
Quais os Efeitos das
Poeiras nos Pulmões?
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Os nossos pulmões estão constantemente expostos aos perigos que 
representam as poeiras que inalamos, omnipresentes, os contaminantes mais 
simples, mas nem por isso os menos perigosos.  

Mas, felizmente, os nossos pulmões estão apetrechados com mecanismos 
inteligentes de defesa para, em determinada extensão, se protegerem e que se 
encarregam de remover as partículas grandes de poeiras do sistema 
respiratório. Por exemplo, um mineiro numa mina de carvão pode inalar cerca 
de 1.000g de poeiras durante a sua vida ativa, mas quando os médicos os 
autopsiam encontram não mais de 40g da poeira inalada depositada nos 
pulmões. Esta relativamente pequena quantidade remanescente ilustra bem a 
importância das defesas dos pulmões e, certamente, sugere quanto estas são 
eficazes mas, não obstante a capacidade que têm para se auto regenerarem 
procedendo à sua limpeza, a inalação excessiva de poeiras pode originar 
doenças como por exemplo as Doenças Pulmonares Obstrutivas Crónicas, o 
flagelo da atualidade, considerado já como pandémico e que se elenca como a 
3ª causa de morte em todo o mundo.  

2. O QUE ACONTECE QUANDO INALAMOS POEIRAS?

Os pulmões estão protegidos por uma série de mecanismos de defesa, em 
várias regiões do trato respiratório. 

Quando inspiramos, as partículas em suspensão no ar entram pelo nariz, mas 
nem todas chegam aos pulmões, pois o nariz é um filtro altamente eficiente, 
com capacidade para reter as partículas maiores, que posteriormente são 
removidas mecanicamente por sopro ou espirros. 

Porém, as partículas menores são bem-sucedidas na sua passagem para a 
traqueia e outras ramificações das vias aéreas que conduzem aos pulmões.  

3. COMO É QUE AS PARTÍCULAS ENTRAM NO SISTEMA
RESPIRATÓRIO? 

O ar contaminado nos locais de trabalho é inalado pela boca e nariz e depois 
conduzido para os pulmões. O ciclo respiratório (inalação/exalação) normal de 
qualquer individuo em estado de repouso é de 12 vezes por minuto, com uma 
inalação de cerca de 500ml, o que corresponde a 6 litros volume que é 
acompanhado de todos os contaminantes que o ar ambiente possa conter. 
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Indivíduos em esforço têm maiores necessidades de ar muito acima do valor 
referido e que pode atingir em casos extremos os 110 lpm. Portanto, poder-
se-á dizer que em média um indivíduo em 8 horas utiliza 2.800 litros de ar e 
pode atingir uma permuta de ar nos pulmões de até 50.000 litros.  

O ar inalado pelo nariz é filtrado através dos pelos nasais, o que evita a 
progressão das partículas de grandes dimensões em suspensão no ar. O ar no 
nariz entra num processo turbilhonar provocado pelos ossos e cartilagens 
existentes, o qual força as partículas grandes a ficarem aqui depositadas e 
aprisionadas na humidade do revestimento mucoso. 

O ar, oriundo do nariz e boca, chega à parte de trás da garganta e entra numa 
área chamada faringe, que não é mais que a entrada das vias aéreas que se 
dividem em dois tubos, uma chamada esófago, responsável pela condução da 
comida para o estômago e outro chamado traqueia, que liga aos pulmões.  

O ar contaminado passa pela traqueia, que se divide em dois tubos grandes, 
chamados brônquios, que entram nos pulmões, onde cada brônquio se 
subdivide e começa a estreitar-se mais e mais à medida que progride, à 
semelhança do que acontece com os ramos de uma árvore. Os tubos mais 
finos, chamados bronquíolos, terminam em sacos minúsculos, que tomam o 
nome de alvéolos, presentes aos milhares em cada pulmão, cujas paredes são 
muito finas e estão repletas de vasos capilares sanguíneos. 

O oxigénio inalado atravessa as paredes alveolares para entrar na corrente 
sanguínea e, tão logo seja combinado com o sangue nas veias, é distribuído 
por todo o corpo.  

Por vezes a concentração de químicos que chega aos sacos de ar alveolares é 
mais baixa da que a existente no ar do ambiente de trabalho, graças às vias 
aéreas que estão revestidas por um fluido espesso e aderente chamado 
muco. Pelos muito finos, chamados cílios, no interior dos tubos, transportam 
permanentemente este muco para cima, em direção à parte de trás da 
garganta.  

Nalguns casos acontece mesmo que uma parte dos gases, vapores e neblinas, 
podem dissolver-se no muco antes de atingirem os sacos alveolares. 

As partículas sólidas visíveis (presentes nas poeiras, neblinas e fumos) que 
tenham iludido os mecanismos de filtragem no nariz, também podem ser 
capturadas pelo muco. O muco é impulsionado pelos cílios até atingir a parte 
de trás da garganta de onde é expelido pela boca, ou engolido para o 
estômago. 
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Quando passa para o estômago, o químico é difundido pelo corpo da mesma 
forma que seriam alimentos ou bebidas contaminadas, uma via de exposição 
que se explica abaixo. 

Partículas pequenas (tão pequenas que são invisíveis a olho nu) podem não 
ser travadas pelo muco na traqueia e/ou bronquíolos, sendo-lhes possível 
viajarem através das várias vias aéreas até chegarem aos alvéolos.  

As partículas sólidas que não consigam atravessar as paredes finas dos sacos 
de ar podem alojar-se e ficarem aí retidas. 

Algumas podem dissolver-se, mas outras podem ser atacadas e destruídas 
pelas células necrófagas do sistema de defesa do corpo. Outras, podem 
revelar-se demasiado grandes, ou demasiado insolúveis para serem 
eliminadas por esta via e ficam depositadas nos sacos de ar. Algumas destas 
partículas, se presentes em pequenas quantidades, não oferecem perigo, 
mas outro tipo de poeiras pode provocar traumatismos, que virão a interferir 
com a capacidade de os pulmões passarem o oxigénio para sangue. 

Alguns ácidos, bases ou químicos inorgânicos quando inalados em 
determinadas quantidades podem causar “queimaduras” irreparáveis na 
boca, nariz, traqueia, brônquios e pulmões. 

Estas vias aéreas, revestidas por células, são os brônquios e bronquíolos, e o 
muco por aquelas produzido consegue captar a maior parte das partículas de 
poeiras. Pelos muito finos chamados cílios, que cobrem as paredes das vias 
aéreas, empurram o muco para cima e para fora para a garganta, de onde é 
tossido, cuspido ou engolido. 

O ar chega aos sacos de ar muito pequenos (alvéolos), situados na parte 
interior dos pulmões, carregado com todas as partículas que tenham 
conseguido evitar as defesas existentes no nariz e vias aéreas. Os alvéolos 
são muito importantes neste processo fisiológico porque é através deles que 
o corpo recebe o oxigénio e liberta o CO2 (dióxido de carbono).

As poeiras que chegam aos alvéolos e à parte inferior das vias aéreas onde 
nãos existem cílios, são atacadas por células especiais chamadas 
macrófagos, de importância vital para a defesa dos pulmões, pois são 
responsáveis por os manterem limpos. Os macrófagos virtualmente 
“engolem” as partículas e depois, por uma forma ainda não bem entendida, 
chegam às vias aéreas cobertas com cílios. O movimento ondular dos cílios 
deslocam os macrófagos que contém poeiras para a garganta, da qual são 
cuspidos ou engolidos. 
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Para além dos macrófagos, os pulmões dispõem ainda de outro sistema para 
remover as poeiras, pois conseguem reagir à presença de partículas portadoras 
de germes produzindo determinas proteínas, que atacam para as neutralizar. 
As poeiras são partículas minúsculas dispersas ou suspensas no ar, de duas 
naturezas diferentes: “orgânicas” ou “inorgânicas”, dependendo apenas da sua 
fonte. As poeiras inorgânicas podem ter origem em metais ou minerais 
fragmentados, como p.e. rochas ou solo. Exemplos concretos das poeiras 
inorgânicas são a sílica, amianto e o carvão. 

As poeiras orgânicas são originadas por plantas ou animais, sendo um exemplo 
concreto as poeiras produzidas no manuseamento de cereais. Estas poeiras 
podem conter uma grande quantidade de outras substâncias, para além das 
componentes animais ou vegetais, como por exemplo fungos, micróbios e 
substâncias tóxicas produzidas por micróbios, por exemplo histoplasmose 
produzido por um fungo dimórfico encontrado em solos ácidos e húmidos, ricos 
em compostos azotados e enriquecidos com guano de aves ou morcegos, ou em 
locais onde as aves se empoleirem, sendo vetores de doenças graves como por 
exemplo a psitacose e coxieloz (febre Q), que podem ser contraídas se forem 
inaladas poeiras orgânicas potencialmente infetadas com determinados 
microrganismos. 

As características individuais das pessoas que inalam as partículas podem 
também influenciar os efeitos das poeiras. O ritmo respiratório e hábitos 
tabagistas enquadram-se nas mais importantes, pois o depósito das poeiras nos 
pulmões aumenta na razão direta do tempo em que a respiração é sustida e da 
profundidade com que a inspiração é feita, sendo também um fator relevante, 
para determinação dos seus efeitos perniciosos, se a inspiração é feita pelo 
nariz ou pela boca. 

4. QUAIS AS DOENÇAS RESULTANTES DE OPERAÇÕES
POEIRENTAS?

Os trabalhadores podem ser afetados por uma grande variedade de patologias 
provocadas pelas poeiras e outras substâncias que inalam nos seus ambientes 
de trabalho, mas por razões práticas limitaremos este documento às poeiras, 
não tomando mesmo em consideração os seus efeitos combinados emergentes 
da exposição a gases, fumos e vapores.  

Alguns tipos de patologias, devido à inalação de poeiras, são designados 
genericamente por “pneumoconiose”, cujo significado é “pulmão poeirento”. 
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As alterações que ocorrem nos pulmões variam de acordo com o tipo de poeiras 
em presença. Por exemplo, as lesões provocadas pela exposição à sílica 
caracteriza-se por ilhas de tecidos cicatriciais, circundadas normalmente por 
tecidos normais do pulmão, porque as áreas lesionadas estão separadas entre si 
por tecidos normais e os pulmões não perdem completamente a sua 
elasticidade. Por contraste os tecidos cicatriciais produzidos pela exposição ao 
amianto, berílio e cobalto, cobrem totalmente as superfícies das vias aéreas 
inferiores, os pulmões tornam-se rígidos e perdem a sua elasticidade. 

Nem todas as partículas inaladas produzem cicatrizes nos pulmões, como por 
exemplo o carvão e o ferro, que se mantém dentro dos macrófagos até estes 
morrerem de forma natural. As partículas libertadas são depois novamente 
absorvidas por outros macrófagos. Se a quantidade de poeiras exceder a 
capacidade dos macrófagos, as partículas revestem as paredes internas das vias 
aéreas sem provocarem cicatrizes e produzindo apenas lesões ligeiras, ou 
mesmo nenhumas. 

As partículas dividem-se ainda em “solúveis” e “insolúveis”, sendo que as 
primeiras, dissolvendo-se na corrente sanguínea são mais nocivas, pois o 
sangue transporta as substâncias para todo o corpo, podendo afetar o cérebro, 
rins e outros órgãos. 

O quadro abaixo sumariza algumas das mais frequentes patologias devido à 
inalação de poeiras. 

Alguns tipos de pneumoconioses de acordo com a 
reação dos pulmões às poeiras 

Poeiras 
Inorgânicas 

Tipo de Patologia 
Reação 
Pulmão 

Asbestos Asbestose Fibrose
Sílica (Quartzo) Silicose Fibrose 
Carvão Pneumoconiose de Carvão Fibrose
Berílio Doença de Berílio Fibrose 
Carboneto de Tungsténio Doença de Metal Duro Fibrose 
Ferro Siderose Sem Fibrose 
Estanho Estenose Sem Fibrose
Bário Baritose Sem Fibrose 
Poeiras 
Orgânicas 

Tipo de Patologia 
Reação 
Pulmão 

Feno mofado, palha e cereais Pulmão de Fazendeiro Fibrose 
Excrementos e penas Pulmão de Criador Aves Fibrose 
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Poeiras 
Orgânicas 

Tipo de Patologia 
Reação 
Pulmão 

Cana-de-açúcar mofada Bagaçose Fibrose
Poeiras compostas Pulmão de Trabalhador Cogumelo Fibrose 
Poeiras de neblinas Febre Humidificada Sem Fibrose 
Poeiras de lamas tratadas 
termicamente 

Doença de Lodo de Esgoto Sem Fibrose 

Poeiras de moldes Pulmão Lavador de Queijo Sem Fibrose 
Poeiras de pelos, Partículas 
cabelo e Urina seca de ratos 

Pulmão de Tratador de Animais Sem Fibrose 

5. QUAIS AS REAÇÕES DOS PULMÕES ÀS POEIRAS?

A forma como o sistema respiratório responde às poeiras depende, em grande 
parte, onde as poeiras se depositam. Por exemplo, poeiras irritantes que se 
depositem no nariz podem dar lugar a rinites, que corresponde a uma irritação 
da membrana mucosa, mas se as partículas atacarem as passagens aéreas 
grandes, pode verificar-se a inflamação da traqueia (traqueíte), ou dos 
brônquios (bronquite). 

Porém, as reações mais significativas dos pulmões ocorrem nas partes mais 
interiores do órgão. 

As partículas que não sejam eliminadas no nariz, ou garganta, tenderão a 
depositarem-se nos alvéolos, ou próximo dos extremos das vias aéreas e, se 
forem em grandes quantidades, o sistema macrófago pode colapsar levando a 
que as partículas e poeiras contendo macrófagos se depositem nos tecidos dos 
pulmões, provocando neles lesões. 

A quantidade de poeiras e tipo de partículas em causa influenciam a extensão 
e seriedade das lesões pulmonares. Por exemplo, depois dos macrófagos 
engolirem as partículas de sílica, morrem e libertam substâncias tóxicas, as 
quais podem provocar tecidos fibrosos ou cicatriciais, uma forma que o corpo 
tem para se autorreparar. Porém, no caso da sílica cristalina, a formação de 
tecidos fibrosos e cicatriciais em grande quantidade, pode prejudicar o 
funcionamento dos pulmões, uma condição que se designa normalmente por 
fibrose. 

As partículas que provocam a fibrose, ou cicatrizes, são chamadas fibrogênicas 
e quando a fibrose é causada pela sílica cristalina é uma condição a que se 
chama silicose. 
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Os profissionais mais expostos a este risco são aqueles que transportam ou 
fragmentam rochas e areia (mineiros, profissionais de pedreiras, cortadores de 
pedra), ou manipulam rochas contendo sílica ou abrasivos de areia (decapagem 
com areia, fabricantes de vidro, oleiros e profissionais de fundição, joalheria e 
cerâmica).  

Recentemente, a silicose foi identificada em trabalhadores que fabricam ou 
instalam bancadas fabricadas a partir de silicatos modificados (conglomerados 
de sílica). Os carvoeiros correm o risco de desenvolver silicose mista e 
pneumoconiose dos carvoeiros (Pneumoconiose dos carvoeiros). 

6. QUAIS OS FATORES QUE INFLUENCIAM OS EFEITOS DAS
POEIRAS? 

São vários os fatores que influenciam os efeitos das partículas inaladas, desde 
logo as suas propriedades intrínsecas, mas o seu tamanho é normalmente o 
fator crítico, pois é aquele que determina onde estas se vão depositar no trato 
respiratório.  

Mas, também, a sua composição química é um fator relevante, porque algumas 
substâncias, na forma de partículas, podem destruir os cílios que os pulmões 
têm para as remover e, por último, os hábitos tabagistas podem alterar a 
capacidade que os pulmões têm para se auto regenerarem. 

Para se evitarem problemas respiratórios, ou outros devido à exposição a 
poeiras, devem ser implementadas medidas técnicas adequadas, devidamente 
hierarquizadas, desde logo começando pela substituição das substâncias 
perigosas por outras que não sejam e, quando tal se revele impossível, 
introduzindo medidas de engenharia para controlo da situação, de que são 
exemplo: 

 Utilização de processos húmidos

 Encapsulamento dos processos poeirentos em ambientes de pressão
negativa (vácuo ligeiro comparado com a pressão ambiente exterior)

 Exaustão das poeiras recorrendo a um sistema de extração, antes de serem
emitidas para a atmosfera.

 Proceder-se à aspiração, em vez de varrimento
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 Boa manutenção dos ambientes

 Armazenagem e transportes eficazes

 Eliminação controlada dos resíduos perigosos

O uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) pode ser vital, mas nunca 
deve ser entendido como sendo a única forma de proteção, pois não deve 
substituir o controlo adequado da emissão de poeiras e estes só devem ser 
usados onde os métodos para controlo das poeiras não sejam eficazes, 
adequados ou possíveis. 

Quando se recorre a EPIs para proteção respiratória, estes devem ser do tipo e 
classe adequada aos riscos, devendo ser prestada especial atenção à sua 
adequabilidade individual ao utilizador, à sua eficácia e sobretudo ao conforto 
que oferecem no uso, para não desencorajarem os utilizadores da sua 
utilização, devido à acumulação nas máscaras faciais de calor, humidade e CO2, 
deixando-os por tal razão expostos aos malefícios das partículas de poeiras 
e/ou outros contaminantes. 

7. EXISTEM DIFERENÇAS ENTRE OS RESPIRADORES E AS
MÁSCARAS CIRÚRGICAS?

Neste quadro deve ser tido presente que as máscaras cirúrgicas, mesmo as 
com grau de proteção N95, também conhecidas como máscaras para 
procedimentos médicos não se classificam como respiradores, pois destinam-se 
apenas a prevenir a contaminação dos ambientes de trabalho, ou de áreas 
esterilizadas e a protegerem os portadores contra partículas grandes, como p.e. 
secreções, excreções, atomização de sangue, fluidos corporais ou aerossóis 
expelidos pelos pacientes, que possam atingir a boca e o nariz dos utilizadores. 
Em determinados ambientes e circunstâncias são também usadas pelos 
pacientes para limitarem a difusão de contaminações. 

A decisão sobre a necessidade dos trabalhadores, em ambientes hospitalares 
ou equiparados, usarem respiradores ou máscaras cirúrgicas, deve basear-se 
numa análise de riscos tendo em conta o ambiente específico onde se 
desenvolvem os trabalhos e as propriedades de proteção de cada um destes 
equipamentos. 
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Os respiradores são dispositivos especialmente concebidos para ajudarem a 
reduzir a exposição do portador a contaminantes aerotransportados, tais como 
partículas, gases ou vapores. Estão disponíveis em diferentes tamanhos, tipos e 
classes de filtragem, devendo ser eleitos com base no risco presente, ou 
potencialmente existente, devendo sempre ser escolhidos de forma individual 
para cada utilizador, para se assegurar a estanquicidade da máscara facial à 
cara, de forma a que a totalidade do ar inalado passe pelo material filtrante, 
garantindo assim o grau de proteção requerido. 

8. É POSSÍVEL ESTABELECER AS DIFERENÇAS ENTRE UM
RESPIRADOR E UMA MÁSCARA CIRÚRGICA OLHANDO 
APENAS PARA ESTES DISPOSITIVOS? 

A diferença não é sempre imediatamente aparente. Mas um respirador está 
sempre marcado com o grau de proteção para que foi aprovado e as máscaras 
cirúrgicas não e, embora estas possam estar marcadas com o grau de proteção, 
apenas se classificam como máscaras cirúrgicas. A diferença em termos de 
proteção é imensa, pois enquanto respiradores, devem ser totalmente 
estanques no contato com a cara, as máscaras cirúrgicas não. 

Os respiradores do tipo P3 que filtrem pelo menos 99,97% das poeiras ou 
aerossóis em suspensão são classificados para 100% e são testados 
relativamente ao seu desempenho, eficiência da filtragem e resistência à 
respiração, bem como classificadas como N e R (reutilizáveis ou não) e as 
máscaras cirúrgicas não, não filtrando mesmo partículas pequenas. 

9. EXISTE A POSSIBILIDADE, NA PARTILHA DE 
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, DOS 
UTILIZADORES SEREM INFETADOS DE FORMA RECÍPROCA? 

Os respiradores protegem através da captura das partículas nos seus filtros. 
Alguns aerossóis podem representar um risco de infeção por contacto e a 
acumulação de partículas nas suas superfícies exteriores pode também 
representar um risco de exposição, emergente do contacto com o filtro, 
incluindo mesmo a infeção com agentes infeciosos, pelo que deve ser tido o 
maior cuidado para se evitar a auto inoculação devida ao contacto com as 
superfícies, o que só pode ser evitado por medidas de higienização muito 
apertas, ou não partilhando estes equipamentos, que são para uso individual. 
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Quais as obrigações das entidades empregadoras? 

Como plasmado nas regras SSHT, por razões sociais, para aumentarem a 
produtividade dos trabalhadores e também reduzirem o absentismo, 
todas as entidades empregadoras, independentemente da sua natureza 
ser pública ou privada, que desenvolvam atividades em ambientes 
contaminados, ou suscetíveis de emitirem contaminantes, sejam estes; 
poeiras, gases, vapores ou aerossóis, estão obrigadas a implementarem 
um programa para proteção respiratória, consistente com os riscos 
existentes, procederem à sua divulgação pelos trabalhadores, 
sensibilizarem-nos para estes aspetos da saúde & segurança, darem a 
estes o suporte necessário para eleição do tipo de filtros de ar 
adequados e ministrarem-lhe a formação necessária, para além de 
monitorizarem o uso e a adequabilidade das máscaras faciais em termos 
de ajustamento à cara, no mínimo uma vez por ano. 

Fonte CCOSH 
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