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ABSTRACT

Currently the workplaces become increasingly complex and a strategy evaluation and the control of 
occupational risks agents is needed. Workers may be exposed to environmental agents (chemical, physical and 
biological) and other unsuitable conditions by performing tasks that involve these agents directly. The main 
objective of this study is to approach conceptual aspects of risk conditions, physical in nature, with emphasis on 
ionizing radiation and its interaction with other agents in occupational and enviromnental situations. To meet 
this goal, it is performed a literature review and a summary of the main occupational agents known or suspected 
to cause any adverse health effects in humans. According to the available literature the reported studies on the 
effects of combined exposures to radiation and others agents are recognized and, as far as possible, should be 
taken into account in evaluating of the potential radiation risks at low levels of exposure.

1. INTRODUÇÃO

O ambiente de trabalho é considerado, de forma simples, como o meio onde as pessoas 
exercem suas atividades. Como tal, engloba em si o ambiente físico, as características do 
trabalho e os aspectos organizacionais. No entanto, nem todos estes aspectos são igualmente 
importantes ou mesmo relevantes quando se considera o bem estar do trabalhador.

Os higienistas industriais empenham-se em reconhecer, avaliar e controlar riscos em 
potencial nos locais de trabalho de modo que a todos os trabalhadores seja proporcionado um 
ambiente seguro e saudável durante toda a sua vida laborai. Hoje os locais de trabalho 
tornam-se cada vez mais complexos, criando novos desafios para os higienistas industriais. A 
avaliação dessas situações complexas exige uma estratégia de avaliação à exposição no local 
de trabalho bem fundamentada e lógica, de modo a focalizar os recursos de higiene industrial 
e de medicina do trabalho naquelas situações de trabalho com o maior potencial de efeitos 
adversos à saúde.

A finalidade do desenvolvimento de uma sólida estratégia de avaliação à exposição é 
cumprir, pelo menos, as seguintes metas:
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• Avaliar os riscos em potencial à saúde dos trabalhadores, significando avaliar e 
diferenciar as exposições aceitáveis (toleráveis) e inaceitáveis (não tolerável) e 
controlar aquelas determinadas como toleráveis;

• Estabelecer e documentar um registro histórico de níveis de exposição para todos os 
trabalhadores;

• Assegurar e demonstrar o cumprimento de dispositivos legais.

Os trabalhadores poderão estar expostos a agentes ambientais (químicos, físicos e biológicos) 
e condições ergonómicas inadequadas durante a execução das tarefas que envolvem 
diretamente esses agentes ou pelo contato acidental por contaminação não relacionada 
diretamente com as tarefas executadas.

Os autores P. Reis e Lopes Ribeiro [1] sugerem a utilização de um modelo para avaliar as 
exposições complexas relacionadas com as tarefas e ambiente de trabalho (tarefa, agente e 
trabalhador), e a Fig. 1. ilustra essa interação.
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Figura. 1 Fatores de exposição no local de trabalho

Este estudo tem como objetivo principal realizar uma pesquisa exploratória apresentando 
aspectos conceituais a respeito dos agentes de risco potencialmente encontrados no ambiente 
ocupacional e seus prováveis agravos à saúde humana, conforme relatados na literatura.

O enfoque do trabalho “risco ocupacional e seus prováveis agravos1,5 à saúde humana” tem 
conotação somente informativa, não há pretensão de associar a exposição com um

1 Agravos Do senso comum e do dicionário. Agravo dá ideia de prejuízo, dano. Dano significa estrago, 
deterioração. Agravo, dano à saúde -  causado, desencadeado, agravado pelo trabalho ou com ele relacionado 

[1].
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determinado fator de risco e o surgimento subsequente da doença (sua causalidade aos 
agravos de saúde).

2. METODOLOGIA

2.1. Aspectos Conceituais - Riscos Ocupacionais

Agentes e Fatores de Risco

Os agentes perturbam o ser diretamente em suas funções vitais produzindo a doença, 
podendo ser não só um micro-organismo, mas um poluente químico, um gene, e outros que 
produzem um agravo à saúde [2],

Fatores são os componentes que podem levar à doença ou contribuir para o risco de 
adoecimento (aumento da probabilidade de que o dano venha a ocorrer). Um fator de risco é 
algum fenómeno de natureza física, química, biológica e outras [3],

Calegaro (2007) define o risco como a “magnitude do dano que um conjunto de fatores de 
risco produzirá em um período de tempo”, podendo ser entendido como as reais 
consequências da exposição aos fatores de risco [4],

No enfoque da epidemiologia a definição de “fatores de risco” se aplica as circunstâncias do 
ambiente ou as características das pessoas, herdadas ou adquiridas, que lhes conferem uma 
maior probabilidade de acometimento, imediato ou futuro, por um dano à saúde [5],

Podem ser encontradas, na literatura nacional e internacional, diferentes classificações de 
risco ocupacional, todavia a maioria apresenta pelo menos quatro grandes grupos de risco: de 
acidentes ou acidentais, químicos, biológicos e físicos.

A legislação brasileira expõe que é considerada como um dos fatores de risco, toda 
característica ou circunstância que acompanha um aumento de probabilidade de ocorrência de 
um fato indesejado, seja este fato um acidente ou uma doença [6],

As normas regulamentadoras brasileiras adotam a classificação do Ministério do Trabalho e 
Emprego, conforme a Portaria n° 3214, de 08 de junho de 1978 e apontam um quinto grupo 
os fatores de risco ergonómicos também conhecidos como psicossociais [7],

Os riscos de acidente são fatores que colocam os trabalhadores em situação de perigo, 
podendo afetar sua integridade física, como por exemplo, destacam-se os incêndios e 
explosões.

Os riscos ergonómicos são quaisquer fatores que possam interferir nas características 
psicofisiológicas do trabalhador, causando desconforto e/ou afetando a saúde, como por 
exemplo, lesões, traumatismo, estresse, fadiga, dentre outros.

Os riscos químicos referem-se a todas as substâncias que possam de alguma forma, penetrar 
no organismo por via respiratória ou que, pela natureza da atividade, por contato ou ser

IRPA 2013, Rio de Janeiro, RJ, Brazil.



absorvida pela pele ou ingestão. Como exemplo, manuseio de compostos químicos, gases, 
vapores, esterilizantes, dentre outros. A exposição aos riscos químicos está relacionada com a 
área de atuação do trabalhador, com o tipo de produto químico e tempo de contato, além da 
concentração ou atividade do produto.

Quanto aos riscos biológicos, se referem ao contato do trabalhador com microrganismos 
(bactéria, parasitas, fungos e insetos) ou material infectado ou contaminado constituindo 
assim, um agente de risco ocupacional.

Os riscos físicos referem-se diversas formas de energia a que possam estar expostos os 
profissionais, tais como, vibração, pressão, ruído, temperaturas extremas (baixa ou elevada), 
radiação não ionizante e radiações ionizantes . Estas fontes podem ser geradas por máquinas 
e condições físicas características do local de trabalho e consequentemente causar danos à 
saúde do trabalhador [8,9],

A título de ilustração a Tabela 1 apresenta os riscos físicos e prováveis agravos a que os 
trabalhadores possam estar expostos [9],

Todos os agravos à saúde podem ser evitados ou prevenidos, considerando que se trata de 
riscos e, como tais, representam probabilidades e não certezas.

Tabela 1. Riscos físicos e prováveis agravos

Riscos Físicos Consequências
Ruídos Cansaço, irritação, dores de cabeça, diminuição da 

audição, aumento da pressão arterial, problemas do 
aparelho digestivo, taquicardia e perigo de infarto.

Vibrações Cansaço, irritação, dores dos membros, dores na 
coluna, doença do movimento, artrite, problemas 
digestivos, lesões ósseas, lesões dos tecidos moles, 
lesões circulatórias, etc.

Calor Taquicardia, aumento da pulsação, cansaço, 
irritação, choques térmicos, fadiga térmica, 
perturbações das funções digestivas, hipertensão.

Radiações ionizantes Alterações celulares, câncer, fadiga e 
prostração, problemas visuais, acidentes de 
trabalho.

Radiações não ionizantes Queimaduras, lesões nos olhos, na pele e nos 
outros órgãos.

Umidade Doenças do aparelho respiratório, quedas, doenças 
de pele, doenças circulatórias.

Frio Fenómenos vasculares periféricos, doenças do 
aparelho respiratório, queimaduras pelo frio.

Pressões anormais Hiperbarismos -  Intoxicação por gases 
Hipobarismo -  Mal das montanhas

Fonte: http://wwwl.pucminas.br/.../DOC_DSC_NOME_ARQUI20081104143622.pdf

2 Radiação Ionizante ou Radiação -  qualquer partícula ou radiação eletromagnética que, ao interagir com a 
matéria, ioniza seus átomos ou moléculas [10],
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Com exceção das radiações ionizantes, os riscos de natureza física são geralmente fáceis de 
reconhecer, pois atuam diretamente sobre os sentidos.

Os efeitos deletérios provocados pela radiação ionizante dependem, sobretudo, da dose, da 
qualidade da radiação incidente e da natureza do material com a qual está interagindo [11],

2.2. Exposições Combinadas Específicas

2.2.1 Efeitos Biológicos Combinados entre Radiação Ionizante e outros Agentes 
Específicos

Os organismos vivos estão expostos a numerosos agentes naturais e 
artificiais (produzidos pelo homem) que interagem com moléculas, células, e tecidos, 
provocando danos reversíveis de equilíbrio homeostático ou danos irreversíveis. Considera-se 
que muitos aspectos do envelhecimento e muitas doenças detêm agentes nocivos atuando 
dentro do corpo a nível celular. Por causa da proliferação mundial de agentes produzidos pelo 
homem e a liberação crescente de agentes naturais devido às atividades humanas no meio 
ambiente, a avaliação da toxicidade, da carcinogenicidade e da mutagenicidade de um agente 
específico físico, químico ou biológico é, de fato, um estudo de exposições combinadas.

A maior parte dos estudos sobre exposições combinadas são resultantes de estudos 
epidemiológicos baseados em efeitos adversos à saúde humana e de estudos experimentais 
envolvendo animais, isto é, modelos sistemas in vitro.

As Publicações do UNSCEAR fazem a compilação de todos os estudos importantes 
existentes na literatura mundial e constitui a base de dados utilizada pela Comissão 
Internacional de Proteção Radiológica para o cálculo de riscos associados à radiação 
ionizante e a limitação de doses.

Segundo Publicação do UNSCEAR 2000 [12] em situações ambientais e ocupacionais a ação 
combinada dos agentes e suas interações com a radiação ionizante, a baixos níveis de 
exposição, não está bem esclarecida. A Publicação aponta a necessidade de uma revisão 
contínua e crítica dos estudos sobre os efeitos das exposições combinadas à radiação com 
outros agentes tóxicos, especialmente em níveis mais baixos de exposição.

Considera-se que o principal efeito para a saúde sobre a interação da radiação ionizante com 
outros agentes, a baixos níveis de radiação, é de natureza estocástica. Em situações 
envolvendo altas doses os efeitos são de natureza determinística.

No meio ambiente humano apenas uma fiação menor de agentes que interagem com a 
radiação encontram-se em níveis potencialmente críticos e a Tabela 2. [12] ilustra de uma 
forma geral alguns dos agentes conhecidos ou suspeitos de afetar a saúde humana.

O principal efeito na saúde, sob o ponto de vista de interesse e obtido consequentemente ao 
longo dos anos de exposição, resultante de baixas doses é o câncer. Outros efeitos além do 
câncer podem ser considerados advindos de altas doses de radiação [12],
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Tabela 2. Condições de exposição e principais características de agentes ambientais e 
ocupacionais e substâncias que podem produzir efeitos combinados entre si

Agente
Exposição
ambiental

(E)

Limite 
ocupacional 

para 
exposição 

crónica (O)

Principal 
impacto 

causado à 
saúde

Contribuição 
estimada 

para a 
incidência 

total/ 
mortalidade 

(%)

Estimativa 
de risco na 
sobrevida3 

(% )

Substância com 
suspeita ou 

conhecimento 
de efeito 

combinado

Radiação Ionizante

1 ,5 -4
mSv/ano

20 mSv/ano Câncer 3 -  8 (E) 
-10  (O)

0,4 -  1 (E) 
- 4 ( 0 )

Hábito de fumar, 
Asbesto, 

Hormônios, 
Arsénico?

Radiação UV

Intensidade 
não 

relacionada 
com o 
tempo: 
UV-A:

40 W/m2

UV-B:
3 W/m2

350 nm: 
150 kJ/m2 em 

8 h 
300 nm: 

100 J/m2 em 8 
h

Envelhecimento 
da pele, 

Câncer de pele, 
Melanoma

Importante (E) 

> 50 (E)
?

> 20 (E) 
?

Fototoxicidade, 
alergia a 

sensibilizadores de
UV

Asbesto

Crocidolita: 
0,2 fibras/cm3 

Outras 
formas:

2 fibras/cm3

Câncer de 
pulmão 

Mesotelioma

Baixo 

> 50

Hábito de fumar

Benzeno
14 ng/m3 

no ar 
interior

3,2 mg/m3 Leucemia 2,5 (E) 0,01 (E) Substratos para 
ativação/ sistemas 
de desintoxicação

Tetracloreto de carbono 3 ng/m3 no 
ar interior

65 mg/m3 Câncer 0,05 (E) 0,01 (E) Clorofórmio

Clorofórmio

1,2 ng/kg.d 
a partir da 

água de 
torneira e 
chuveiro

50 mg/m3 Câncer 0,15 (E) 0,03 (E) Tetracloreto de 
carbono

Dioxinas/ Furanos
1,3 ng/kg.d 
na ingestão 
alimentar

50 pg/m3 Câncer 0,1 (E) 0,02 (E)

Etilenobisditiocarbamato
(EBDCs)

n.a n.a Câncer 
Efeitos 

adversos sobre 
a reprodução

0,17 (E) 0,034 (E)

Bifenilos policlorados 
(PCBs)

14 ng/kg.d 1 mg/m3 
(42% Cl)

Câncer 0,06 (E) 0,01 (E)

(a) Supondo 80 anos de exposição ambiental (E) e 40 anos de 
(O). As estimativas dos riscos são geralmente o limite 
extrapolações lineares a partir de doses elevadas.

exposição ocupacional 
superior, baseadas em

3. CONCLUSÕES

A ausência de dados sobre os efeitos combinados não implica por si só que não ocorrem 
interações entre a radiação e outros agentes. Outros fatores de risco na indução de câncer 
podem depender também do estilo de vida do indivíduo e particularmente dos hábitos 
alimentares.
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Em resumo, os seguintes parâmetros devem ser considerados para atender e avaliar os 
potenciais efeitos combinados: O modo de ação do agente (genotóxico ou não genotóxico), a 
forma da relação dose-efeito para um único agente, os efeitos, a dose ou concentração 
envolvida (alta ou baixa), o tipo de exposição (crónica ou aguda); o intervalo de tempo e a 
sequência entre as exposições (simultânea, ou antes, ou depois da exposição à radiação).
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