
COMO A SÍLICA AGE NO PULMÃO

Cada grão de sílica que chega aos pulmões provoca uma 
pequena cicatriz e fica preso lá. De grão em grão,  
o pulmão vai endurecendo.

Na radiografia (chapa) dos pulmões começarão a aparecer 
imagens brancas que vão ficando cada vez maiores.  
A silicose costuma surgir depois de alguns anos de trabalho.
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A SILICOSE É UMA DOENÇA 
GRAVE, SEM CURA, 

RESPONSÁVEL PELA INVALIDEZ 
E MORTE DE MILHARES DE 

TRABALHADORES. 
ALÉM DA SILICOSE, A POEIRA DE 

SILICA PODE CAUSAR CÂNCER 
 DE PULMÃO

ONDE MORA O PERIGO

Mineração (minas e pedreiras);

Construção civil (perfuração de túneis e poços, corte 
de azulejos);

Cerâmicas (para construção, artística e refratários);

Indústria naval (jateamento);

Fundições, indústria metalúrgicas e siderurgia 
(jateamento, rebarbação,  moldagem, sinterização);

Fabricação de vidro, abrasivos e massas e adesivos 
para vedação;

Beneficiamento de areia monozítica;

AindA: construção e demolição de fornos, certas operações 
com fibras de vidro, rebolos e outros tipos de abrasivos.
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SILICOSE NÃO PASSA DE UMA 
PESSOA PARA OUTRA.

A DOENÇA SÓ ATINGE QUEM 
TRABALHA EM LOCAIS COM 

POEIRA DE SÍLICA

AS MÁSCARAS PERMITEM QUE 
MUITAS PARTÍCULAS DE SÍLICA 

CHEGUEM AOS PULMÕES.  
SÃO UMA FALSA PROTEÇÃO

O QUE É SÍLICA

A sílica é um mineral que está na maioria das rochas, no 
quartzo, na areia e em outros materiais. O pó fino da sílica 
surge na moagem, trituração, jateamento, lixamento, 
perfuração e outras operações com material que contém 
sílica. Nem todas as poeiras provocam silicose, apenas as 
que têm pó muito fino de sílica.

O QUE É SILICOSE

É o endurecimento dos pulmões causado pela poeira se 
sílica respirada durante o trabalho. Provoca: canseira, falta 
de ar, tosse, tontura e fraqueza. Quando a doença está 
avançada, podem aparecer também dores nas pernas, no 
peito, na cabeça e emagrecimento. Os pulmões ficam fracos, 
facilitando outros tipos de doenças pulmonares.

O QUE DIZ A LEI

A Lei Nº 1.670 de 1999 PROÍBE O JATEAMENTO com 
areia em qualquer material em todo o país.

A Portaria nº 43 de 11 de março de 2008, do Ministério 
do Trabalho e Emprego, PROÍBE MÁQUINAS QUE 
CORTAM OU FAZEM ACABAMENTO DE PEDRA A SECO. 
Todas devem ter água acoplada.

A Portaria nº 777 de 28 de abril de 2004 do Ministério 
da Saúde exige que O MÉDICO NOTIFIQUE os casos de 
Silicose e de câncer decorrente do trabalho no SUS.

O trabalhador tem direito de ter o registro da 
Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) reconhecida 
como doença profissional (B91) no INSS.

Maiores informações:

Procure o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 
(CEREST) do SUS de seu Município ou do Estado.   
Ou ligue para o Ministério da Saúde 0800 61 1997.

O limite de tolerância da legislação é de 0,1mg/m³, que 
significa ambiente insalubre. NÃO QUER DIZER QUE 
SEJA SEGURO.

Pelo contrário, trabalhar neste nível de exposição por 30 
anos pode causar silicose em até 10% dos trabalhadores.  
Se houver muita hora extra este risco pode aumentar muito.

COMO PREVENIR A SILICOSE
EVITAR A EXPOSIÇÃO

É perfeitamente possível trabalhar sem ter que respirar sílica. 
Para isso as empresas devem:

SUBSTiTUiR os materiais que têm sílica por outros (por 
exemplo, jateamento de areia pode ser substituído pelo 
jateamento com outros produtos ou água pura);

UMidiFiCAR (molhar) a perfuração das rochas, 
torneamento, lixamento e outras operações a seco, 
impedindo que a poeira fique no ar;

LAVAR OU LiMPAR COM ASPiRAdOR: não limpar piso, 
máquinas e bancadas com vassouras ou ar comprimido;

inSTALAR EXAUSTORES para capturar a poeira no 
ponto em que ela se forma e impedir que o pó se 
espalhe pelo ar;

SEPARAR com paredes e vedações os locais que 
produzem poeira dos demais setores;

iSOLAR a máquina ou aquela parte onde se produz 
poeira do resto do local de trabalho.
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PULMÃO NORMAL PULMÃO SILICÓTICO

A EXPOSIÇÃO à POEIRA DE SÍLICA 
TAMBÉM PODE CAUSAR CÂNCER!


