - Já apresentou algum episódio de chiado com falta de ar?.

3.3.2. RADIOLOGIA

Foram obtidas telerradiografias do tórax nas posições póstero-
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anterior e perfil direito, com distância foco-filme de 180 cm. Foi

empregada técnica de alta kilovoltagem, valores entre 110 e 140Kv, com

reduzido tempo de exposição, em torno de 1/30 e 1/60 com filmes de

média intensidade. As radiografias de torácicas foram analisadas por um

leitor classificado como B pelo National Institute of Occupational Safety

and Health (NIOSH) obedecendo os critérios definidos pelo International

Labour Organization (ILO) 1980 (39), e apenas os indivíduos que

apresentaram alterações radiológicas compatíveis foram considerados

como portadores de pneumoconiose.

3.3.3. GASOMETRIA ARTERIAL

O paciente em repouso durante 20 minutos, na posição sentada, foi

submetido à punção da artéria radial. Para a determinação dos gases e

do pH observaram-se as instruções fornecidas pelo "Manual de instruções

do IL313" (31). A pressão parcial de oxigênio (PaO2) foi determinada

amperimetricamente, com eletrodo do tipo Clark (83) e a do gás carbônico

(PaCO2) potenciometricamente com um eletrodo adaptado por

Severinghaus e col. (83) A classificação dos resultados de PaO2 e

PaCO2 foi feita de acordo com Ratto e col. (77). O pH foi determinado

através de micro eletrodo de vidro capilar (31).
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3.3.4. ESPIROMETRIA

0 exame espirométrico foi realizado após minuciosa explanação.

Inicialmente, com o examinando em posição ortostática, e o nariz ocluído

por intermédio de prendedor nasal, realizou-se manobra de capacidade

vital forçada, registrando-se a curva volume-tempo. Dessa curva foram

obtidos o volume expiratorio forçado no primeiro segundo (VEF-|0), a

capacidade vital forçada (CVF), a relação percentual entre ambos e o

fluxo expiratorio forçado médio durante a metade da curva de capacidade

vital (FEF25-75%). O procedimento era repetido até que se obtivessem

três curvas satisfatórias, em que os seguintes requisitos fossem

preechidos:

a) ausência de tosse e de manobras de Valsalva durante a

realização do teste.

b) ausência de sinais de vasamento ou obstrução do bucal por

oposição da língua e dentes.

c) curva expiratória contínua, sugerindo esforço máximo por parte

do indivíduo.

d) curvas com variabilidade igual ou menor que 5%.

Os resultados espirométricos obtidos, observando as

recomendações da A.T.S. (2), foram comparados com padrões,
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estabelecendo-se o percentual em relação aos preditos. Os valores do

fluxo expiratorio forçado médio durante a metade da curva de capacidade

vital, assim como do volume expiratorio forçado no primeiro segundo, da

capacidade vital forçada e da relação entre ambos, foram comparados

com os obtidos através das equações propostas por Morris e col. (63) e

Knudson e col. (45) respectivamente. O critério de classificação dos

distúrbios respiratórios ventilatórios foi feito de acordo com tabela de

Morris adaptada por Bagatin (3).

3.3.5. CINTILOGRAFIAS

Para a determinação da taxa de depuração alvéolo- capilar do

DTPA Tecnécio99"1, os pacientes foram instruídos para manterem padrão

respiratório constante a nível de volume corrente. Na posição sentada,

com prendedor nasal, todos procederam a inalação por cinco minutos de

4 ml de solução salina contendo 740 MBq de DTPA marcado com

Tecnécio99"1.

Imediatamente após a inalação, os pacientes foram deslocados

para sala ao lado, na posição sentada, com a parte posterior do tórax em

contato com o colimador, de modo que a fúrcula, apêndice xifóide e

regiões laterais do tórax estivessem dentro do campo de visão do
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sistema. Definida a posição correta, foi solicitado ao indivíduo que

mantivesse o posicionamento durante o decorrer do estudo.

A partir de imagem obtida com o auxílio do computador e

visualizada em monitor colorido foram escolhidas 9 áreas de interesse

para a análise do "clearance" alvéolo-capilar do radioaerossol, 6

correspondendo às regiões superiores, médias e inferiores direita e

esquerda (PDS, PDM, PDI, PES, PEM, PEI) 2 ao pulmão direito(PD) e

esquerdo (PE) e 1, à somatória de ambos os pulmões (G).

Na obtenção das regiões de interesse, foram excluídas as porções

hilares direita e esquerda, traquéia e brônquios principais direito e

esquerdo. Para cada região foi gerada uma curva de "clearance". As

contagens obtidas foram de ordem a não permitirem pontos nas curvas

com erro que ultrapassasse 2.5%. Os pontos nos primeiros sete minutos

de depuração sofreram ajuste exponencial de tal maneira que a

quantidade de radioaerossol fosse igual à quantidade inicial do

radiofarmaco, multiplicada pela constante de Euler elevada ao inverso do

produto da constante de decaimento pelo tempo decorrido. Das curvas

exponenciais de "clearance" foram extraídos os valores de meia-vida

efetiva em minutos ( T1/2 ) do radiofarmaco de cada região de interesse.

A partir destes resultados foram medidas as taxas percentuais de

, . Ü . ii..'j,,
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"clearance" alvéolo-capilar do radioaerossol por minuto (K%/min)

obedecendo à relação K%/min = 0.693/T1/2.

Em seguida os pacientes receberam, por via endovenosa periférica,

111 MBq de citrato de Ga67 Após 48 horas foram adquiridas imagens do

tórax na posição anterior e posterior. As imagens foram analisadas,

observando o seguinte critério visual:

Negativa ou 0: captação de Ga67 nos pulmões de intensidade

semelhante à observada em partes moles.

Positiva leve ou 1: captação pulmonar de intensidade superior à

observada em partes moles, porém inferior à das costelas.

Positiva moderada ou 2: captação pulmonar de intensidade igual à das

costelas.

Positiva intensa ou 3: captação pulmonar de intensidade superior à das

costelas.

Nos casos em que a cintilografia foi considerada positiva, foi feita a

avaliação da distribuição do radiofármaco pelos pulmões, utilizando-se a

seguinte classificação:

Difusa: captação em todo o pulmão, ou em ambos.

Focal: captação em parte de um ou de ambos os pulmões.
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Difusa: com áreas focais, quando se observava os 2 tipos de

distribuição nos pulmões de um mesmo paciente.

As leituras das cintilografias foram feitas por 3 especialistas em

medicina nuclear com experiência mínima de 5 anos nesta área, e os

resultados duvidosos resolvidos por maioria simples.

3.3.6. ANÁLISE ESTATÍSTICA

Todas as variáveis aferidas foram analisadas descritivamente em

cada grupo estudado. Para as variáveis contínuas, esta análise foi feita

através da observação dos valores mínimos e máximos, cálculo de

médias e desvios-padrão. Para as variáveis classificatórias, calcularam-

se freqüências absolutas e relativas.

Com relação aos métodos de análise dos dados utilizados, temos:

Para a comparação dos trabalhadores de indústria de

abrasivos e do grupo controle - fumantes e não-fumantes

Teste da Soma de Postos de Wilcoxon (80): fez-se necessário o

uso deste teste não-paramétrico pois observou-se que as variáveis

analisadas nesta comparação não obedeciam às suposições necessárias

para o uso de técnica paramétrica.
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Para a análise dos trabalhadores com relação ao fumo:

Teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis (80) fez-se necessário o

uso deste teste não paramétrico para as variáveis do "clearance", pois

estas variáveis não obedeciam às suposições necessárias para o uso de

técnica paramétrica.

Teste Exato de Fisher (80): foi utilizado este teste para a avaliação

da hipótese de homogeneidade de proporções entre os grupos.

Coeficiente de Correlação de Spearman (80): foi utilizado este

coeficiente para a análise da correlação entre intensidade de captação do

Ga67 e as variáveis do "clearance".

Para a análise dos trabalhadores com relação ao afastamento

da indústria de abrasivos (aposentadoria):

Teste t de Student (80): foi utilizado este teste para a avaliação da

hipótese de homogeneidade das médias dos grupos.

Teste Qui-quadrado ou Exato de Fisher (80): foi utilizado este teste

para a avaliação da hipótese de homogeneidade de proporções entre os

grupos.

O nível de significância utilizado neste trabalho foi de 0,05. Os
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cálculos foram realizados através do sistema SAS (82) (Statistical

Analysis System).
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4. RESULTADOS

4.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS

A média de idade dos trabalhadores foi de 45,19+ 8,65 (30 a 62)

anos, os 13 tabagistas fumaram por 14,15+ 10 (2 a 30) anos, e os 13 ex-

tabagistas por 7,38+ 6,19 (2 a 25) anos. As características antro-

pométricas dos 37 indivíduos estão descritas na tabela 1.

4.2. AVALIAÇÃO OCUPACIONAL

O tempo médio de exposição às poeiras das indústrias de

abrasivos foi 13,70+6,37 (5 a 25) anos. Na ocasião da avaliação 15

trabalhadores estavam afastados da fábrica há 3,43+ 3,20 (1 a 15) anos,

os resultados individualizados estão na tabela 2, e não se observou

diferença entre o tempo médio de exposição entre os trabalhadores

ativos e aposentados (p > 0,05). Três dos operários avaliados, os de

números 3, 28, 31 tiveram contacto com poeiras produzidas na

fabricação de carborundum, e com o pó decorrente da produção de

material abrasivo produzido a partir do alumínio.
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4.3. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS

Trinta e um (83,8%) dos empregados apresentavam sintomas, e

apenas 6 (16,2%) eram assintomáticos. Observou-se a seguinte

distribuição de queixas clínicas nos 16 trabalhadores fumantes e ex-

fumantes sintomáticos, e nos 15 não fumantes:

Sintoma

Dispnéia

Tosse

Expectoração

Chiado

( n ) fumantes/ex

13(81,2%)

7 (43,7%)

6 (37,5%)

6 (37,5%)

( n ) não fumantes

14 (93,3%)

7 (47,3%)

5 (33,3%)

5 (33,3%)

Não houve diferença do ponto de vista estatístico (p>0.05) quando

comparamos o quadro clínico de fumantes/ex-fumantes e não fumantes.

Dos 6 trabalhadores assintomáticos 4 (66,66%) eram ex-fumantes, e

2(33,33%) nunca haviam fumado.

4.4. AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO PULMONAR

Espirometria foi realizada em 36 trabalhadores. Distúrbio

ventilatório restritivo, caracterizado por redução da capacidade vital

forçada foi observado em 6 (16,6%), todas alterações encontradas foram
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classificadas como leves. Obstrução em pequenas vias aérias

identificadas por redução do fluxo expiratório forçado médio entre 25-

75% da curva de capacidade vital foi encontrada em 1 (2,7%). Em 34

trabalhadores em que se colheu gasometria arterial, a média de pressão

parcial de oxigênio no sangue arterial (PaÜ2) foi 79,88+7,48 mmHg, e a

de pressão arterial de gás carbônico no sangue arterial (PaC02)

34,76+3,61 mmHg. Tabelas 3 e 4.

4.5. AVALIAÇÃO RADIOLÓGICA

As radiografias de tórax foram normais em 23 (62,17%), e

anormais em 14 (37,83%). Seguindo o critério da Classificação

Internacional de Radiografias de Pneumoconioses, definido pelo ILO

1980 (039) relativo á qualidade das radiografias, encontramos 7 (50%)

como qualidade 2, e 7 (50%) como qualidade 3. As profusões das

opacidades nos exames radiologicos, foram assim distribuídas:

Profusão n

1 9 (64,28%)

2 2 (14,28%)

3 1 ( 7,14%)

Em 2 só eram visíveis manifestações pleurais, e em 1 grande opa-

cidade, demais alterações radiológicas estão relacionadas na tabela 5.
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4.6. DETERMINAÇÃO DO "CLEARANCE" ALVÉOLO-CAPILAR

Dos 22 trabalhadores que realizaram o teste, 7 eram fumantes, e

os demais nunca fumaram, ou haviam parado de fumar há pelo menos 1

mês. Cinco voluntários fumantes, e 5 não fumantes sem qualquer doença

pulmonar atual ou pregressa, realizaram o exame na condição de grupo

controle.

Os valores individuais e de meia vida efetiva (T 1/2) do

radioaerossol inalado nas regiões superior, média e inferior de cada um

dos pulmões dos trabalhadores e dos controles estão expressos nas

tabelas 6 e 8, e os de pulmão direito, esquerdo e global nas tabelas 7 e

9. As médias dos tempos de meia vida em minutos do "clearance"

alvéolo-capilar, nas diversas regiões pulmonares, dos 15 trabalhadores

das indústrias de abrasivos não fumantes e ex-fumantes, dos 7 fumantes,

e dos 10 indivíduos do grupo controle 5 não fumantes e 5 fumantes estão

listados na tabela 10.

Foram observadas diferenças estatisticamente significantes entre

os trabalhadores não fumantes e os indivíduos controle não fumantes,

para os tempos de "clearance" de região média (p=0,0498), e inferior

(p=0,0367) do pulmão esquerdo, sendo os maiores valores encontrados

t ,i
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no grupo controle.

A análise das médias dos tempos de meia vida em minutos do

"clearance" alvéolo capilar nos pulmões esquerdo , direito e global dos

15 trabalhadores de indústrias de abrasivos não fumantes e ex-fumantes,

dos 7 fumantes, e dos 10 indivíduos do grupo controle 5 não fumantes e

dos 5 fumantes (Figs. 1 e 2) revelou os seguintes valores:

Pulmão

Média

D.P.

Média

D.P.

Média

D.P.

Média

D.P.

Direito

Trabalhadores

46,04

26,87

Esquerdo

não fumantes

44,88

23,79

Trabalhadores fumantes

27,77

15,07

36,04

31,94

Normais não fumantes

62,68

20,50

Normais

19,20

3,47

60,58

20,30

fumantes

25,48

6,47

Global

39,00

16,96

28,57

16,20

57,00

7,04

21,20

3,46

Observaram se diferenças estatisticamente significantes entre os

trabalhadores não fumantes e os indivíduos controle não fumantes, para

os tempos globais de "clearance" (p=0,0348), sendo os valores

superiores encontrados no grupo controle.
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Ao analisarmos entre os 22 operários das indústrias de abrasivos,

a correlação entre os valores globais do "clearance" e as variáveis PaC>2,

PaCC>2, CVF, VEF-io. VEF-IQ/CVF e tempo de exposição, observou-se

correlação positiva apenas com a PaC>2 (p=0,0266).

674.7. CINTILOGRAFIA COM GA1

Nenhum dos 5 participantes do grupo controle revelou captação

pulmonar do Ga67 após 48 horas da injeção endovenosa do

radiofármaco. Dos 37 trabalhadores das indústrias de abrasivos que

realizaram o teste, 32 (86,48%) apresentaram cintilografias positivas, e 5

(13,51%) negativas. Dos 15 operários que estavam afastados das

fábricas de material abrasivo por um período mínimo de 18 meses, 13

(86,67%) apresentaram resultados alterados, e 2 (13,33%) normais. Os

resultados individuais estão na tabela 11. A distribuição da captação do

Ga67 pelos pulmões, nos 32 trabalhadores com cintilografia positiva foi a

seguinte:

Distribuição n

Difusa 19(59,37%)

Focal 1 (03,13%)

Difusa/Focal 12 (37,50%))

Ao fazermos análise entre os trabalhadores, da correlação entre a



RESULTADOS 35

intensidade de captação do radiofármaco, e as variáveis tempo de

exposição, "clearance", CVF, VEF-|0, VEF-|0/CVF, PaC^, PaCÜ2 e

profusão de opacidades identificadas nas radiografias, observou-se

correlação positiva apenas com esta última (p=0,0094).
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5. DISCUSSÃO

5.1. AVALIAÇÃO OCUPACIONAL

O carbeto de silício é produzido misturando-se coque, sílica

cristalina de alta pureza e serragem, que são fundidos em fornos de

Acheson entre 2000-2200 °C por 36 horas. A sílica reage com o carbono

do coque formando carbeto de silício e monóxido de carbono, sendo

liberados neste processo dióxido de enxofre e vários hidrocarbonetos. Ao

término do processo de resfriamento obtêm-se grandes blocos, que são

então britados e em seguida moídos. Os fragmentos de carbeto de silício

de diferentes tamanhos assim obtidos são utilizados na produção de

abrasivos (86). Nas áreas próximas ao forno, nas regiões onde é feito o

britamento, a moagem e o processo de seleção dos fragmentos de

carborundum, foram medidas altas concentrações de poeiras, entre elas o

carbeto de silício (73), entretanto deve-se enfatizar que a quantidade de

sílica encontrada nestes locais é inferior aos limites críticos (72), o que

torna bem improvável o aparecimento de silicose (6). Todos os operários
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avaliados neste estudo trabalharam nestas áreas, ressaltando-se que o

rodízio entre funções era constante, e que a maioria deles iniciou como

ajudante geral, o que os obrigava a desenvolver suas atividades

profissionais em todas as fases da produção do carbeto de silício. Neste

protocolo, estudaram-se apenas os operários e não as indústrias,

entretanto como as maneiras de se fabricar material abrasivo são

semelhantes aqui no Brasil como no exterior, assumiu-se que os

trabalhadores foram expostos a condições de trabalho semelhantes as

descritas na literatura (6,72,73). Face à importância do assunto, as

condições das indústrias no Brasil deverão ser motivo de pesquisas

futuras.

O dióxido de enxofre tem sido responsabilizado por efeitos agudos

transitórios sobre a função pulmonar, porém está bem demonstrado que

exposições por longos períodos não provocam alterações

parenqui matosas pulmonares, fato que também foi constatado em relação

aos hidrocarbonetos (6).

Três operários da linha de produção de carbeto de silício também

trabalharam na produção de material abrasivo que utiliza como matéria

prima o alumínio. Ao contrário da fabricação do carborundum, as

concentrações de sílica obtidas na fundição da bauxita para a produção do

1 P . - U...... - •
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alumínio são elevadas e passíveis de induzir fibrose (29), fato que torna

estes indivíduos potenciais candidatos a desenvolverem um ou mais tipos

de pneumoconiose, caso não forem tomadas as medidas preventivas

adequadas.

A possibilidade do óxido de alumínio provocar fibrose pulmonar é

controversa. Apesar do grande número de trabalhadores expostos

universalmente , são raros os casos de pneumoconiose nestas indústrias

(93). A maioria dos autores acredita que se trate de uma forma de silicose,

apesar de ter sido sugerida a possibilidade de que fibras de alumínio

pudessem induzir à fibrose (29).

A partir da década de 80, diversos autores caracterizaram uma

doença ocupacional específica das linhas de produção do carbeto de

silício, a pneumoconiose pelo carborundum (6,25,86). O diagnóstico

geralmente é feito em paciente com história ocupacional de exposição a

poeiras, em indústrias processadoras de material abrasivo, e que

apresentem padrão micronodular ou retículo nodular à radiografia de tórax.

Somente após muitos anos de exposição a poeiras, é que se

desenvolve a maioria dos casos de pneumoconiose, entretanto existem

circunstâncias, onde se verifica silicose grave depois de apenas alguns
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meses de exposição. A razão porque alguns pacientes desenvolvem esta

forma aguda de pneumoconiose ainda não está esclarecida. Várias

hipóteses são aventadas para explicar sua etiologia, como a exposição a

poeiras muito finas contendo sílica, ou a exposição a grandes quantidades

de sílica cristalina livre, à ação sinérgica de outras substâncias, à

diferença de suscetibilidade individual ou à presença de infecção

concomitante, especialmente tuberculose (101).

Alguns grupos profissionais estão mais sujeitos a desenvolver este

tipo de silicose, sendo o mais comum deles o dos ajatadores de areia.

Ajataçao é um processo largamente utilizado na indústria, onde jatos de

areia muito fina são lançados em alta velocidade por um compressor de ar

sobre um objeto, usualmente para polir sua superfície. Em trabalhadores

que apresentaram esta forma de doença ocupacional, observou-se que o

tempo de exposição variou de 8 meses a 5 anos, com morte ocorrendo

meses após o aparecimento de sintomas (9,50).

Nos operários que participaram do nosso estudo, o tempo médio de

exposição ao pó foi de 13,70+6,37 anos, (variação de 5 a 25), não sendo

identificado nenhum caso de pneumoconiose aguda, ou de morte durante o

estudo.
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5.2. AVALIAÇÃO CLÍNICA

Os pacientes acometidos de silicose podem apresentar dispnéia,

inicialmente aos grandes esforços, com o evolução da doença, instala-se

insuficiência respiratória progressiva, eventualmente acompanhada de

hipertensão pulmonar e disfunção ventricular direita. Deve ser ressaltado

também que pode existir progressão da moléstia mesmo com o

afastamento dos operários, do poluído ambiente de trabalho (68,76).

No Brasil, estudo com 139 indivíduos expostos à poeira de sílica

mostrou 23% dos trabalhadores com dispnéia aos grandes esforços,

58,3% aos médios, e 10,8% aos pequenos esforços (3). Na asbestose,

existe o predomínio do comprometimento das pleuras, e se observa que a

maioria dos trabalhadores são assintomáticos, podendo haver dor torácica

de características pleurais, nos casos de derrame (57).

Em pesquisa feita no ano de 1989 com 280 mineiros de carvão em

Santa Catarina (1), encontraram-se 122 (44,6%) com queixas clínicas, e

158 (56,4%) trabalhadores assintomáticos. Na população estudada por

nós, 31 (83,8%) dos trabalhadores eram sintomáticos e apenas 6 (16,2%)

não apresentavam qualquer sintoma. Destaca-se que o questionário

utilizado para identificação de queixas clínicas foi o mesmo empregado por
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Algranti (1) na bacia carbonífera de Santa Catarina. Fato que elevou a

porcentagem de queixosos nos trabalhadores de indústrias de abrasivos

foi a valorização de sintomatologia branda, enquanto nos operários de

minas de carvão considerou-se apenas os indivíduos com queixas clínicas

acentuadas. Evidentemente estas maneiras diferentes de se recolher

dados de um questionário semelhante, ou mesmo igual, dificulta a

comparação das queixas das populações avaliadas. A análise da

sintomatologia decorrente da exposição aos abrasivos também foi

prejudicada pela dificuldade em se diferenciar, em vários indivíduos, se os

sintomas eram decorrentes do tabagismo ou devidos à inalação de

substâncias tóxicas. Por outro lado, como todos eles objetivavam

benefícios trabalhistas, havia dúvidas quanto à honestidade na resposta ao

questionário.

O hábito de fumar encontrado em 26 (70,27%) dos componentes

deste estudo, considerando fumantes e ex-fumantes, não acarretou

alterações clínicas mais freqüentes. Este achado não evidencia a

interação, descrita na literatura, entre a exposição às poeiras e tabagismo

como fator de aumento de obstrução brônquica. Resultado semelhante

também já foi descrito em indivíduos expostos à poeira de sílica (3).
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5.3. RADIOLOGIA

Um dos instrumentos básicos para o diagnóstico das

pneumoconioses ao lado da história ocupacional é a radiografia de tórax.

Em 1930 a Organização Internacional do Trabalho (OIT) propôs, na cidade

de Genebra, a primeira classificação radiológica das pneumoconioses,

com o objetivo de possibilitar a avaliação evolutiva de cada indivíduo, e

principalmente de se criar uma linguagem internacional, Desde então

várias outras foram editadas (1950, 1958, 1968, 1971), sendo a última de

1980 (22), a partir da qual efetuamos a análise de nossos casos. O seu

emprego qualifica e quantifica os achados radiológicos mais marcantes

encontrados na radiografia de tórax em póstero-anterior, levando em

conta, para a análise, a qualidade técnica do exame, a profusão, extensão,

tamanho, forma e localização das pequenas opacidades, assim como o

tamanho e localização das grandes opacidades, alem da descrição das

pleuras. O estudo é comparativo, levando-se em conta radiografias

padrão, que acompanham a "Classificação Internacional de Radiografias

de Pneumoconioses da Organização Internacional do Trabalho (39).

Em 1984 um estudo (74) analisou 171 trabalhadores de indústrias

processadoras de carbeto de silício. Em 70 não foram constatadas

alterações radiológicas. Em 41 casos havia dúvidas quanto à presença de
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infiltrados, em 36 as lesões se situaram, quanto à profusão, entre as

categorias 0/1 (normal) e 1/0 (considerado por alguns como duvidoso) e

em 24 pacientes a profusão foi igual ou superior à categoria 1/1, o que os

caracterizavam de maneira inequívoca como portadores de

pneumoconiose. Na nossa casuística todos os trabalhadores classificados

como portadores de anormalidades radiologicas compatíveis com doença

profissional, situavam-se no mínimo na categoria 1/1 de profusão; em 5, o

tipo da lesão era p (opacidade arredondada de até 1,5 mm de diâmetro),

em 7, tipo q (opacidade arredondada que excede a 1,5 mm de diâmetro,

alcançando cerca de 3 mm), e 2 tipo r (opacidade arredondada que excede

3 mm de diâmetro e alcança até 10 mm). Devemos ressaltar que em 2

pacientes foram constatadas anormalidades pleurais e 1 apresentou

grande opacidade, alteração não referida em 1984 por Peters et ai. (74).

Os 3 operários que trabalharam na fabricação de carbeto de silício e

abrasivos produzidos com matéria prima de alumínio, portanto expostos a

poeiras de carborundum e sílica, apresentaram radiografias de tórax

normais; os outros 34 trabalhadores desenvolveram suas atividades

profissionais apenas na linha de produção de carborundum, fato que nos

levou a classificar todos os 14 indivíduos que possuíam anormalidades

radiologicas como portadores de pneumoconiose pelo carborundum.
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A partir de 1969, quando portadores de pneumoconiose dos

trabalhadores de minas de carvão começaram a receber benefícios nos

Estados Unidos, constatou-se a grande discordância no diagnóstico

radiologico de doenças profissionais pulmonares. As principais causas de

erro foram atribuídas à falta de familiaridade na utilização do sistema

classificatório, inexperiência frente às manifestações radiológicas das

moléstias ocupacionais, ou mesmo técnica ruim (73). Com o intuito de se

resolver este problema, o National Institute of Occupational Safety and

Health (NIOSH) desenvolveu um programa de formação de médicos na

tentativa de habilitá-los em diagnóstico radiográfico de pneumoconioses,

classificando-os em leitor A (aqueles que apenas acompanharam o curso)

ou B (aqueles que, além de acompanharem o curso, no final foram

submetidos a uma avaliação e foram aprovados) (73). As radiografias dos

operários aqui avaliados foram interpretadas por um leitor B (NIOSH).

5.4. FUNÇÃO PULMONAR

Quanto aos aspectos de função pulmonar, pacientes silicóticos

sintomáticos podem apresentar distúrbio ventilatório obstrutivo, restritivo ou

ambos. Existe comprometimento da capacidade de difusão do monoxido de

carbono (CO) que, quando associada à hiperinsuflação pulmonar e à

redução de fluxos aéreos , fica impossível de se diferenciar do enfisema
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pulmonar não complicado. Nos casos mais avançados, os pacientes

revelam hipoxemia de repouso, que se acentua com o exercício, e nos

estágios finais a hipercapnia se instala (8). Em protocolo realizado em São

Paulo com trabalhadores expostos à sílica, observaram-se 66,3% de

espirometrias normais, 27,4% com distúrbio ventilatório obstrutivo, 5,5%

com distúrbio ventilatório restrivo e 0,8% com distúrbio ventilatório misto

(3). Operários com processo intersticial pulmonar causado pela exposição

aos asbestos, podem revelar distúrbio ventilatório restritivo, com redução

da capacidade vital forçada,volume residual e capacidade de difusão do

CO. Hipoxemia pode ser constatada ao exercício, porém com PaCO2

normal ou reduzida (8). Nos casos de pneumoconiose pelo carborundum

descritos por Funahashi et ai. (25), os resultados são muito semelhantes

àqueles obtidos na asbestose, revelando um comprometimento funcional

menos intenso que os encontrados em outras pneumoconioses, como

silicose (8) e a doença dos mineiros de carvão (87). Evidentemente estes

resultados devem ser analisados com reserva, pois os tempos de

exposição variaram, os operários não apresentavam a mesma idade, e as

condições nas fábricas eram muito diferentes. Nos nossos trabalhadores o

distúrbio da função pulmonar encontrado também foi discreto, sendo o

defeito ventilatório restritivo, caracterizado pela redução da CVF,

encontrado em 6 (16,21%), e obstrução em pequenas vias aéreas

. .<(-..=• O . . J
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identificada pela diminuição do FEF25-75% em 1 fumante (redução a

51,8% do predito, com CVF normal). Nos 34 trabalhadores em que se

realizou a gasometria arterial, 26 (76,47%) apresentaram hipoxemia

leve, 1(2,94%), hipoxemia moderada e 7 (20,58%) eram normoxêmicos

Com relação a PaCÜ2, 18 (52,94%) revelavam taxas normais, e 16 (47,05)

hiperventilavam. Estes achados caracterizam um comprometimento

pequeno das trocas gasosas e da ventilação alveolar na população

estudada.

5.5. DETERMINAÇÃO DO "CLEARANCE" PULMONAR

O grande avanço nos métodos de análise radioisotópicas e a maior

disponibilidade de material radioativo permitiram que os radioaerossóis

fossem utilizados no estudo da ventilação e da deposição de partículas

nos pulmões (28,49,75); entretanto, nos estudos iniciais, como as

partículas nebulizadas eram de grande diâmetro, havia uma deposição

excessiva de material radioativo na boca, faringe e estômago (35), o que

motivou o desenvolvimento de vários sistemas de geração de aerossóis

menores e mais homogêneos (35,49,69) O DTPA Tecnécio99"1 apresenta

meia-vida efetiva de 6 horas, emissão de radiação gama de 140 Kev,

sendo facilmente captada e mensurada pelos detectores de radiação
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convencionais (43,98).

O equipamento gerador de radioaerossol utilizado neste protocolo

foi construído por Takaoka e referido em outros estudos abordando

diversas doenças pulmonares. Demonstrou sua eficiência através da

pequena disposição laringo-traqueobrônquica, sugerindo que as partículas

eram suficientemente pequenas para atingir os alvéolos (51,64).

Nery et ai. (64), empregando técnica específica de mensuração de

partículas, afirmaram que o sistema gerador Takaoka produz material

particulado, com valor médio de diâmetro aerodinâmico de 1,1 micra e

desvio padrão geométrico de 2,69. Assim, 68% das partículas produzidas

pelo nebulizador estão compreendidas entre 0,4 e 2,9 micra de diâmetro,

portanto, com capacidade de deposição periférica. Neste estudo inferiu-se

o pequeno diâmetro das partículas geradas pela boa qualidade das

imagens pulmonares obtidas.

Deve-se considerar não somente o gerador de partículas mas

também diversos fatores técnicos e fisiológicos que alteram o "clearance"

pulmonar do DTPA Tecnécio99™, sem que representem, necessariamente,

distúrbios da permeabilidade alvéolo-epitelial. Entre estes podemos citar:

1) Dissociação do DTPA Tecnécio99™ - O pertecnetato99"1 obtido
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por gerador de molibidênio deve ser reduzido com cloreto

estanoso antes de ser ligado ao DTPA, que apresenta um

T(1/2) pulmonar 5 vezes maior que a forma oxidada. Os "kits"

comerciais apresentam uma quantidade variável de cloreto

estanoso, portanto podem produzir quantidades diferentes de

pertecnetato99"1 não ligado ao DTPA, alterando

significativamente a medida do "clearance" pulmonar.

Associado a este fato, Coates et ai. (13) demonstraram que o

DTPA Tecnécio99"1 pode ser oxidado "in vitro", produzindo

radicais livres de pertecnetato99"1, que serão em quantidades

maior se houver aumento de temperatura. Nestes estudo

manteve-se o padrão de qualidade através do manuseio dos

mesmos "kits" de preparação e utilização mais precoce

possível do material.

2. Volume Pulmonar - Pacientes submetidos a pressão

expiratória positiva final, ou voluntários respirando com altos

volumes pulmonares, apresentam uma sensível redução no

T(1/2) pulmonar do DTPA Tecnécio99"1 (71). Uma explicação

possível seria o estiramento de "poros", proporcionando uma

passagem mais rápida de substâncias de diversos pesos
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moleculares através das junções intercelulares (12,78). Para

que não ocorra influência do volume pulmonar, recomenda-se

que, durante todo o procedimento, o paciente mantenha a

respiração mais tranqüila possível e próxima ao volume

corrente, o que ocorreu no presente estudo.

3. Surfactante - Evander et ai. (21) demonstraram em coelhos

que, após retirada de surfactante, com lavagem pulmonar

utilizando solução salina, havia redução no T(1/2) pulmonar do

DTPA Tecnécio99™ e que, após restituição, os valores

retomavam ao normal.

Por estas razões, autores (12) propõem restrição ao uso do termo

alteração na permeabilidade epitelial, pois esta é apenas uma das causas

que alteram o "clearance" pulmonar do radiofármaco, preferindo as

expressões: aumento do "clearance" pulmonar ou integridade alterada da

barreira alvéolo-epitelial.

Durante a inalação de solução salina contendo DTPA Tecnécio99"1,

as partículas menores se alojam nos alvéolos onde, em condições

normais, a barreira alvéolo-epitelial é responsável por 90% da resistência

ao transporte transmembrana. O radioaerosol utilizado possui raio
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molecular de 0,6 nm, o que lhe confere um coeficiente de reflexão próximo

a 1, ou seja, a barreira alvéolo-epitelial é pouco permeável a substâncias

com estas características. A porção endotelial possui coeficiente de

reflexão dez vezes menor pois, em suas junções intercelulares, existem

"poros" com maior tamanho o que aumenta a permeabilidade da

substância como o DTPA Tecnécio99"1. Portanto, a análise do "clearance"

pulmonar deste radioaerossol inalado fornece dados referentes às

características de permeabilidade da barreira alvéolo-epitelial, que é

considerada pouco permeável em condições normais mas que apresenta,

em determinadas circunstâncias, aumento de permeabilidade

(4,30,54,67,71,78,99).

A saída do radiofármaco do alvéolo ocorre principalmente por

difusão através da membrana alvéolo-capilar, pois outros mecanismos de

limpeza bronco-alveolar, como o transporte muco-ciliar, variações da

relação ventilação/perfusão e fluxo linfático regional não justificam o fato

de que solutos de menor peso molecular sejam removidos mais

rapidamente que os de maior peso (11,78). O processo difusional de

solutos hidrofílicos pela barreira alvéolo-epitelial é influenciado pelo

tamanho da partícula, portanto, justificando a ocorrência de valores de

"clearance" distintos para substâncias de pesos moleculares diferentes
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(78). A pinocitose é um mecanismo possível de transferência de solutos

através do epitélio porém tem sido referido como insuficiente (19). A

difusão do DTPA Tecnécio99"1 poderia ocorrer através das paredes dos

brônquios ou bronquíolos, porém estudos em pacientes portadores de

proteinose alveolar, que apresentam "clearance" pulmonar diminuído,

demonstram que após a retirada do material proteináceo por lavagem, o

"clearance" aumenta, caracterizando, portanto, que a difusão é feita

através de alvéolos ( 78).

Neste estudo, o "clearance" alvéolo-epitelial foi expresso pelo

tempo de meia vida efetiva (T1/2), ou seja, o tempo necessário pós

inalação para que haja 50% de redução da radioatividade detectada pela

câmara de cintilação, e não pela taxa de "clearance" de radioaerossol em

percentagem por minuto (K%/min) pela barreira pulmão-sangue. Embora a

análise de T 1/2 e k%/min exprima o mesmo fenômeno para uma equação

exponencial de primeira ordem, isto é, T 1/2 (min)=0,693/k%/min,

apresentamos nossos resultados apenas na forma de tempo de meia-vida

efetiva por ser unidade utilizada tanto no Brasil (89,91), como no exterior

(12,26,87,90).

Rinderknecht et ai. (78) afirmam que a utilização dos sete minutos

iniciais para análise do "clearance" é suficiente para a diferenciação entre
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pulmões normais e aqueles acometidos por processos intersticiais que,

caracteristicamente, apresentam na curva do "clearance" pulmonar, pelo

menos, dois componentes. O primeiro com T1/2 bem menor

corresponderia a regiões com alvéolos alterados e o segundo, com T1/2

normal, compreenderia ao restante dos pulmões. Na fase inicial (7min), o

efeito da radioatividade do sangue e tecidos ("background") é pequeno

(12,78), fato que nos levou a desprezá-lo.

No grupo formado por voluntários normais o valor global médio de

T1/2 foi de 57,00+7,04 min., valor semelhante ao utilizado como padrão em

nosso laboratório (090) e aos descritos em outros trabalhos (7,27). Devemos

ressaltar também que nos 2 tipos de controle utilizados, não fumantes e

fumantes, reproduziu-se a tendência já observada em estudo prévio (90),

onde se observou "clearance" pulmonar da região superior maior que o da

região inferior. Este achado caracteriza a independência existente entre os

valores de T 1/2 e fluxo sanguíneo regional, pois se ocorresse como nos

gases, seria de se esperar um maior "clearance" nas regiões inferiores do

pulmão, onde existe maior perfusão (97).

Quando se utiliza pressão expiratória positiva (78) observa-se redução

das diferenças de T 1/2 encontradas nas regiões superiores e inferiores,

sugerindo que esta diferença se relaciona com a maior distensão dos alvéolos
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do ápice em posição ortostática, o que acarretaria maior tensão, portanto,

abertura das junções interepiteliais dos alvéolos desta porção do parênquima

pulmonar. A microscopia eletrônica não evidenciou qualquer diferença nas

junções interepiteliais do ápice ou base do pulmão (100), indicando que as

eventuais variações de T 1/2 entre a porção superior e inferior do pulmão não

são decorrentes das alterações morfológicas das junções interepiteliais. A

fumaça de cigarro altera a integridade da barreira alvéolo-epitelial de cobaias,

permitindo a penetração de um traçador (horseradish peroxidase) pelas

junções interpiteliais (38,85). Provavelmente com o tabaco haveria um

comportamento semelhante ao observado em modelos experimentais com

enzimas traçadoras em que, após dose inicial considerada como "gatilho",

verifica-se a abertura de junções interepiteliais, permitindo a passagem de

macromoléculas até o fim da exposição ao cigarro. Não existem estudos

conclusivos em humanos, mas normais fumantes apresentam "clearance" do

DTPA Tecnécio99™ aumentado (4,17,37,52,60,61,66), retomando aos valores

normais em período que varia entre 18 e 168 horas (1 semana) de suspensão

do fumo (43,55). Nos voluntários tabagistas , o valor global do T1/2 foi de

21,20+ 3,46 min valor inferior ao encontrado no grupo de normais não

fumantes, e não diferenciável dos obtidos em trabalhadores de indústria de

abrasivos fumantes ou não. Também nestes indivíduos reproduziu-se a

observação que a ação do cigarro não altera a diferença de "clearance" nas

:
:
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diversas regiões pulmonares, caracterizando que este agente provoca

alterações difusas de permeabilidade a solutos hidrofílicos , mantendo a

tendência de predomínio das partes superiores sobre as inferiores.

Nery et ai. (65) avaliando 31 silicoticos, observaram que o "clearance"

do DTPA Tecnécio99"1 era maior no grupo de trabalhadores fumantes,

concluindo haver um efeito sinérgico com o hábito de fumar. Na população

aqui estudada, os dados mostram que não existe, em operários tabagistas

destas indústrias, o efeito aditivo ou sinérgico da exposição as poeiras, sobre

a integridade alvéolo-epitelial. Estes resultados díspares podem ser

decorrentes da análise de pequenas amostras ( apenas 7 trabalhadores

fumantes expostos às poeiras das indústrias de abrasivo, destes, somente 2

com pneumoconiose), ou pela exposição a tipos diferentes de poeiras.

Os resultados do T 1/2 das áreas inferiores dos pulmões esquerdos

dos operários de número 1 e 39 foram perdidos, mas como o cálculo dos

valores do "clearance" das demais regiões de interesse são feitos de

maneira independente, os valores do T 1/2 dos pulmões esquerdos e

globais de ambos não ficou comprometido.

Dos 15 trabalhadores não fumantes que se submeteram a este

exame, o resultado do T 1/2 global foi 39,00+16,96 min., valor inferior e
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estatisticamente diferente daqueles 57,00+7,04 min. obtidos com os

voluntários normais, porém não diferenciáveis do T 1/2 global de

21,20+3,46 min.dos normais fumantes, e dos 7 operários fumantes que

apresentaram T 1/2 global de 28,57+16,20 min. Devemos ressaltar que

para fins de determinação do "clearance" alvéolo-capilar nesta pesquisa, o

indivíduo só era considerado como não tabagista após a confirmação de

um intervalo mínimo de 30 dias entre o último cigarro fumado e a

realização do exame, excluindo com isto a interferência do fumo nos

resultados (43,55). Quando comparamos o "clearance" do DTPA

Tecnécio99"1 nas diversas regiões pulmonares estudadas, observamos que

nos trabalhadores expostos às poeiras produzidas nas indústrias de

abrasivos, é menos evidente a tendência de predomínio das regiões

superiores sobre as demais. Este achado já foi observado em outras

pneumoconioses (65,87). Este fato talvez possa ser justificado pela reação

dos pulmões à inalação de certas poeiras que alteraria de maneira

irregular a integridade da barreira alvéolo-epitelial nas diversas regiões

pulmonares. Inexistem estudos específicos sobre a membrana alvéolo-

epitelial em operários expostos às poeiras das fábricas de material

abrasivo, entretanto pesquisa feita com pneumonite induzida pelo paraquat

demonstrou junções interepiteliais fragmentadas (10), e esta talvez seja

uma das explicações possíveis que justifiquem a integridade alterada da
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barreira alvéolo-epitelial na disfunção pulmonar causada pela inalação de

poeiras existentes na indústria de abrasivos.

A análise da PaÜ2 dos operários evidenciou correlação positiva

(p=0,0266) entre esta e os valores de T1/2 global, sugerindo que nestes

indivíduos quanto maior os valores do "clearance" pulmonar do DTPA

Tecnécio99"1, menor o comprometimento da troca gasosa.

675.6. CINTILOGRAFIA PULMONAR COM Ga

Desde 1971 (46) quando primeiro se demonstrou o acúmulo de Ga67

nas lesões inflamatórias agudas ou crônicas, estabeleceu-se um interesse

crescente na utilização deste radiofármaco na detecção destes processos .

A resposta inespecífica do tecido a um dano, denomina-se inflamação.

Independentemente do local, ou da natureza do agente agressor, se físico,

químico ou ser vivo, a resposta inflamatória aguda é sempre a mesma,

caracterizada por três alterações vasculares: a) vasodilatação, b) aumento

da permeabilidade vascular com transudação de plasma e c) emigração

de neutrófilos (96). Classicamente os sinais clínicos são: dor, calor, rubor e

perda de função.

A persistência do agente lesionai por muito tempo, acarretando

estímulo contínuo, produz a inflamação crônica, caracterizada por uma
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reação muito mais proliferativa do que exudativa, com predomínio de

células mononucleares (macrófagos, linfócitos e plasmócitos). Deve ser

ressaltado também que, neste processo, a permeabilidade vascular está

alterada.

Após a administração endovenosa de Ga67, 99% da radioatividade

presente na circulação está presente no plasma , com este radiofármaco

ligado principalmente à transferrina, e o restante da radioatividade

associada aos glóbulos brancos. Pelo menos 2 outras proteínas presentes

no plasma, a lactoferrina e a ferritina são capazes de se ligar ao Ga67, que

em situações normais não devem contribuir de maneira importante para o

seu transporte (95).

Existem muitas evidências que sugerem ser muito complexo o

mecanismo pelo qual o Ga67 se acumula na lesão inflamatória. O

suprimento sangüíneo adequado é essencial, em regiões exangues como

na porção central de grandes abcessos, não existe acúmulo de Ga67, pois

este radiofármaco não tem como chegar e ser liberado. O aumento da

permeabilidade vascular e a expansão do espaço extra-vascular no local

da inflamação são fatores determinantes na retenção de Ga67. Neutrófilos

captam este elemento radioativo com intensidade maior que linfócitos e

monócitos, inexistindo captação nos glóbulos vermelhos (95).
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barreira alvéolo-epitelial na disfunção pulmonar causada pela inalação de

poeiras existentes na indústria de abrasivos.

A análise da PaÜ2 dos operários evidenciou correlação positiva

(p=0,0266) entre esta e os valores de T1/2 global, sugerindo que nestes

indivíduos quanto maior os valores do "clearance" pulmonar do DTPA

Tecnécio99"1, menor o comprometimento da troca gasosa.

675.6. CINTILOGRAFIA PULMONAR COM Ga

Desde 1971 (46) quando primeiro se demonstrou o acúmulo de Ga67

nas lesões inflamatórias agudas ou crônicas, estabeleceu-se um interesse

crescente na utilização deste radiofármaco na detecção destes processos .

A resposta inespecífica do tecido a um dano, denomina-se inflamação.

Independentemente do local, ou da natureza do agente agressor, se físico,

químico ou ser vivo, a resposta inflamatória aguda é sempre a mesma,

caracterizada por três alterações vasculares: a) vasodilatação, b) aumento

da permeabilidade vascular com transudação de plasma e c) emigração

de neutrófilos (96). Classicamente os sinais clínicos são: dor, calor, rubor e

perda de função.

A persistência do agente lesionai por muito tempo, acarretando

estímulo contínuo, produz a inflamação crônica, caracterizada por uma
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Bactérias também podem contribuir com a captação do Ga67 de

diversas maneiras. Uma delas através de um processo insensível a

variações de temperatura e à presença de inibidores metabólicos,

provavelmente atuando através de ligações não específicas entre o

radiofármaco e componentes da bactéria. Outro mecanismo atuaria

indiferente à presença de inibidores metabólicos, porém sensível a

variações de temperatura, agindo através de uma difusão facilitada (59).

Uma terceira maneira seria através de sideróforos, pequenas moléculas

metálicas com peso molecular de 500 a 1000 daltons, que são produzidos

por algumas bactérias e apresentam uma grande afinidade pelo íon ferro.

A presença de um complexo sideróforo Ga67 proporciona a captação do

elemento radioativo pelo microorganismo através de um processo ativo

(20).

Os neutrófilos e as bactérias são os principais componentes da

lesão inflamatória aguda, e ambos capazes de acumular o Ga67, no

entanto a análise de exudatos estéreis ou com contaminação bacteriana

revelam que a maioria do Ga67 está acumulado na parte não celular. Por

conta do aumento da permeabilidade vascular, existe perda da proteína

plasmática, o que explica a presença de transferrina nos locais onde existe

inflamação (94). Lactoferrina está presente em altas concentrações nos
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grânulos dos neutrófilos que, estimulados podem transferi-la para o

exudato inflamatório. Ambas as proteínas podem contribuir para o acúmulo

do Ga67 nos sítios inflamados, entretanto a contribuição principal é da

transferrina , devendo ser ressaltado que até o momento a ligação Ga67

com lactoferrina no liqüido inflamatório ainda não foi demonstrada, e ainda

não se sabe se a concentração desta proteína neste sítio é suficiente para

o acúmulo deste radiofármaco (95). Todos os estudos feitos na tentativa

de se identificar como o Ga67 se acumula nos tecidos inflamados foram

realizados em processos agudos , de tal forma que não se pode afirmar

que nas lesões inflamatórias crônicas estes mesmos modelos se aplicam.

Concluindo, apenas novos estudos poderão elucidar esta questão.

O gálio é um elemento do grupo IIIA da tabela periódica, e a maioria

dos seus sais são hidrolizados em meio aquoso e insolúveis em pH

fisiológico; por esta razão, o citrato de gálio solúvel é o componente de

escolha para o uso em humanos. Suas principais emissões gama são

93KeV(38%), 184KeV(24%), 300KeV(16%) e 393KeV(4%) (33).

O citrato de gálio é mal absorvido por via oral, subcutânea ou

intramuscular, devendo sempre ser administrado por via endovenosa. A

maioria do gálio absorvido liga-se às proteínas plasmáticas. Os rins

excretam, nas primeiras 24 horas, 10-25% da dose, 10% são excretados
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nas fezes na primeira semana e os demais 65% são distribuídos por todo

o organismo. Sua meia-vida biológica é de aproximadamente 25 dias.

Entre 48-72 horas após a administração do radiofármaco, observam-se as

maiores concentrações no esqueleto, fígado, rim, baço, pulmões, e em

regiões onde existe reação inflamatória, infecciosa ou neoplásica (33).

Um dos pontos controversos em Medicina Nuclear é como

classificar e quantificar as anormalidades na captação pulmonar do Ga67.

Existem atualmente diversas maneiras diferentes de se fazer este

procedimento, algumas delas utilizam fórmulas que levam em conta a

relação da intensidade da captação pulmonar com outros órgãos,

multiplicando pela área captada (5,47), outras utilizam apenas escala

visual (34). Neste estudo utilizou-se escala visual comparativa quanto á

intensidade, e descritiva quanto à distribuição por ser metodologia

amplamente difundida no nosso meio e com aceitação internacional (92).

Kanner et ai. (44) descreveram cintilografias anormais em 11 de 12

trabalhadores de minas de carvão com alterações radiológicas

compatíveis com pneumoconiose, e em 9 de 10 mineiros sem alterações

radiológicas. Resultados semelhantes foram encontrados em

trabalhadores expostos a crocidolita (asbesto azul). Estes dados sugerem

que indivíduos em contato com estas substâncias, mesmo com radiografia
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de tórax normal, podem apresentar inflamação pulmonar sub-clínica (34).

Dos nossos 37 trabalhadores estudados, 23 (62,16%) apresentavam

radiografia de tórax normal; destes, 18 (78,26%) revelavam atividade

inflamatória dos pulmões, determinada pela positividade das cintilografias;

apenas em 5 (21,73%) o exame cintilográfico era negativo. Estes

resultados sugerem que de maneira semelhante ao que ocorre em certos

indivíduos expostos a outros tipos de poeiras, existe atividade inflamatória

nos pulmões, medida pela cintilografia pulmonar com Ga67, mesmo na

ausência de qualquer anormalidade radiológica. Em todos os 14 (37,83%)

operários das indústrias de abrasivos cujo exame radiológico era

compatível com pneumoconiose, as cintilografias de pulmão foram

positivas, caracterizando também a atividade inflamatória.

Observando a distribuição do radiofármaco pelos pulmões

verificamos que na maioria dos trabalhadores a captação do Ga67 foi

difusa, revelando reação inflamatória por ambos os pulmões. Em 12

operários os exames mostraram uma distribuição difusa e focal, indicando

um comprometimento inflamatório tanto dos pulmões quanto ganglionar,

pois a captação focal correspondia a projeção espacial de linfonodos

hilares e paratraqueais. Em 1 trabalhador foi viu-se apenas captação focal,

correspondendo à projeção espacial de gânglios mediastinais. Dos 14
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portadores de pneumoconiose pelo carborundum, portanto com alterações

radiológicas, 11 (78,57%) apresentaram captação difusa e 3 (21,42%)

focal e difusa. Nos 18 operários expostos às poeiras de indústria de

abrasivos, com radiografias de tórax normal, 9 (50%) revelavam

distribuição difusa, 8 (44,44%) difusa e focal e 1 (5,55%) com distribuição

focal. Estes resultados permitem sugerir que em certos indivíduos após a

inalação de poeiras produzidas em fábricas de material abrasivo,

inicialmente haveria uma atividade inflamatória ganglionar, posteriormente

a inflamação se estenderia para além dos gânglios acometendo também o

parênquima pulmonar, e ao se instalar a pneumoconiose haveria a

tendência da reação ficar restrita aos pulmões.

Todos os 14 trabalhadores que apresentavam anormalidades

radiológicas , portanto pneumoconióticos, trabalharam exclusivamente na

linha de produção de carbeto de silício, e todos eles tinham cintilografias

pulmonares com Ga67 positivas, de onde se concluiu que na

pneumoconiose pelo carborundum, existe atividade inflamatória detectada

por este radiofármaco.

Analisando a profusão das pequenas opacidades às radiografias de

tórax, observou-se correlação positiva (p<0,0094) entre estas, e a

intensidade de captação pulmonar do Ga67, sugerindo que quanto maior a
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atividade inflamatória, pregressa e atual, maior o dano anatômico e

fisiológico. Achados semelhantes já foram referidos em mineiros de carvão

(87).

Outro fato que merece interesse é a alveolite persistente mesmo

após o término da exposição à poeira, na pneumoconiose dos

trabalhadores em minas de carvão. Em 12 trabalhadores de um total de 15,

afastados por período superior a 1 ano das minas, observou-se cintilografia

pulmonar positiva, aumento da liberação de mediadores como oxidantes e

fatores de crescimento. Grande quantidade de carvão, sílica e partículas de

silicato de alumínio foram encontradas em macrófagos, onde foram

identificados diversos fatores celulares compatíveis com estado ativado

(79,88), caracterizando um processo irreversível. Na nossa casuística 15

ex-trabalhadores, afastados das fábricas de abrasivos por um período

mínimo de 1,5 anos, 13 apresentavam cintilografias positivas, incluindo

neste grupo um operário que estava afastado da indústria há 15 anos.

Estes achados nos permitem afirmar que nos trabalhadores das indústrias

de material abrasivo, existe uma atividade inflamatória pulmonar

persistente semelhante àquela dos mineiros de carvão (87,92).
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6. CONCLUSÕES

1) Os trabalhadores não fumantes das indústrias de material

abrasivo apresentam "clearance" alvéolo-capilar de DTPA Tecnécio99"1

significativamente maior que os indivíduos do grupo normal não

fumante. Resultado que caracteriza o distúrbio de permeabilidade da

barreira alvéolo-epitelial a solutos hidrofílicos, de maneira semelhante ao

que ocorre em mineiros de carvão, e em grande número de portadores de

doenças intersticiais pulmonares.

2) Não é possível diferenciar os fumantes do grupo controle dos

trabalhadores de material abrasivo fumantes, através da análise da

integridade da barreira alvéolo-epitelial com DTPA Tecnécio99"1

Confirmação da ação do fumo alterando o "clearance" do DTPA

Tecnécio99™ pela barreira alvéolo epitelial, à semelhança do que acontece

em indivíduos expostos à poeiras produzidas em fábricas de abrasivos.

3) O "clearance" alvéolo-capilar de DTPA Tecnécio99m não

diferencia operários de fábricas produtoras de material abrasivo

fumantes dos operários não fumantes. Este dado traduz a inexistência
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de um efeito aditivo do fumo sobre a ação de poeiras na alteração da

integridade da barreira alvéolo epitelial.

4) Os empregados expostos às poeiras das indústrias de

material abrasivo, assim como os portadores de pneumoconiose pelo

carborundum apresentam cintilografias pulmonares com Ga67

alteradas, sugerindo a presença de uma doença inflamatória nos

pulmões. Estes resultados reafirmam nestes operários, a existência de

reação inflamatória pulmonar similar à observada em trabalhadores

expostos à crocidolita, e em mineiros de carvão.

5) A captação alterada do Ga67 pelos pulmões dos trabalhadores

permanece, mesmo após o fim da exposição às poeiras produzidas

nas indústrias de material abrasivo. Fato semelhante ao que ocorre com

mineiros de carvão, caracterizando a provável irreversibilidade do

processo inflamatório.
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TABELA 1 - Características antropométricas.

Número

1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
37
39
40

Idade (anos)

45
52
34
58
41
52
44
51
52
43
55
45
47
32
40
35
43
54
32
56
30
30
33
54
36
50
52
48
50
46
62
45
59
36
41
46
40

Peso (Kg.)

82,0
80,0
70,0
51,0
60,6
68,5
59,0
73,5
82,2
87,0
80,0
73,0
65,0
66,7
52,0
88,1
80,0
79,3
70,0
70,0
51,0
76,5
81,0
81,0
71,1
60,0
63,0
68,3
68,5
70,0
80,0
83,0
85,5
65,0
69,0
70,0
52,3

Altura (Cm)

167
167
160
154
172
160
160
167
161
182
161
175
175
177
169
177
171
170
154
175
165
173
171
166
157
171
156
173
170
160
170
167
165
159
170
160
169

Sexo

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

Legenda: M = masculino
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TABELA 2 - Tempo em anos de exposição às poeiras. Anos de afastamento da
indústria de abrasivos. Hábito tabágico.

Número

1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
37
39
40

Tempo de
exposição

7
25
a
12
16
12
15
20
22
18
14
6
22
10
12
6
7
25
9
23
8
6
9
25
7
8
7
25
24
25
11
8
11
10
17
5
14

Tempo afastado

5

2

1,5

7
1
6

4

4
1
1

1

15
1
1
1

Fumo

Ex
N
ExCO

Ex
Ex
Ex
N
NCO

N
Ex
Ex
N
S
S
Ex
N
N
N
S
N
N
N
N
S
Ex
S
Ex
N
N
N
Ex
S
N
Ex
N

Legenda: S = sim, N = não, Ex = não fuma a pelo menos 1 mês.
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TABELA 3 - Espirometria.

Número

t
2
3
4
5
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
37
39
40

litros

3,02
3,07
3.68
2,14
4,39
3,75
3,63
3,75
2,54
5,94
2,77
4,39
3,75
4,21
2,77
3,46
6,23
3,69
3,69
3,69
4,56
4,39
4,21
4,10
3,46
3,46
4,39
4,62
4,39
3,69
3,23
4,04
4,10
4,15
2,99
3,80

CVF

% Predito

73,9
79,1
93,1
74,7
96,8
109,3
99,2
95,8
72,6
116,1
81,2
95,2
82f4
82,3
63,5
68,8
141,4
91,8
102,0
86,1
103,8
89,3
89,7
108,9
93,6
82,4
138,3
105,1
106,0
102,4
85,2
113,7
107,0
94,4
82,6
86,6

litros

2,63
2,69
3,51
1,75
3,75
3,23
3,23
3,46
2,25
5,08
2,54
3,58
3,00
3,92
2,54
2,77
4,56
3,46
3,23
3,63
3,87
3,87
4,10
3,23
3,00
2,77
3,69
4,56
3,87
3,11
2,77
3,46
3,29
3,75
2,71
3,56

VEF1Q

% Predito

80,7
87,5
109,9
78,5
103,3
119,2
110,4
111,6
81,4
123,9
94,6
97,2
82,7
94,9
72,5
68,3
129,3
109,0
109,9
107,5
108,4
97,1
107,9
108,8
100,4
83,0
147,5
130,4
117,7
108,4
93,5
124,4
106,4
106,3
95,0
102,9

VEF1Q/CVF

(x100)

87
87
95
82
85
86
88
92
88
85
91
81
80
93
91
80
73
93
87
98
84
88
97
78
86
80
84
98
88
84
85
85
80
90
91
93

Legenda: CVF = capacidade vital forçada..
VEF1Q = volume expiratorio forçado no 19 segundo.
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TABELA 4 - Fluxo expiratorio forçado. Dados gasométricos.

Número

1
2
3
4
5
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
37
39
40

FEF

l/seg

3,10
3,50
4,84
1,81
4,32
3,47
3,45
4,15
3,34
5,03
2,95
3,29
2,70
4,25
2,56
2,54
3,07
4,80
3,45
4,32
3,86
3,61
5,81
3,18
3,77
2,22
3,46
5,89
4,64
3,10
2,44
3,99
2,89
5,16
4,30
4,37

25-75%

% Predito

72,9
86,7
113,1
55,6
93,8
93,3
86,9
102,1
88,8
100,7
80,3
71,0
59,4
83,1
57,0
50t6
68,2
116,7
84,8
101,1
83,4
72,3
120,8
80,8
92,5
51,8
97,8
132,9
109,5
79,4
63,3
107,0
69,4 •
114,4
110,2
97,5

PaO2

mmHg

81
88
81
59
85
84
75
71
80
91
70
80
82
-

86
80
83
71
86
17
72
75
89
84
81
68
81
92
78
80
74
82
78
-

76
96

PaCO2

mmHg

30
33
35
40
31
40
36
24
34
34
33
36
36
-

28
33
33
31
33
38
36
36
34
34
38
42
38
37
39
37
33
33
37
-

36
31

Legenda: FEF25-75% = Fluxo entre 25-75% da capacidade vital
(litros/segundo). PaO2 = pressão parcial de 02 no sangue arterial. PaCO2 =
pressão parcial de CO2 no sangue arterial.
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TABELA 5 - Características radiológicas.

Número

4

9

10

13

14

20

21

22

23

27

30

32

34

37

Pequenas opacidades.

Profusão Tamanho Extensão

2/2

3/3

1/1

1/1

1/1

2/1

1/1

1/1

1/1

1/2

1/1

1/1

p/p

q/q

q/p

r/q

p/p

q/q

q/q

q/q

q/p

q/t

p/q

p/q

RS.RM.RI

RS

RS.RM.Rl

RS.RM.

RS.RM.

RS.RM.RI

RS.RM.

RS.

RS.RM.

RS.RM.RI

RS,

RS.RM.RI

Grandes
opacidades

B

Pleura

Largura Extensão

b 1

b 1

Legenda:
p = opacidade arredondada menor 1,5mm de diâmetro
q = opacidade arredondada maior que 1,5mm menor que 3,0mm. de diâmetro
r = opacidade arredondada maior que 3,0mm e menor que 10,0mm de diâmetro
t = opacidade irregular média
B = uma ou mais opacidades maiores que 5cm, ou que a soma total de suas
áreas não sejam superior ao equivalente a região superior
RS = região superior
RM = região média
RI = região inferior
b = largura maior que 5mm e menor que 10mm na parte mais ampla
1 = espessamento pleural definido em um ou mais locais, tal que a extensão
total não exceda a um quarto da projeção de uma parede lateral do tórax
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TABELA 6 - Tempo de meia vida em minutos do "clearance" alvéolo-capilar,
dos 22 trabalhadores de indústrias de abrasivos.

Campo

Número

1

4

5

7

8

10

11

13

14

15

16

17

19

20

22

27

29

30

32

34

35

39

Superior

Direito

10,1

25,5

62,7

81,5

8,3

15,1

46,3

19,7

63,9

149,7

97,0

11,6

29,2

27,3

21,5

23,2

22,2

28,5

115,0

32,0

19,1

35,5

Esquerdo

19,1

16,7

41,2

26,1

8,0

22,3

39,2

55,3

46.4

62,6

185,0

17,5

51,2

38,2

11,2

15,3

80,7

25,9

17,6

32,8

20,8

34,7

Direito

14,0

27,0

65,4

238,2

9,8

17,0

49,4

23,0

61,9

108,5

112,0

15,8

24,7

58,5

15,8

14,4

26,8

31,7

69,7

35,9

19,3

85,8

Médio

Esquerdo

47,4

16,5

41,2

22,3

10,4

33,2

52,8

85,3

70,5

40,7

22.9

23,6

37,8

40,8

12,2

13,4

79,1

25,9

20.7

48,8

23,7

111,7

Inferior

Direito

23,7

21,0

54>3

39,8

13,9

125,4

65,4

59,5

58,5

75,1

14,9

17,5

22,1

47,7

17,4

11,9

35,5

56,4

145,8

38,7

31,1

63,0

Esquerdo

-

13,9

41,0

16,0

15,1

185,5

63,5

67,9

68,3

48,3

17,1

23,8

44,4

31,8

14,8

10,6

152,0

27,6

28,1

30,0

29,0

-
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TABELA 7 - Hábito de fumar.Tempo de meia vida em minutos do "clearance"
alvéolo-capilar, dos 22 trabalhadores de indústrias de abrasivos.

Número

t
4

5
7
8

10

11

13

14

15

16

17

19

20

22
27

29
30

32

34

35
39

Fumo atual

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SJM

SIM

Direito

16,0
23,5

59,2

64,9

10,9
24,5

54,3

29,4

61,0

95,2

41,2

14,9

24,2

48,3

17,3

14,3

29,2
38,3

97,9

36,3

23,2

61,1

Pulmão

Esquerdo

58,6

15,3

41,3
19,5

17,5
75,3

54,0

69,7

63,3

46,9

24,0

22,3

43,0

36,3

13,0

12,3

101

30,9

22,7

35,8

25,4

97,1

Global

25
19

48
30

11
39

54
40

62

62

30

18

31
40

14

13
47
33

35

35

24

75
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TABELA 8 - Tempo de meia vida em minutos do "clearance" alvéolo-capilar nas
diversas regiões pulmonares. Grupo controle.

Campo

Número

1c

2c

3c

4c

5c
6cf

7cf
8cf

9cf

1Ocf

Superior

Direito

26.9

32,0

80,6

48,6

36,4

18,1

13,2
14,8

12,8
16,2

Esquerdo

45.1

131,0

45,9

35,8

39,3

15,6

21,7

16,9

17,1
19,3

Médio

Direito

26,3

38,3

61,4

59,0

69,3
20,8

18,5

19,1

13,7

20,4

Esquerdo

113,7
95,8

47,6

51,0

42,8

17,6

29.3

28,6

21,4

22,4

Inferior

Direito

46,0
39,6

156,8

105,6

65,0

21,0

19.7

31,0

14,8

30,2

Esquerdo

102.0

86,7

64,1

83,1

57,0

20,0

65,1

40,2

22,8

36,6

Legenda: c = controle não fumante, cf = controle fumante.

TABELA 9 - Tempo de meia vida em minutos do "clearance" alvéolo-capilar, do
pulmão direito, esquerdo e global do grupo controle.

Número

1c

2c

3c

4c

5c

6cf

7cf
8cf

9cf

10cf

Direito

54,0
37,4

91,9

72,2

57,9

20,3

17,5
21,8

14,0

22,4

Pulmão

Esquerdo

49,5

93,3

53,1
56,8

47,2

18,2

3*5,0

27,4

21,0

25,8

Global

51,0
54,0

66,0
63,0

51,0

19,0

23,0

24,0

16,0

24,0

Legenda: c = controle não fumante, cf = controle fumante.
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TABELA 10 - Média do tempo de meia vida em minutos do "clearance" alvéolo-
capilar, nas diversas regiões pulmonares, dos 15 trabalhadores das indústrias
de abrasivos não fumantes e ex-fumantes, dos 7 fumantes, dos 5 indivíduos do
grupo controle não fumantes, e dos 5 fumantes.

Campo Superior Médio
Pulmão Direito Esquerdo Direito Esquerdo

Inferior
Direito Esquerdo

Média

D.P.

Média

D.P.

Média

D.P

Média

D.P.

46,93

40,86

34,41

29,59

44,84

21,50

15,02

2,19

Trabalhadores não fumantes

33,20 45,20 43,66*

15,85 29,94 27,15

Trabalhadores fumantes

52,81 36,21 32,52

63,04 35,59 24,52

Normais não fumantes.

59,42 50,86 70,18

40,23 17,88 32,32

Normais fumantes

18,12 18,50 23,86

2,40 2,84 4,99

56,32 48,16**

36,96 44,88

27,62 44,40

18.81 50,60

82,60 78,58

48.82 18,10

23,34 36,94

7,02 17,96

* p = 0,0498 - quando comparados regiões médias dos pulmões esquerdos,
entre os trabalhadores não fumantes e os normais não fumantes.
** p = 0,0367 - quando comparados regiões inferiores dos pulmões esquerdos,
entre os trabalhadores não fumantes e os normais não fumantes.
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TABELA 11 - Cintilografia pulmonar com Gálio'67

Número

1
2
3
4
5
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
37
39
40

Captação

NEGATIVA
POSITIVA
NEGATIVA
POSITIVA
POSITIVA
POSITIVA
NEGATIVA
POSITIVA
POSITIVA
POSITIVA
NEGATIVA
POSITIVA
POSITIVA
POSITIVA
POSITIVA
POSITIVA
POSITIVA
POSITIVA
POSITIVA
POSITIVA
POSITIVA
POSITIVA
POSITIVA
POSITIVA
POSITIVA
POSITIVA
POSITIVA
POSITIVA
POSITIVA
POSITIVA
POSITIVA
NEGATIVA
POSITIVA
POSITIVA
POSITIVA
POSITIVA
POSITIVA

Intensidade

0
1
0
3
3
1
0
3
3
2
0
2
1
1
3
1
1
2
3
1
3
2
2
1
1
2
1
2
1
2
1
0
1
2
2
2
2

Distribuição

DIFUSA

DIFUSA
DIFUSA/FOCAL

DIFUSA

DIFUSA
DIFUSA

DIFUSA/FOCAL

DIFUSA/FOCAL
DIFUSA
FOCAL

DIFUSA/FOCAL
DIFUSA/FOCAL
DIFUSA/FOCAL
DIFUSA/FOCAL

DIFUSA
DIFUSA
DIFUSA
DIFUSA

DIFUSA /FOCAL
DIFUSA
DIFUSA
DIFUSA
DIFUSA

DIFUSA/FOCAL
DIFUSA/FOCAL

DIFUSA
DIFUSA/FOCAL

DIFUSA/FOCAL
DIFUSA
DIFUSA
DIFUSA
DIFUSA
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100 -|

90 -

80 -

70 -

en 60 -o

• | 5 0 -

^ 4 0 -

30 -

20 -

10 -

0 -

ü ü ü PD trabalhador não fumante

F ^ PE trabalhador nio fumante

I í! li.LI PD trabalhador fumante

K$3H PÉ trabalhador fumante

I I PD controle não fumante

i i PE controle não fumante

I l PD controle fumante

Ü H i PE controle fumante

Grupos

Figura 1: Tempo de meia vida (T1/2) pulmão direito (PD), pulmão esquerdo
(PE) do "clearance" alvéolo-capilar dos trabalhadores e dos controles.
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100

90

80

70

|

I 50

40

30

20

10

0

trabalhador não fumante

trabalhador fumante

controle não fumante

controle fumante

I

Grupos

Figura 2: Tempo de meia vida (T1/2) global do "clearance" alvéolo-capilar dos
trabalhadores e dos controles. * (p = 0.0348) quando comparamos grupo de
trabalhadores não fumantes com controles não fumantes.
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Summary

The production process of abrasives use aluminium, or silicon

carbide a synthetic material with a hardness only slightly less than that of

a diamond. It is popular/ known as carborundum since it was first

manufactured as an abrasive in 1891, produced by the fusion of high

grade silica and petroleum coke with sawdust. For many years silicon

carbide was thought not to give rise to pulmonary lesions. Recently

several researchers suggested the existence of a carborundum

pneumoconiosis. The aim of this study was to evaluate the role of the

pulmonary clearance of " m Technetium chelated to diethylenetriamine-

penta-acetateí""1^ DTPA), and 67Gallium lung scanning in workers

exposed to abrasive dusts. Thirty seven subjects, 13 smokers and 24

nonsmokers and exsmokers were studied., The mean time of exposure to

abrasive dusts was 13+6.37 (5 to 25) years. Fiftheen subjects were retired

from the industries for 3,43+3,20 (1 to 15) years. Thirty four workers had

been exposed only to carborundum dusts, and three to carborundum and

aluminium dusts. As a control group the """ Tc DTPA clearance was

measured in 5 nonsmoking, and in 5 smoking volunteers, and 67Ga citrate
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uptake was obtained in 5 normals subjects. The individuals of the control

group denied respiratory symptoms. Wilcoxon, Kruskal-Wallis, Fisher,

Spearman and Students' t tests were performed for stastistical analysis,

and a significance level of 5% was adopted. All 37 subjects were

submitted to a questionnaire of respiratory symptoms and occupational

exposures, chest x-ray, and 67Ga lung scan. In 36 workers spirometry was

performed, in 34 arterial blood gas analysis and in 22 measurement of

pulmonary clearance of 99m Tc DTPA. Thirty one (83,8%) workers were

symptomatic, and 6 (16,2%) denied symptoms. Restrictive ventilatory

defect was found in 6 (16,6%), mean PaO2 79,88+7,48 mmHg and

PaCO2 34,76+3,61. Roentgenografic abnormalities compatible with

pneumoconiosis was observed in 14 (37,83%) subjects. The global T1/2

for the nonsmoking workers was 39,0+16,96 min. shorter than for the

nosmoking control volunteers (57,00+7,04), however without difference

from smoking workers (28,57+16,20) and smoking controls (21,20+3,46).

In 32 (86,48%) 67Gallium lung scannig was positive including 13 (40,62%)

retired workers. We conclude that nonsmoking workers of abrasives plants

have a pulmonary alveolar epithelial permeability disturbance similar as

observed in smoking workers and smoking controls. Most workers, ex-

workers of these industries and in patients with carborundum
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pneumoconiosis there is an evidence of pulmonary inflammation

measured with abnormal 67Gallium lung scan.


