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RESUMO

SILVA, T.H.G. Pesquisa de alterações espirométricas, radiológicas e inflamatórias 

pulmonares em fren stas de postos de combus veis. 76 f. Tese (Doutorado) – Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021.

Estudos  previamente  publicados  indicam  que  fren stas  de  postos  de  combus vel

frequentemente exibem anormalidades em parâmetros de função pulmonar.  Os padrões

encontrados são compa veis com restrição e doenças de pequenas vias aéreas.  A par r

dessas alterações pode-se supor que tais profissionais possuam um risco aumentado para o

desenvolvimento  de  alterações  inflamatórias  de  pequenas  vias  aéreas  denominadas

bronquiolites. A e ologia desses processos poderia estar na inalação de produtos voláteis

derivados  do  petróleo  ou  mesmo  da  exposição  a  poluentes  liberados  por  motores

automo vos.  O  presente  estudo  teve  por  finalidade  pesquisar  a  presença  de  sintomas

respiratórios,  anormalidades  de  função  pulmonar,  alterações  radiológicas  e  perfil

inflamatório das vias aéreas de 52 fren stas de postos de combus vel, não fumantes e sem

comorbidades  clínicas.  Para  tanto  os  voluntários  foram  subme dos  a  um  ques onário

padronizado,  espirometria simples,  oscilometria de impulso,  tomografia de tórax de alta

resolução,  análises citológicas  e bioquímicas  do escarro induzido.  Um grupo controle foi

cons tuído por 22 funcionários sadios de hospital universitário. Entre a análise dos sintomas

apresentados,  foi  detectado  diferença entre  os  grupos,  apenas na queixa  de cefaleias  e

necessidade  de  assoar  o  nariz.  Os  resultados  de  oscilometria  de  impulso  e  TCAR  não

apresentaram diferença  esta s ca  significa va,  no entanto na espirometria  os  fren stas

apresentaram valores de CVF e  VEF1  maiores do que nos controles.  Ao analisar  o EI,  foi

sugerido prejuízo da função imune dependente de linfócitos ao nível da mucosa respiratória

dos trabalhadores expostos a combus veis, além de aumento significa vo de interleucina 3.

Ao  avaliar  a  concentração  de A M  nas  amostras  de  urina,  não  foi  detectado  diferença

significa va entre os grupos, podendo ser jus ficado devido à alta u lização de etanol nos

combus veis. No entanto, mais estudos devem ser realizados para confirmarem os achados

desse projeto. 

Palavras-chave: Combus veis fósseis. Anormalidades espirométricas. Fren stas



ABSTRACT

SILVA, T.H.G. Research on spirometric, radiological and pulmonary inflammatory changes 

in gas sta on a endants. 76 f. Disserta on (doctorate’s degree) – Faculdade de Medicina de

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021.

Previously published studies indicate that gas sta on a endants o en exhibit abnormali es

in lung func on parameters. The pa erns found are compa ble with restric on and small

airway diseases. Based on these changes, it can be assumed that such professionals have an

increased risk  for  the  development  of  inflammatory  changes in  the small  airways  called

bronchioli s. The e ology of these processes could be the inhala on of vola le petroleum

products or even exposure to pollutants released by automo ve engines. The present study

aimed  to  inves gate  the  presence  of  respiratory  symptoms,  pulmonary  func on

abnormali es,  radiological  altera ons and inflammatory  profile  of  the  airways  of  52  gas

sta on a endants, non-smokers and without clinical comorbidi es. For that, the volunteers

were submi ed to a standardized ques onnaire, simple spirometry, impulse oscillometry,

high  resolu on  chest  tomography,  cytological  and  biochemical  analyzes  of  the  induced

sputum. A control group consisted of 22 healthy employees of a university hospital. Between

the analysis  of  the symptoms presented,  a difference was detected between the groups,

only in the complaint of headache and the need to blow the nose. The results of impulse

oscillometry  and  HRCT  did  not  show  sta s cally  significant  difference,  however  in

spirometry the a endants had higher FVC and FEV1 values than controls. When analyzing

the EI, it was suggested impairment of lymphocyte-dependent immune func on at the level

of the respiratory mucosa of workers exposed to fuels, in addi on to a significant increase in

interleukin 3. When evalua ng the concentra on of A M in urine samples, no significant

difference was detected between groups,  which can be jus fied due to  the high  use of

ethanol in fuels. However, more studies must be carried out to confirm the findings of this

project.

Keywords: Fossil fuels. Spirometric abnormali es. A endants.
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A relação entre  exposições  ocupacionais  e o surgimento de doenças  é conhecida

desde  a  an guidade,  no  entanto  as  a vidades  laborais  ainda  cons tuem  elemento

contribuinte  importante  para  morbidade  e  mortalidade  (SBPT,  2006).  Entre  diversas

molés as passíveis de serem adquiridas no ambiente de trabalho, destacam-se as doenças

de natureza respiratória. Considerando-se que um adulto médio inala em média 10 a 15 m3

de ar por dia, fica óbvio que a inalação representa mecanismo de exposição extremamente

importante para agressão orgânica por parte de poluentes ambientais, inclusive no trabalho

(MARINO, 2015). 

A  defesa  do  organismo  inicia  desde  a  inalação,  por  meio  do  aquecimento,

umidificação e filtração do ar circulante. Contanto, na presença de poluição, esse sistema de

defesa  pode  ficar  vulnerável,  deixando-o  susce vel  a  desenvolver  problemas  de  saúde.

Diversas condições respiratórias estão associadas com exposições ambientais laborais tais

como a asma ocupacional, pneumonites de hipersensibilidade e pneumoconioses. Entre as

úl mas destacam-se, pela frequência e gravidade, a silicose e a asbestose (SBPT, 2006). 

Além  disso,  nas  úl mas  décadas  têm  surgido  preocupações  crescentes  com  os

prejuízos potenciais da má qualidade do ar sobre a saúde das populações. A Organização

Mundial da Saúde (OMS) es ma que as mortes têm aumentado cerca de 14% em dez anos,

decorrentes da poluição do ar. Foi es mado também que, a poluição atmosférica pode ter

provocado 4,2 milhões de óbitos por ano devido a acidente vascular encefálico, doenças

cardíacas,  doenças  respiratórias  crônicas  e  câncer  de  pulmão.  As  principais  fontes  de

poluição são:  veículos, geração de energia,  sistemas de aquecimento predial,  incineração

agrícola de resíduos e indústrias, ou seja, combustão de combus veis fósseis que são fontes

de alta emissão de dióxido de carbono (WHO, 2014).

Os  efeitos  nocivos  da  poluição  atmosférica  tendem  a  ser  mais  acentuados  em

crianças pequenas e idosos, bem como em indivíduos portadores de condições mórbidas

prévias  tais  como  cardiopa as,  Doença  Pulmonar  Obstru va  Crônica  (DPOC)  e  asma

(MARINO,  2015).  Está  bem  estabelecido  que  a  poluição  atmosférica  é  elemento

desencadeante de episódios de exacerbações agudas, tanto em portadores de asma como

de DPOC. Mesmo que o papel da poluição como agente e ológico de asma e DPOC ainda

seja mo vo de discussões, acumulam-se evidências expressivas que a má qualidade do ar

leve  ao  estabelecimento  de  neoplasias  pulmonares  em  não  fumantes  suscep veis

(LAUMBACH, 2010; MARINO, 2015).
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Vários poluentes atmosféricos têm sido implicados como prejudiciais para a biologia

humana, entre eles a matéria par culada (PM), o ozônio (O3), dióxido de nitrogênio (NO2),

hidrocarbonetos  aromá cos  policíclicos  (PAH’s)  e  compostos  orgânicos  voláteis  (VOC’s)

(LAUMBACH, 2010; MARINO, 2015). Par culas com diâmetros inferiores a 10  mm podem

a ngir as porções mais distais dos pulmões e mesmo alcançar a circulação sanguínea. Esse

fenômeno é máximo para par culas com diâmetros inferiores a 2,5 mm (PM2,5). Ainda que

a  matéria  par culada  possa  exibir  composição  complexa,  nas  grandes  cidades  um

cons tuinte  muito  importante  são  as  par culas  provenientes  da  queima  do  diesel.  Em

cidades como Los Angeles e São Paulo a proporção de matéria par culada proveniente da

queima de diesel por motores de veículos pode variar entre 40 e 50%. Além de carbono, as

par culas provenientes do diesel podem conter diversos elementos químicos perigosos tais

como acroleína, arsênico e cádmio (COSTA, 1996; LAUMBACH, 2010; MARINO, 2015).

1.1 Exposição a Combus veis Fósseis

Simplificadamente, a gasolina pode ser definida como um combus vel ob do pela

des lação fracionada do petróleo. Embora sua composição possa ser variável e complexa, os

cons tuintes fundamentais são hidrocarbonetos de cadeia leve (entre cinco e dez carbonos)

e alguns elementos oxigenados (REESE, 1993). A gasolina comum vendida no Brasil costuma

ter  como  composição aproximada:  hidrocarbonetos  saturados (27-47%),  hidrocarbonetos

ole nicos (15-28%), hidrocarbonetos aromá cos (26-35%), etanol (13-25%), benzeno <1%, e

adi vos  <0,5%  (PETROBRAS,  2015).  Entre  os  hidrocarbonetos  aromá cos  presentes  na

gasolina vale salientar, devido seu potencial tóxico, o tolueno, o na aleno e o benzopireno.  

De acordo com entrevista do secretário geral da ONU, António Guterres, a par r de

agosto de 2021, nenhum país no mundo u liza chumbo na composição da gasolina. Desde a

década de 1980 os países começaram a re rar esse cons tuinte do combus vel,  porém,

foram muitos anos, até que todos os países aderissem à prá ca. A Argélia, em julho desde

ano,  foi  o  úl mo país  a  abdicar  do chumbo nos  postos  de  combus vel.  Esse  elemento,

provoca  contaminação  do  ar,  solo,  poeira,  água  potável  e  plantações,  e  é  responsável

doenças cardíacas, derrames cerebrais e câncer (ONU, 2021). 

Já  os  componentes  principais  do  óleo  diesel  são  hidrocarbonetos  de  maior  peso

molecular, geralmente com 8 a 21 átomos de carbono. Em comparação com a gasolina, o
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óleo diesel é menos inflamável e menos volá l. Ainda que a combustão tanto da gasolina

como do óleo diesel colabore para a poluição atmosférica, o úl mo é de importância muito

maior para esse fenômeno (CLAXTON, 2015). 

Vale lembrar que, no Brasil, o etanol anidro, álcool com apenas dois carbonos ob do

a  par r  da  cana  de  açúcar,  é  empregado  não  apenas  como  combus vel  automo vo

isoladamente, como também é adicionado em proporções variáveis, geralmente em torno

de 20%, à gasolina. A queima do etanol leva a produção sensivelmente inferior de elementos

químicos contribuintes para a poluição atmosférica. Portanto, o etanol é um biocombus vel

ob do  de  fontes  renováveis,  considerado  “mais  limpo”  do  que  os  combus veis  fósseis

(PETROBRAS, 2015). 

Os  combus veis  fósseis,  par cularmente a gasolina,  são bastante  voláteis  e,  pelo

menos em tese, com potencial tóxico para o epitélio respiratório, uma vez absorvidos por

inalação  (REESE,  1993).  Estudos  em  roedores  mostram  que  a  exposição  respiratória

prolongada  a  na aleno  leva  a  danos  no  DNA e  alterações  inflamatórias  de  vias  aéreas

(PHIMISTER, 2004; KARAGIANNIS, 2012; KÜLTZ, 2015). 

Em  humanos,  os  efeitos  tóxicos  da  inalação  aguda  de  gasolina  envolvem

principalmente manifestações neurológicas que variam desde estados de euforia até coma e

óbito (REESE, 1993). A inalação aguda e de grandes doses de gasolina também pode levar a

arritmias  e  parada  cardíaca.  A  autópsia  de  um  paciente  falecido  por  exposição  a

concentrações  elevadas  de  vapores  de  gasolina  revelou  queimaduras  cutâneas,  necrose

tubular  aguda,  pneumonite  com  edema  pulmonar  hemorrágico,  e  sinais  de  hemólise

intravascular (TAKAMIYA, 2003). 

Além  disso,  pneumonia  lipoídica  já  foi  descrita  em  engolidores  de  fogo  que

acidentalmente  aspiraram  parafina  liquida,  assim  como  em  fren stas  de  posto  de

combus vel após aspiração de gasolina durante manobra de sifonagem (MYLONAKI, 2008;

SHRIVASTAVA, 2011; GONULLU, 2013; GUARACHI, 2014). A aspiração aguda de ner, outro

derivado do petróleo, também pode causar pneumonite química (FACON, 2005).

Como  os  parágrafos  acima  ilustram,  os  dados  disponíveis  acerca  da  toxicidade

pulmonar de hidrocarbonetos voláteis  combus veis em humanos limitam-se a relatos de

caso ou séries de caso relacionados com exposições agudas. Os potenciais efeitos tóxicos

pulmonares  da  exposição  crônica  à  inalação  de  combus veis  fósseis  ainda  não  foram

adequadamente inves gados (TORMOHELEN, 2014).   
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1.2 Anormalidades Espirométricas em Fren stas 

Especificamente ao risco  ocupacional  respiratório  de  trabalhadores  em postos  de

combus veis, alguns estudos sugerem que tais indivíduos possam exibir comprome mentos

da função pulmonar em comparação a indivíduos sadios.  Singhal  e colaboradores (2007)

estudaram 30 homens, fren stas de postos de combus vel, não fumantes, atuantes por pelo

menos um ano na profissão, e um grupo controle cons tuído por 30 trabalhadores de um

hospital,  pareados  por  sexo  e  idade.  Os  autores  constataram  valores  significantemente

menores da Capacidade Vital Forçada (CVF) e do Volume Expiratório Forçado no Primeiro

Segundo (VEF1) nos trabalhadores em comparação aos voluntários sadios. Não foi observada

diferença significante na relação VEF1/CVF entre os grupos, mas o fluxo expiratório entre 25

e 75% da curva expiratória (FEF25-75%) foi significantemente reduzido nos trabalhadores de

postos  de combus vel.  A  grande  crí ca  que  pode  ser  feita  a  esse  estudo  é  o  fato  dos

resultados nas tabelas estarem expressos na forma de volumes e fluxos reais ao invés de em

percentuais do predito. Nesse contexto, principalmente a altura dos voluntários pode ter

influenciado  nos  resultados  finais  do  estudo.  De  qualquer  modo,  os  resultados  ob dos

sugerem a possibilidade de um padrão respiratório restri vo, com simultâneo acome mento

de fluxo aéreo de pequenas vias aéreas, em fren stas de postos de combus vel. Esse po de

padrão  funcional  respiratório  é  compa vel  com  quadros  inters ciais  pulmonares  com

acome mento bronquiolar, geralmente chamados, genericamente, de “bronquiolites”. 

Posteriormente,  Uzma  e  seus  colaboradores (2008)  estudaram 42  fren stas,  não

fumantes, sadios, com história ocupacional na a vidade variando entre dois e 15 anos. Um

grupo  controle  foi  composto  por  36  voluntários  sadios,  pareados  por  sexo  e  idade.  Os

autores encontraram uma associação nega va entre o número de anos de a vidade como

fren sta e os valores da CVF, VEF1 e FEF25-75%. Esse achado não foi influenciado pela idade dos

voluntários. Contudo, mais uma vez, nessas análises os valores dos parâmetros respiratórios

foram  expressos  na  forma  de  volumes  absolutos  em  litros  e  litros/min  e  não  como

percentuais do predito.

Ainda em 2008, em estudo que vemos acesso apenas ao abstract, Chawla e Lavania

descreveram anormalidades na  CVF  e  VEF1  em um grupo de  53  fren stas  de  postos  de

combus vel que foram claramente influenciadas pela história tabágica. Em outras palavras,

tabagistas exibiram anormalidades mais pronunciadas do que os não tabagistas. Valores de
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FEF25-75%  também foram descritos como diminuídos e mostraram associação nega va com o

tempo  de  trabalho  na  a vidade.  Ao  que tudo  indica  este  estudo  não  possui  um grupo

controle. Contudo, os autores referem que medições de poluentes nos locais de trabalho

mostraram valores  além dos  standards nacionais  para  PM10,  número  total  de  par culas

(TPM) e óxidos de nitrogênio (NOx).  

Solanki  e  seus  colaboradores (2015)  publicaram aquele  que parece ser  o  melhor

estudo  do  ponto  de  vista  metodológico  para  abordar  a  questão.  Eles  estudaram  227

fren stas  com  história  de  pelo  menos  um  ano  dentro  da  a vidade.  Os  dados  foram

comparados com um grupo controle composto por 227 indivíduos sadios que atuavam em

outras a vidades. Os autores encontraram valores significantemente inferiores da CVF, VEF1

e FEF25-75%  nos fren stas em comparação aos controles. Além disso, a relação VEF1/CVF nos

fren stas foi significantemente superior em relação aos controles. Os autores concluem que

fren stas de postos de combus vel apresentam um padrão espirométrico compa vel com

distúrbios  restri vos  e  especulam sobre  possíveis  mecanismos  patogené cos envolvidos.

Vale  salientar,  contudo,  que  nesse  estudo  os  resultados,  mais  uma  vez,  são  mostrados

apenas na forma de valores absolutos e não em percentuais do previsto. Além disso, apesar

do texto falar que a história tabágica dos voluntários foi colhida, não fica claro como, ou se

na avaliação esta s ca houve correção para esse fator de confusão.

Vale salientar que não encontramos estudos na literatura que tenham pesquisado

especificamente a ocorrência de alterações radiológicas ou tomográficas  nesse grupo de

trabalhadores.

1.3 Aspectos Envolvidos na Patogênese 

Os quatro ar gos citados acima sugerem fortemente que a exposição ocupacional de

fren stas  pode estar  associada a alterações da função pulmonar,  ainda que de pequena

intensidade. Curiosamente,  as alterações encontradas apontam para a ocorrência de um

padrão restri vo com evidência de comprome mento simultâneo do fluxo expiratório de

pequenas  vias  aéreas.  Esses  achados  sugerem fortemente  a  possibilidade  da  ocorrência

nesses  profissionais  de  um  processo  inters cial  genericamente  denominado  de

“bronquiolite”.
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Bronquiolites são processos inflamatórios centrados em vias aéreas com diâmetros

inferiores a 2mm, que em geral correspondem às regiões pulmonares distais aos bronquíolos

membranosos.  Embora  os  processos  sejam  centrados  nos  bronquíolos,  a  inflamação  se

propaga  pelos  septos  alveolares  adjacentes  levando  a  acome mento  inters cial

proeminente. Histologicamente são reconhecidos vários padrões de bronquiolites como, por

exemplo,  a bronquiolite aguda, folicular,  constri va e prolifera va.  Existem várias causas

para quadros bronquiolares como, por exemplo, infecções virais, inalação de gases tóxicos,

aspiração crônica do conteúdo diges vo e agressões de natureza imunológica associadas a

doenças  colágeno-vasculares,  rejeição  crônica  de  transplantes  pulmonares,  e  doença  do

enxerto contra hospedeiro no transplante de medula óssea (KREISS, 2013; ALVES, 2014).

Par ndo da hipótese de que fren stas de postos de combus vel possam apresentar

bronquiolite  subclínica,  diversas  questões  se  impõem, entre  elas:  como confirmar  a  sua

presença, quais os fatores e opatogênicos e os mecanismos fisiopatológicos envolvidos com

sua instalação.

A confirmação do acome mento respiratório de fren stas deve passar inicialmente

pela pesquisa de sintomas respiratórios por ques onário epidemiológico padronizado.

Naturalmente  que  estudos  espirométricos  são  essenciais  para  caracterização  de

anormalidades  funcionais  respiratórias,  principalmente  técnicas  que  consigam  avaliar

alterações de pequenas vias aéreas. Como o tabagismo sempre será um fator de confusão, o

ideal é que tais dados sejam coletados a par r de voluntários e controles não fumantes e

sem molés as respiratórias prévias, em especial asma. 

Do ponto de vista do diagnós co por imagem, tomografias de tórax com cortes de

alta resolução (TCAR),  realizadas em ins e expiração, são instrumentos bastante sensíveis

para caracterização de doenças inters ciais insipientes e bronquiolites (EDWARDS, 2015).

Em especial, a presença de áreas de perfusão em mosaico que se acentuam na expiração

apontam  para  presença  do  distúrbio,  mesmo  antes  da  ocorrência  de  anormalidades

espirométricas.   

Postos de combus vel, via de regra, localizam-se próximos a grandes vias de tráfico

automo vo. Além disso, no próprio local de trabalho o fluxo de veículos é intenso. Portanto,

a  exposição  constante  à  poluição  atmosférica  gerada  pela  emissão  de  produtos  de

degradação  dos  combus veis  também  pode  contribuir  substancialmente  para  o

desenvolvimento de doença respiratória nesses profissionais (SOLANKI, 2015).
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Por  outro  lado,  combus veis  fósseis  contém  hidrocarbonetos  voláteis  que,  em

ambientes  quentes  como  o  Brasil,  podem  se  evaporar  com  facilidade.  Nesse  contexto,

hidrocarbonetos con dos principalmente na gasolina podem se transformar em vapores no

momento  da  colocação  dos  combus veis  nos  veículos,  ou  ainda  serem  encontrados  de

forma con nua, devido a imperfeições dos sistemas de armazenamento e transporte.

Um estudo feito na Itália e citado por Duarte-Davidson e seus colaboradores (2001)

procurou  determinar  o  grau  de  exposição  de  fren stas  ao  benzeno  proveniente  dos

combus veis. As maiores concentrações dessa substância foram detectadas nas áreas em

que  os  empregados  respiravam.  Uma  única  operação  de  enchimento  de  tanque  de

automóvel com duração próxima a um minuto levou a exposição do trabalhador a 3709g/m3

de benzeno. A maior parte do benzeno (88%) foi liberada durante a operação de colocação

do combus vel nos veículos. 

A  inalação de benzeno por  parte  de fren stas  já  foi  associada ao  surgimento de

anormalidades hematológicas, hepá cas, reprodu vas e neurológicas (DUARTE-DAVIDSON,

2001;  UZMA,  2008;  MOHAMMAD,  2012).  Portanto,  nada  impede  que  possíveis

anormalidades  inters ciais  pulmonares  também  sejam  devidas  à  lesão  direta  de

hidrocarbonetos voláteis inalados sobre vias aéreas de pequeno calibre e espaços alveolares

dos profissionais expostos. Possibilidade que também não pode ser descarta é a de os dois

mecanismos  patogênicos  citados  agirem  de  maneira  conjunta  e  adi va  para  o

desenvolvimento de quadros respiratórios nesses trabalhadores.

A  inves gação  dos  mecanismos  da  patogênese  do  estabelecimento  de  possíveis

bronquiolites em fren stas de postos de combus vel esbarra nas dificuldades para coleta de

material adequado visando caracterizar a natureza da inflamação em vias aéreas. Embora a

realização  de  broncoscopia  com  obtenção  de  lavado  bronco  alveolar  e  biópsias

transbrônquicas  fosse  o  ideal,  a  natureza  invasiva  de  tais  procedimentos  impede  a  sua

realização ro neira. 

Nesse  contexto,  o uso de escarro  induzido (EI)  ganha a  importância  (SCHEICHER,

2003).  O procedimento  consiste em fazer  o  voluntário  inalar  doses  crescentes  de salina

hipertônica,  com interrupções periódicas para expectoração de material  proveniente  das

vias aéreas em recipiente apropriado. Essa metodologia foi inicialmente desenvolvida para

inves gar  a  inflamação  em  pacientes  asmá cos,  mas  atualmente  é  estendida  como

ferramenta de inves gação para diversos outros contextos, incluindo doenças inters ciais
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pulmonares (SOBIECKA, 2008). O material tem sua celularidade analisada em microscópios,

enquanto o componente fluido pode sem empregado para dosagens bioquímicas como, por

exemplo, citoquinas e marcadores pré/ pró e an -inflamatórios diversos. 

Estudos prévios indicam que moradores próximos de autoestradas exibem aumento

do número de células totais no EI, principalmente às custas de neutrófilos (WALLACE, 2011;

VOSSOUGHI,  2014).  O  mesmo  foi  observado  com  trabalhadores  expostos  à  poluição

atmosférica intensa como, por exemplo, agentes de trânsito (ALDERISIO, 2006). 

Entre  diversos  marcadores  inflamatórios  avaliados  no  EI,  o  grau  de  poluição

atmosférica já se mostrou associado com elevações dos níveis de TNF- e derivados do NO

(SCARPA,  2014).  Por  outro  lado,  estudos  de  exposição  aguda  a  par culas  derivadas  da

queima  do  diesel  também  mostraram  elevações  da  IL-6,  IL-8  e  radicais  oxidantes  em

amostras  de  EI  (NIGHTINGALE,  2000;  NORDENHÄLL,  2000;  GHIO,  2012).  Portanto o  EI  é

abordagem  não  invasiva  que  se  mostra  muito  ú l  para  iden ficar  anormalidades

inflamatórias  em  vias  aéreas  de  trabalhadores  expostos  à  poluição  ambiental  e  a

hidrocarbonetos voláteis.  

Dados da literatura sugerem que fren stas de postos de combus vel possam exibir

anormalidades  funcionais  respiratórias  compa veis  com  acome mento  inters cio-

bronquiolar.  Além  de  tais  estudos,  não  existem  na  literatura  inves gações  voltadas  a

caracterização de sintomas respiratórios, alterações tomográficas ou pesquisa de alterações

inflamatórias das vias aéreas nessa população. Apesar do número de fren stas de postos de

combus vel trabalhando no Brasil poder chegar a 500 mil, não existe ainda nenhum estudo

nacional  voltado  a  caracterizar  aspectos  da  saúde  respiratória  desses  profissionais.  A

eventual  caracterização  dessas  anormalidades  ganha  importância,  pois  poderá  levar  à

criação de propostas relacionadas à higiene de trabalho que possam minimizar o risco para o

seu estabelecimento.  

A  hipótese  deste trabalho  foi  que  fren stas  de  postos  de combus veis  exibiriam

frequência aumentada de sintomas/sinais respiratórios, alterações funcionais respiratórias

do  po  restri vo  associadas  à  redução  de  fluxo  em  pequenas  vias  aéreas,  evidências

tomográficas  de  bronquiolite  e  padrão  celular  em  EI  de  predomínio  neutro lico  com

elevação de mediadores pró-inflamatórios, em especial TNF-, IL-1β, IL-6 e IL-8, bem como

possível aumento de metabólito urinário que refle sse grau aumentado de exposição ao

benzeno.
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2 OBJETIVOS
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2.1 Obje vo geral

Inves gar a presença de sintomas respiratórios e anormalidades espirométricas em

fren stas de postos de combus vel.

2.2 Obje vos específicos

 Inves gar a ocorrência de anormalidades inflamatórias em vias aéreas;

 Avaliar possíveis anormalidades em avaliações da função pulmonar; 

 Quan ficar marcadores inflamatórios no escarro induzido;

 Quan ficar  a  excreção  de  ácido  trans,  trans-mucônico (A M)  pela  urina  dos

grupos;

 Caracterizar  a presença de possíveis  anormalidades tomográficas  atribuíveis  à

exposição ocupacional.



 

3 MATERIAIS E MÉTODOS
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3.1.1 Critérios de inclusão

Foram incluídos nesse trabalho fren stas de postos de combus vel entre 18 e 70

anos, com mais de um ano de profissão e que tenham atuado nessa função por pelo menos

11 meses no úl mo ano. 

3.1.2 Critérios de exclusão

Foram  excluídos  fren stas  que  apresentaram  histórico  de  asma,  “bronquite”  na

infância,  tuberculose  prévia  e  pneumonias  de  repe ção antes  de se  tornar  fren sta.  Os

par cipantes também não poderiam apresentar tabagismo ao longo de algum momento da

vida,  consumo de maconha nos úl mos 12  meses,  consumo substancial  de  maconha no

passado, por um período maior do que 5 anos. Igualmente, não foram incluídos voluntários

portadores de comorbidades graves tais como insuficiências cardíaca ou renal dialí ca.

3.2 Casuís ca

Os  sujeitos  do  estudo  foram  fren stas  de  postos  de  combus vel  da  cidade  de

Ribeirão Preto. O acesso a esses profissionais foi facilitado pelo apoio ao projeto dado pelo

Sindicato dos Fren stas de Ribeirão Preto e Região. Segundo essa en dade, apenas a cidade

de  Ribeirão  Preto  conta  com  170  postos  de  combus veis,  o  que  implica  num  número

aproximado de 1000 profissionais apenas neste município.  

Para  compor  o  grupo  controle,  foram selecionados  indivíduos  sadios,  recrutados

entre funcionários do HCFMRP-USP, a princípio pareados por sexo e idade (mais ou menos 3

anos). Os mesmos não poderiam apresentar:

 Sem história de asma ou “bronquite” na infância.

 Sem história de tuberculose prévia ou pneumonias de repe ção no passado.

 Sem história de tabagismo ao longo da vida.

 Sem consumo de maconha nos úl mos 12 meses.

 Sem consumo substancial de maconha no passado (período maior 5 anos, com

pelo menos um cigarro de maconha ao dia, totalizando 5 anos). 
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 Sem  comorbidades  significa vas  tais  como  insuficiência  renal  dialí ca,

insuficiência  cardíaca  grave,  diabetes  mellitus  ou  hipertensão  arterial  não

controlada.

3.3 Coleta de dados 

Para composição do estudo,  foram realizadas  intervenções  no Grupo Fren stas  e

Grupo Controle, para posteriores comparações. 

Com o primeiro grupo, a metodologia envolveu ques onário de informações clínicas

e sintomas; espirometria simples; oscilometria de impulso; tomografia de tórax com cortes

de alta resolução em ins e expiração, sem contraste; escarro induzido para análise celular e

medidas de marcadores inflamatórios; e estudos de exposição a hidrocarbonetos.

No Grupo Controle,  foi realizado ques onário de informações clínicas e sintomas;

espirometria  simples;  oscilometria  de  impulso;  escarro  induzido  para  análise  celular  e

medidas de marcadores inflamatórios e estudos de exposição a hidrocarbonetos.

3.4 Descrição das Intervenções 

3.4.1 Ques onário de informações clínicas e sintomas

Trata-se  de  ques onário  composto  por  31  perguntas,  relacionadas  com  dados

demográficos,  sintomas  respiratórios,  história  de  tabagismo  e  exposições  ocupacionais

prévias  (Apêndice  A).  A  pesquisa  de  sintomas  respiratórios  e  exposições  ocupacionais

prévias desse instrumento foi baseada no Ques onário de Sintomas Respiratórios do Bri sh

Medical Research Council de 1976. O referido ques onário vem sendo empregado há anos

pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Saúde do Trabalho (FUNDACENTRO)

e  foi  traduzido  para  o  português  pela  equipe  do Ambulatório  de  Pneumologia  daquela

ins tuição  (ALGRANTI,  1991).  Tal  instrumento  já  foi  empregado  em  publicações  prévias

relacionadas a exposições respiratórias ocupacionais (PIVETTA, 1997; RONDON, 2011).   
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3.4.2 Espirometria Simples

Pacientes  e  controles  foram  subme dos  à  espirometria  simples  com  testes  de

resposta  ao  broncodilatador  na  Seção  de  Pneumologia  do  HCFMRP-USP.  Os  voluntários

compareceram no Laboratório de Função Pulmonar no período da tarde. Após responderem

ao ques onário  de  informações  clínicas  e  sintomas,  permaneceram em posição sentada

junto ao equipamento Koko PFT Spirometer (nSpire Health, CO, USA). Após a adaptação de

um prendedor nasal foram conectados ao aparelho empregando-se um bocal plás co com

filtro  descartável.  Os  voluntários  realizaram manobras  inspiratórias  máximas seguidas de

expirações forçadas no circuito  do equipamento.  Foram ob das  pelo  menos três  curvas

fluxo-volume com conformação sa sfatória. Em seguida os voluntários receberam, por via

inalatória,  dois  puffs de salbutamol, totalizando 200g do broncodilalator.  Entre 15 e 20

minutos após a administração do broncodilatador  as  manobras  foram repe das e  novas

curvas  ob das.  A  realização  das  espirometrias  seguiu  as  recomendações  da  American

Thoracic Society e para cálculo dos valores normais empregaram-se as equações de Pereira

(MILLER, 2005; PEREIRA, 2007).  

3.4.3 Oscilometria de Impulso

A oscilometria de impulso (IOS) é uma técnica não invasiva que avalia a obstrução das

vias  aéreas  através  de  ondas  sonoras  sobrepostas  à  respiração  normal,  de  forma  não

invasiva e com mínima cooperação do paciente (POROJAN-SUPPINI, 2021; JORDON, 2021). O

equipamento  u lizado  na  coleta  foi  o  IOS  Jaeger  Master  Screen (Jaeger  Co,  Wurzburg,

Alemanha). Durante o teste os indivíduos seguraram firmemente suas bochechas, enquanto

man veram o pescoço em uma posição neutra e confortável, e usaram um prendedor nasal.

Após a adaptação de peça bucal,  foram realizadas manobras inspiratórias e expiratórias,

enquanto o equipamento registrava os valores da resistência e condutância das vias aéreas,

frente  a  frequências  variáveis  de  oscilação.  Os resultados analisados  corresponderam às

médias  de  três  períodos  tecnicamente  aceitáveis  de  duração  entre  40  e  60  segundos

(OSTEVEEN, 2003). Esse exame tem-se mostrado importante no diagnós co de obstrução

das  vias  aéreas  causados  pela  asma,  rinite,  sinusite,  bronquite  crônica  e  DPOC,

par cularmente em pacientes  com pouca colaboração.  Tais  exames  foram realizados no
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Laboratório de Fisiologia Respiratória do Curso de Fisioterapia da FMRPUSP, sob supervisão

da Profa. Dra. Ada Gastaldi.   

3.4.4 Tomografia de tórax com cortes de alta resolução

Tomografias computadorizadas de tórax de alta resolução (TCAR) foram realizadas

usando aparelhos mul canais do Serviço de Radiologia do HCFMRP-USP:  Brilliance CT Big

Bore 16,  (Philips, Amsterdam, Netherlands) ou Aquilion Prime 160  (Toshiba, Tokyo, Japan).

Tais  exames  foram  realizados,  preferencialmente,  na  mesma  tarde  da  realização  da

espirometria e da coleta do escarro induzido. 

Foi  empregado  um  protocolo  de  alta  resolução  definido  pela  American  Thoracic

Society/  European  Respiratory  Society,  como  previamente  descrito  (WADA,  2020).   As

imagens volumétricas foram adquiridas em inspiração e expiração, sem uso de contraste

iodado.  As aquisições foram reconstruídas  com filtro  so /standard com reconstrução de

espessuras  de  1  mm  para  avaliação  quan ta va.  Foi  realizada  análise  quan ta va

automa zada das imagens empregando-se o so ware Yacta® 2.7 (University of Heidelberg,

Heidelberg,  Germany),  como  previamente  descrito  (LIM,  2016).  Esse  so ware  fornece

valores quan ta vos dos volumes pulmonares e histogramas das espessuras das vias aéreas,

densidade do parênquima e volume vascular para cada lobo pulmonar. No presente estudo

optou-se por analisar somente os dois principais parâmetros de interesse, resumidos para

ambos os pulmões: o índice de enfisema (IE) e a espessura da via aérea corrigida para um

perímetro  interno  de  10  mm  (Pi10).  As  medidas  ob das  pelo  so ware  Yacta®  foram

comparadas com dados de 19 controles sadios históricos, que permanecem armazenados

pelo Serviço de Radiologia com essa finalidade. Além da análise automá ca realizada com o

so ware,  avaliações  subje vas  das  TCAR  também  foram  realizadas  por  um  radiologista

especializado em tórax cer ficado.  Foi dada atenção especial para a possível iden ficação

de  áreas  de  atenuação  em  mosaico,  nódulos  acinares,  espessamentos  dos  septos

interlobulares e consolidações em vidro fosco (GOTWAY, 2007). 
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3.4.5 Escarro induzido para análise celular e medidas de marcadores inflamatórios

A  presença  de  eventuais  alterações  inflamatórias  em  vias  aéreas  foi  inves gada

empregando-se  o  método  do  escarro  induzido  (EI)  conforme  previamente  descrito

(SCHEICHER,  2003).  A  coleta  desse  material  foi  feita  apenas  após  a  realização  da

espirometria e da TCAR,  para que não fosse possível  interferência  do procedimento nos

fluxos aéreos ou padrões de imagem radiológica.

A coleta do EI foi realizada nas dependências da Seção de Pneumologia do HCFMRP-

USP  em  sala  especialmente  desenhada  para  essa  finalidade.  Em  resumo,  as  etapas

cumpridas foram:

 Medida de pico de fluxo basal;

 Inalação de solução de cloreto de sódio a 4,5% em fluxo constante pelo uso de

inalador ultrassônico Ultraneb (Nouvag – Texas, USA) apropriado;

 A cada 5 minutos, coleta do escarro em tubo plás co estéril e medida de pico de

fluxo;

 Tempo total de inalação entre 20 a 30 minutos, na dependência do volume de

escarro recolhido. O volume de escarro desejado foi de 1,5 a 2,0 ml;

 O exame seria interrompido se o pico de fluxo caísse 10% ou surgisse sintomas

expressivos.

O escarro colhido foi pesado e em seguida diluído em solução de di otreitol (DTT).

Após  agitação  em  banho-maria  o  material  foi  centrifugado  a  750g  por  10  minutos.  O

sobrenadante foi então re rado com pipeta, colocado em tubo plás co e armazenado em

freezer a -70oC até manipulação posterior. O pellet celular, por sua vez, foi resuspendido em

salina-fosfato tamponada. Este material foi então subme do à contagem celular total em

câmara  apropriada.  Uma  fração  da  solução  celular  foi  colocada  em  citocentrífuga  para

confecção de lâminas que foram coradas com solução de May Grünwald Giemsa visando a

contagem diferencial dos elementos.  Desse modo, foi  possível  avaliar  o número total  de

células do escarro e o percentual de macrófagos, neutrófilos, linfócitos e eosinófilos.

Como o volume de sobrenadante do escarro ob do sempre é limitado, as dosagens

de  citoquinas  pró-inflamatórias  foram  realizadas  empregando-se  ensaio  baseado  na

tecnologia de  microesferas magné cas  com leitura por  citometria  de fluxo (CHEN,  1999;

COOK,  2001).  Para  tanto,  foi  empregado  o  kit comercial  Human  cytokine/chemokine
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magne c  bead  panel  kit,  Milliplex Map  (Merk  Millipore  Co,  Darnstadt,  Germany)  que,

empregando uma única amostra de apenas 50  L de sobrenadante do escarro, permi u a

dosagem simultânea de diversos marcadores inflamatórios. A referência do kit empregado é

o HCYTOMAG-60K-15, que permi u a determinação simultânea dos seguintes elementos:

TNF-, IL1-, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, INF-, MCP-1, Eotaxina, RANTES e MIP1A.

As dosagens das citoquinas foram efetuadas na cidade de São Paulo, nas dependências do

Laboratório Especializado em Análises Cien ficas (LEAC) por sua equipe especializada. 

3.4.6 Análise do ácido trans, trans-mucônio (A M) urinário

Combus veis automo vos contém uma variedade de compostos aromá cos entre os

quais  destaca-se  pelo  potencial  tóxico  o  benzeno.  Um  biomarcador  da  exposição  ao

benzeno,  seja  absorvido  pela  pele  ou por  via  inalatória,  é  a  dosagem urinária  do  A M

(SCHERER, 1998). A taxa de conversão metabólica do benzeno para A M varia entre 2-25% e

está  na  dependência  do  nível  de  exposição  ao  produto  e  é  influenciada  por  fatores

gené cos. A simultânea exposição a tolueno parece inibir a formação de A M tanto em

humanos como animais.  De qualquer  modo,  dosagens urinárias  de A M são ainda hoje

consideradas biomarcadores válidos de exposição ao benzeno (PAULA, 2003).

As  coletas  das  urinas  foram  feitas  após  as  outras  avaliações  já  citadas,  sendo

armazenadas em frasco plás co, estéril, sem conservantes e estocadas em freezer -80°C até

o  momento  da  análise.  Após,  foram  levadas  para  o  laboratório  do  Departamento  de

Química,  da  Faculdade de  Filosofia,  Ciências  e  Letras  da  Universidade de São  Paulo  em

Ribeirão Preto, do Professor Dr. Bruno Spinosa de Mar nis. A análise de A M urinário, foi

então realizada através da Cromatografia Líquida de Alta Eficiência, sendo determinada sua

concentração de crea nina e análise conforme já descrito (PAULA, 2003).

A metodologia da análise inicia-se em tubo de polipropileno, adiciona-se 100µL urina

e  300µl  de  metanol,  agita-se  por  aproximadamente  1  min  em  vortex.  Após  a  agitação

adiciona-se 1mL de MTBE (me l-terc-bu l-eter) e agitou-se por aproximadamente 2 min em

vortex, seguido de centrifugação por 4 min a 14000 rpm. O sobrenadante é transferido para

um tubo de vidro e evaporado até secura sob fluxo de N2. Em seguida adiciona-se 200µl de

solução  (H2O:MeOH  9:1),  agita-se  em  vortex  e  centrifuga-se  por  3  min  a  3000  rpm.
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Transfere-se 100 µL do extrato para frasco de vidro de 2mL com  insert e injeta-se 2µl no

sistema UPLC-MS/MS para leitura.

3.5 Análise esta s ca

Os resultados estão apresentados em tabelas na forma de medianas e extremos de

variação, médias±desvios padrão, proporções, bem como exibidos em diagramas box-plot.

Os  grupos  foram  comparados  empregando-se  testes  t  para  dados  com  distribuição

paramétrica  e  teste  de Mann-Whitney  para  dados com distribuição não-paramétrica.  As

variáveis categóricas foram analisadas empregando-se o teste exato de Fischer. Correlações

entre  dados  foram  calculadas  pelo  teste  de  Spearman.  Todos  os  cálculos  foram  feitos

u lizando  Predic ve  Analy cs So ware (PASW version 17  –  IBM Company)  e  valores  de

p<0.05 foram considerados de significância esta s ca. 

3.6 Aspectos É cos

O  estudo  foi  aprovado  pelo  Comitê  de  É ca  em  Pesquisa  do  HCFMRP-USP  em

10/07/2017  (CAAE  66160516.0.0000.5440).  Os  voluntários  desse  estudo  receberam

informações sobre  os  obje vos  do estudo,  procedimentos envolvidos  e riscos.  Todos  os

par cipantes assinaram um termo de consen mento livre e esclarecido antes de qualquer

par cipação no estudo (ANEXOS A e B).



 

4 RESULTADOS
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Ao final da coleta dos dados, foram incluídos no estudo 52 fren stas de postos de

combus veis  e  22  controles  sadios.  Suas  caracterís cas  epidemiológicas  encontram-se

listadas na Tabela 1. 

Tabela 1 – Dados Epidemiológicos dos Grupos Estudados

Grupo Sexo* Idade (anos)** Tempo como fren stas (anos)
Fren stas 42M; 10F 35,9±8,9 8,9±6,1
Controles 11M; 11F 30,5±5,1 -

P 0,007 0,01 -
*Teste exato de Fischer; **Teste t

O Grupo Fren stas exibiu uma proporção significantemente maior de voluntários do

sexo masculino,  bem como  mostrou-se  mais  velho  do que  o  Grupo Controles.  Ainda,  o

tempo  de  trabalho  como  fren stas  de  postos  de  combus veis  mostrou  uma  média  de

8,9±6,1 anos.

A Tabela 2 exibe os resultados do Ques onário de Sintomas no tocante a sintomas

relacionados a cabeça e vias aéreas superiores. Foram comparadas as prevalências entre a

condição nenhum sintoma versus a presença do sintoma em qualquer grau de intensidade. 

Tabela 2 – Frequência dos Sintomas Entre os Grupos

Sintomas Fren stas Controles p*
Corrimento Nasal 29/52 17/22 0,116

Cefaleia 38/52 21/22 0,03
Otalgia 12/52 09/22 0,159

Rouquidão 17/52 10/22 0,307
Nariz muito seco 35/52 18/22 0,266

Ardor Ocular 31/52 10/22 0,312
Espirros 38/52 20/22 0,125

Prurido Nasal 34/52 19/22 0,092
Peso/Pressão Facial 26/52 11/22 0,802

Boca muito seca 30/52 11/22 0,613
Ouvido entupido 14/52 08/22 0,42

Garganta arranhando 23/52 11/22 0,799
Olhos vermelhos 31/52 08/22 0,428
Nariz entupido 30/52 14/22 0,796

Prejuízo no olfato 14/52 08/22 0,42
Secreção pós-nasal 31/52 13/22 1

Tonturas 24/52 08/22 0,608
Garganta muito seca 25/52 09/22 0,618

Respiração nasal di cil 23/52 11/22 0,799
Lacrimejamento 20/52 10/22 0,611

Assoar o nariz frequentemente 21/52 16/22 0,021
Respiração bucal 22/52 13/22 0,217

Epistaxes 10/52 08/22 0,143
Olhos muito secos 24/52 08/22 0,608

*Teste exato de Fischer
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Referente aos sintomas oculares e de vias aéreas superiores, os grupos não diferiram

na grande maioria das comparações. Contudo, os fren stas apresentaram uma prevalência

significante menor de queixas de cefaleia (73,1% X 95,5%) e necessidade de assoar o nariz

frequentemente do que os controles (40,4% X 72,7%). 

A prevalência dos sintomas respiratórios nos grupos estudados encontra-se listada na

Tabela 3. 

Tabela 3 – Frequências dos Sintomas Respiratórios Entre os Grupos

Sintomas Fren stas Controles P

Tosse ao acordar 05/52 0/22 0,313

Tosse durante dia ou noite 22/52 01/21 0,0009

Tosse pelo menos 3 meses ao acordar 14/52 05/22 0,779

Escarra ao acordar 13/52 01/21 0,052

Escarra durante o dia ou noite 14/52 02/22 0,125

Escarra 3 meses ao acordar 11/52 02/22 0,321

Dispneia ao andar apressado ou leve rampa 31/52 05/22 0,005

Acompanhar pessoas da mesma idade no plano 47/52 02/22 1

Parar para descansar 02/52 02/22 0,577

Chiado no peito 11/52 03/22 0,534

Chiado e falta de ar 11/52 03/22 0,534

Diagnós co de asma 0/52 0/22 1

Diagnós co de bronquite 0/52 0/22 1

Remédio para asma 0/52 0/22 1

Tabagismo atual 0/52 0/22 1

O grupo de fren stas referiu tosse em algum momento do dia ou da noite, bem

como dispneia para andar apressado no plano ou subir uma rampa leve, em uma proporção

significantemente  superior  ao  grupo  controle  (42,3%  X  0,05%  e  59,6%  X  22,7%,

respec vamente).  Vale  salientar  ainda  que  o  valor  de  p da  queixa  escarrar  ao  acordar

aproximou-se muito do nível de significância esta s ca (25% X 4,8%, p=0,052). 

Os  resultados  da  espirometria  simples,  bem como dos testes  de  oscilometria  de

impulso encontram-se listados na Tabela 4. Devido a questões operacionais, nem todos os
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voluntários  completaram os  exames  de  função  pulmonar,  totalizando  20  indivíduos  que

concluíram a espirometria.

Tabela 4 – Resultados Funcionais Respiratórios entre os Grupos Estudados

Fren stas Controles p*

CVF% pred 99,3±12,2% (n=52) 89,8±9,2% (n=20) 0,003

VEF1% pred 93,6±10,7% (n=52) 87,2±10,2% (n=20) 0,035

VEF1/CVF 0,79±0,07 (n=52) 0,82±0,06 (n=20) 0,503

FEF25-75% %pred 82,6±22,6% (n=52) 79,1±20,1% (n=20) 0,575

R5 (kPa/L/s) 0,39±0,10 (n=52) 0,39±0,11 (n=21) 0,826

R20(kPa/L/s) 0,33±0,09 (n=52) 0,35±0,07 (n=21) 0,726

R5-R20 (kPa/L/s) 0,05±0,03 (n=52) 0,05±0,04 (n=21) 0,453

X5 (kPa/L/s) -0,12±0,04 (n=52) -0,15±0,06 (n=21) 0,92

Ax (kPa/L/s) 0,64±0,55 (n=52) 0,68±0,58 (n=21) 0,857

FR (ipm) 15,88±5,06 (n=52) 14,86±5,23 (n=21) 0,873

* Teste t não pareado

O Grupo Fren stas apresentou valores de CVF e VEF1  significantemente maiores do

que o Grupo Controles, com os resultados expressos em percentual do predito. Por outro

lado, não foram iden ficadas diferenças significantes nas medidas dos testes de oscilometria

de impulso.

Em relação a citologia do EI, o Grupo Fren stas mostrou uma redução significante no

percentual de linfócitos em comparação ao Grupo Controles. As distribuições percentuais de

células no EI estão mostradas na Tabela 5. 

Tabela 5 – Dados Rela vos à Citologia do Escarro Induzido dos Grupos Estudados

Total de células 
(X 106)

Macrófagos
(%)

Neutrófilos
(%)

Linfócitos
(%)

Eosinófilos
(%)

Fren stas 1,43±1,12 14,3±15,1 76,7±20,5 4,5±5,7 2,6±6,9

Controles 0,72±0,55 26,9±22,3 63,1±22,4 7,7±9,8 2,2±5,0

p* 0,194 0,401 0,368 0,047 0,772

*Teste t não pareado
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No tocante  aos  marcadores  inflamatórios-imunológicos,  o Grupo Fren stas  exibiu

redução significante dos níveis das interleucinas 4,5,10 e 12P70, bem como interferon gama e

MIP-1. O único marcador que se mostrou elevado de modo significante na fase fluida do EI

do Grupo Fren stas foi a  interleucina 3.  As  concentrações dos mediadores inflamatórios

dosados  na  fração  sobrenadante  do  EI  de  ambos  os  grupos  inves gados  encontram-se

listadas na Tabela 6 e na Figura 1.

Tabela 6 – Marcadores Inflamatórios no Escarro Induzido dos Grupos Estudados

Marcadores
Inflamatórios

Fren stas Controles p*

Eotaxina (pg/ml) 3,34 (1,32-36,22) 4,35 (1,03-24,97) 0,472

INF-γ (pg/ml) 1,42 (0,95-33,9) 1,81 (1,24-4,28) 0,002

IL-10 (pg/ml) 1,48 (1,01-34,58) 2,50 (1,14-9,76) <0,0001

IL-12P70 (pg/ml) 1,47 (0,93-39,18) 3,40 (1,05-5,88) <0,0001

IL-1β (pg/ml) 18,20 (1,33-249) 24,86 (1,33-229) 0,811

IL-2 (pg/ml) 0,48 (0,26-5,97) 0,43 (0,30-0,83 0,159

IL-3 (pg/ml) 52,57 (0,27-354) 0,37 (0,31-82,19) 0,003

IL-4 (pg/ml) 4,46 (2,22-653) 13,43 (3,79-332) <0,0001

IL-5 (pg/ml) 0,59 (0,38-10,02) 0,76 (0,50-14,94) 0,002

IL-6 (pg/ml) 6,46 (0,86-176) 5,87 (1,24-68,34) 0,995

IL-8 (pg/ml) 688 (86,5-11377) 486 (10,75-4458) 0,231

MCP-1 (pg/ml) 7,54 (2,26-330) 4,64 (2,36-269) 0,418

MIP-1 (pg/ml) 3,08 (2,13-28,52) 3,58 (2,59-13,9) 0,018

RANTES (pg/ml) 2,26 (1,41-31,45) 2,49 (1,93-11,08) 0,086

TNF-α (pg/ml) 2,05 (0,87-34,13) 1,59 (0,94-46,66) 0,51

* Mediana e valores extremos de variação. Teste de Mann-Whitney 
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Figura 1. Boxplots dos Resultados dos Mediadores Inflamatórios Medidos no EI.

Fr: Fren stas; C: Controles
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Na Tabela 7 estão listados os valores das correlações entre os diferentes marcadores

inflamatórios-imunológicos dosados na fração fluida do EI com idade e tempo de trabalho

exercido como fren sta segundo informado pelos trabalhadores.  No tocante a idade dos

trabalhadores,  foram  encontradas  fracas  correlações  significantes  com  níveis  de  IL-8

(r=0,283; p=0,042),  MCP-1a (r=0,274;  p=0,049) e TNF- (r=0,292;  p=0,036).  No tocante a

tempo de trabalho como fren sta, foram encontradas correlações inversas fracas com IL-10

(r=-0,293; p=0,035) e IL12p70 (r=-0,320; p=0,021). Os valores de p es veram muito próximos

da significância esta s ca tanto para correlações entre IL-3 e idade (r=0,269; p=0,054), como

com tempo de serviço (r=0,266; p=0,056). 

Tabela 7 – Coeficientes de Correlação de Spearman Entre Marcadores Inflamatórios do Escarro e Idade e

Tempo de Trabalho em 52 Fren stas 

Mediadores IL-1
pg/ml

IL-2
pg/ml

IL-3
pg/ml

IL-4
pg/ml

IL-5
pg/ml

Idade
(anos)

r=0,115
p=0,417

r=0,089
p=0,533

r=0,269
p=0,054

r=0,038
p=0,787

r=0,112
p=0,430

Exposição
(anos)

r=0,099
p=0,484

r=0,194
p=0,169

r=0,266
p=0,056

r=-0,109
p=0,440

r= -0,058
p=0,685

Mediadores IL-6
pg/ml

IL-8
pg/ml

IL-10
pg/ml

IL-12p70

pg/ml
Eotaxin
pg/ml

Idade
(anos)

r=0,240
p=0,086

r=0,283
p=0,042

r= -0,151
p=0,284

r= -0,168
p=0,234

r= -0,177
p=0,209

Exposição
(anos)

r=0,098
p=0,491

r=0,160
p=0,257

r= -0,293
p=0,035

r= -0,320
p=0,021

r= -0,151
p=0,285

Mediadores INF-
pg/ml

MCP-1
pg/ml

MIP-1
pg/ml

RANTES
pg/ml

TNF-
pg/ml

Idade
(anos)

r= -0,026
p=0,856

r=0,274
p=0,049

r= -0,043
p=0,763

r=0,047
p=0,740

r=0,292
p=0,036

Exposição
(anos)

r= -0,206
p=0,143

r=0,164
p=0,244

r= -0,950
p= 0,503

r= -0,044
p=0,756

r=0,122
p=0,389

Sete voluntários não conseguiram fazer TCAR devido não poderem comparecer no

hospital na data marcada do exame, ou devido a manutenção de urgência do equipamento

na ocasião. A idade média do Grupo Fren sta não diferiu de maneira significa va da idade

dos controles históricos. Contudo, o grupo de controles históricos exibiu maior proporção de

mulheres  do  que  o  Grupo  Fren stas  (Tabela  8).  A  análise  automá ca  efetuada  com  o

emprego do so ware Yacta® não mostrou diferenças significantes no tocante à espessura

das vias aéreas (Pi10), nem tão pouco na quan dade es mada de enfisema (IE) entre os

grupos.  A  análise  subje va  do  radiologista  torácico  especializado  não  encontrou
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anormalidades significa vas no parênquima do Grupo Fren stas, e a iden ficação de tecido

mico ocorreu em proporções similares em ambos os grupos (Tabela 8). 

Tabela 8 – Resultados das Análises dos Exames Radiológicos

*

Comparações por Teste de Mann-Whitney ou Teste Exato de Fischer

Na Tabela 9 é possível verificar as médias das concentrações urinárias de A M, que 

não diferiram de modo significante entre os grupos.

Tabela 9 – Concentração de A M em Amostras de Urina

Concentração de A M (ng/mL)

Fren stas 47,30±89,40
Controles 95,44±132,24

p* 0,1440
* Teste t não pareado

Fren stas
(n=45)

Controles
(n=19) p*

Idade (anos)
36

(22-56)
32

(20-51)
0,399

Sexo (M/F) 37/8 8/11 <0,001

Pi10
0,17

(0,03-0,31)
0,2

(0-0,4)
0,305

IE (%) 0
(0-5)

0
(0-1)

0,255

Visualização do mo 26/45 11/19 0,999



 

5 DISCUSSÃO
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A exposição a agentes químicos no local de trabalho é risco potencial a saúde que

pode afetar o sistema respiratório dos trabalhadores. A exposição a combus veis voláteis,

em par cular, representa uma preocupação importante devido ao seu uso disseminado e

composição química diversa. Em especial, fren stas de postos de combus veis são expostos

a vários poluentes, incluindo compostos orgânicos voláteis, tanto pela via inalatória como

pela pele (EDOKPOLO, 2014; MOOLLA, 2015; SCHEEPERS, 2019).

A gasolina contém mais de 500 hidrocarbonetos saturados e insaturados, dois quais

aproximadamente 95% são aromá cos. Além disso, quan dades variáveis de álcool e lico

são adicionadas ao combus vel  em alguns países.  Em especial  o benzeno,  mas também

tolueno,  e lbenzeno  e  xilenos  são  componentes  aromá co  nocivos  dos  derivados  de

petróleo. A exposição crônica a pequenas concentrações de benzeno tem sido associada

com leucemia,  par cularmente a mieloblás ca (JAKOBSSON, 1993; LAN, 2004).  Dados da

literatura indicam que exposições crônicas ao petróleo, gasolina e óleo diesel podem exibir

efeitos  prejudiciais  não  apenas  hematológicos,  como  também  em  gado,  rins,  reoide,

sistemas cardiovascular e nervoso (ABOU-EL WAFA, 2015; GETU, 2020; MOGHADAM, 2020).

A exposição crônica a combus veis pode ainda aumentar o estresse oxida vo e provocar

danos  ao  DNA  e  alterações  citopá cas  (OESCH,1995;  MARTINEZ-VALENZUELA,  2017;

JIMÉNEZ-GARZA, 2018; AHMADI, 2019; MORO, 2019; MACIEL, 2020).

A ocupação de fren sta de postos de combus veis existe há décadas no Brasil, mas

só foi regulamentada pela lei 9956/00, no ano 2000. Es ma-se que antes da pandemia da

Covid-19  exis am em torno de 500  mil  trabalhadores  atuantes  nessa  profissão  no país.

Portanto, o tema abordado neste estudo é bastante relevante.

Esta pesquisa inves gou aspectos da saúde respiratória de um grupo selecionado de

fren stas  de  postos  de  combus veis  que  nunca  haviam  sido  fumantes  e  não  referiam

história  prévia  de  doenças  pulmonares.  Foi  optado  por  inves gar  a  presença  de

anormalidades  inflamatórias  nas  vias  aéreas  dos  fren stas  empregando  o  EI.  Essa

metodologia foi escolhida por ser não invasiva e já ter se mostrado sensível para detecção

de alterações fisiopatológicas associadas com doenças respiratórias tais como asma e DPOC.

Além disso, este é o primeiro registro conhecido de estudo sistemá co radiológico do tórax

envolvendo TCAR nesse grupo de trabalhadores. Os resultados mais relevantes do estudo

sugerem que a exposição crônica a compostos orgânicos voláteis pode levar a prejuízo da

função linfocitária e imunológica nos pulmões desses trabalhadores.
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Dados previamente divulgados relataram que fren stas de postos de combus veis

queixam-se  frequentemente  de  cefaleia,  irritação  nos  olhos,  tonturas,  ressecamento  de

pele,  náuseas  e  vômitos  (NETTO,  2013;  ALMEIDA,  2016;  CARNEIRO,  2016;  AOKI  2018;

BRASIL,  2018).  Neste  estudo,  não  foram  detectadas  entre  os  fren stas  elevações  da

frequência  dos  sintomas  gerais  e  de  vias  aéreas  superiores  pesquisados.

Surpreendentemente, os fren stas acabaram relatando episódios de cefaleia e necessidade

de assoar  o  nariz  menos frequentemente do que o  Grupo Controles.  Os  achados atuais

apontam  para  importância  da  cons tuição  de  grupos  controle  adequados  para

comparações,  quando  avaliando  sintomas  em qualquer  po de populações.  A  coleta  de

informações isoladas dos sintomas dos trabalhadores,  sem um grupo para comparações,

pode ter levado a conclusões equivocadas de estudos prévios, quanto ao real significado das

queixas  referidas  pelos  fren stas.  Por  outro  lado,  o  Grupo  Controles  deste  estudo  foi

amostra de conveniência composta por trabalhadores da área da saúde do HCFMUSP, o que

também pode  ter-se  cons tuído em um viés.  Talvez  funcionários  da saúde fiquem mais

atentos aos seus sintomas do que trabalhadores de outras áreas. Trabalhadores da saúde

ainda poderiam estar sujeitos a maior desgaste psicológico e, como consequência, episódios

de  cefaleias  tensionais.  Por  outro  lado,  no  ambiente  hospitalar  é  comum  exposições  a

refrigeração e sistemas de ven lação e ar condicionado, o que pode ter contribuído para as

queixas nasais agora referidas (NARCISO, 2014).  

Os  fren stas  queixaram-se  mais  frequentemente  de  tosse  e  dispneia  do  que  os

controles, apesar de não exibirem anormalidades tomográficas ou em exames de função

pulmonar. Outros autores já haviam reportado maior frequência de sintomas respiratórios

dessa natureza em trabalhadores com combus veis (GORDIAN, 2010). No presente estudo é

possível  que  alguns  fren stas  possam  ter  superes mado  tais  queixas,  uma  vez  que  os

par cipantes  estavam  cientes  dos  obje vos  da  pesquisa.  Contudo,  a  queixa  de  tosse

frequente  pode  ter  razões  de  ordem  orgânica  ou  funcional.  Entre  várias  possibilidades

causais,  tosse pode ser manifestação de hiper-rea vidade brônquica,  condição que pode

ocorrer sem a presença de anormalidades em exames radiológicos ou de função pulmonar.

As  queixas  de  dispneia  durante  a vidades  no  grupo  de  fren stas,  em  tese,  também

poderiam ser atribuídas  a  broncoespasmo induzido por exercício.  Ainda que fren stas  e

controles não tenham diferido no tocante às queixas de chiado no peito, a possibilidade da

ocorrência  de  hiperresponsividade  brônquica  em  fren stas  de  postos  de  combus vel
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merece ser melhor inves gada no futuro, empregando-se testes de broncoprovocação com

agentes do po metacolina ou mesmo testes de exercício padronizados.   

Ao contrário de trabalhos previamente publicados, o Grupo Fren stas deste estudo

não mostrou evidências de prejuízos da função pulmonar. Supreendentemente, os valores

médios  da  CVF  e  VEF1 do  grupo  de  fren stas  foram  significantemente  maiores  do  que

aqueles dos controles. Inicialmente, é importante salientar que os nossos resultados estão

apresentados na forma de percentuais do predito, após a aplicação de equações nacionais

que corrigem os valores espirométricos originais em função do sexo, idade e altura. Uma vez

que nem todos os estudos anteriormente publicados tomaram esse cuidado, é possível que

muitas  publicações  previas  tenham  interpretado  mal  seus  resultados.  Além  disso,  na

presente inves gação houve a preocupação de excluir voluntários, em ambos os grupos, que

referissem tabagismo ou doenças pulmonares prévias ao ingresso na a vidade profissional.

Existe a possibilidade que os prejuízos funcionais descritos em outros ar gos tenham sido

influenciados por esses fatores de confusão, em especial o uso de tabaco. Além disso, os

resultados do presente estudo poderiam ter sido igualmente influenciados por um viés do

trabalhador sadio (LI, 1999; SHAH, 2009). Nesse contexto, pessoas com menores níveis de

ap dão sica iriam procurar empregos com menores demandas de condicionamento sico,

tais como a área da saúde e educação. Ainda dentro desse contexto, fren stas que notassem

sintomas respiratórios  ao longo  das  suas  a vidades  profissionais  podem ter  optado  por

procurar precocemente outro emprego. 

É importante salientar que os resultados da oscilometria de impulso não diferiram

entre  os  grupos.  Embora  essa  metodologia  não seja  amplamente  disponível,  nem ainda

tenha sido bem determinado seu papel na análise da função pulmonar, há sugestões que ela

possa ser mais sensível para detecção de processos obstru vos, especialmente em pequenas

vias aéreas (MOREIRA, 2005). Desse modo, avaliações efetuadas por dois métodos dis ntos

apontam na direção de que fren stas de postos de combus veis não exibem alterações de

função pulmonar em comparação a voluntários sadios de profissão dis nta. 

Este  estudo foi  o primeiro  que avaliou  a  possível  presença  de anormalidades do

parênquima pulmonar em fren stas de postos de combus veis empregando TCAR’s. Para

tanto,  empregou-se  metodologia  de  ponta,  com  análise  automá ca  das  imagens  pelo

so ware Yacta. De acordo com a ro na adotada pelo Serviço de Radiologia do HCFMRPUSP

em inves gações  dessa natureza,  comparações foram realizadas  com um grupo controle
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histórico composto por voluntários sadios que foram subme dos à TCAR’s há alguns anos.

Essa decisão visa reduzir  custos com a realização de exames sem indicação clínica,  bem

como polpar indivíduos sadios da exposição a radiações ionizantes desnecessárias. Apesar

do Grupo Fren stas ter sido composto por proporção maior de homens do que mulheres,

em relação aos controles históricos, não existem mo vos para se supor que tal fato possa ter

influenciado os  resultados finais  da  análise  radiológica.  O Grupo Fren stas  não mostrou

diferenças significantes quanto ao diâmetro das vias aéreas e ao percentual de enfisema. Do

mesmo  modo,  a  análise  subje va  das  imagens  efetuadas  por  radiologista  torácico

especializado em doenças inters ciais pulmonares não encontrou anormalidades relevantes

nos  exames  dos trabalhadores  com combus veis.  Ainda  que  em um primeiro  momento

tenha  sido  levantada  a  possibilidade  da  presença  de  hiperplasia  de  tecido  mico  nos

fren stas,  tal  achado  acabou  não  se  confirmando  quando  foi  feita  comparação  com  o

mesmo grupo de controles históricos. 

É  importante  salientar  que  os  resultados  de  exames  espirométricos,  medidas  de

oscilometria de impulso e análise de imagens da TCAR apontam de maneira concordante

para  ausência  de  anormalidades  pulmonares  de  relevância  em  fren stas  de  postos  de

combus veis.           

Os achados mais relevantes desta pesquisa estão relacionados com o perfil citológico

e dosagens de biomarcadores no EI. É importante reconhecermos que foram observados

altos percentuais de neutrófilos em ambos os grupos, os quais não mostraram diferença

esta s ca significa va. Estudos prévios têm mostrado grande variabilidade no percentual de

neutrófilos no EI de indivíduos sadios que pode ser explicada, pelo menos em parte, pelo

emprego  de  metodologias  ligeiramente  diferentes  no  processamento  do  material

expectorado  por  laboratórios  dis ntos  (DAVIDSON,  2013;  SPANEVELLO,  2000).  Como  as

elevações  percentuais  dos  neutrófilos  parecem  ter  acome do  igualmente  fren stas  e

controles,  podemos supor  que condições ambientais  compar lhadas tenham contribuído

para  os  achados.  Essa  possibilidade  aponta  para  a  necessidade  do  desenvolvimento  de

outros estudos envolvendo EI no Munícipio de Ribeirão Preto, já que questões rela vas à

poluições geradas pela queima de combus vel ou da biomassa podem estar presentes.

As alterações do EI  encontradas em fren stas neste estudo apontam para efeitos

relacionados mais à exposição crônica inalatória de compostos voláteis aromá cos do que a

efeitos da inalação de matéria par culada, uma vez que o percentual de neutrófilos e as
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concentrações  de  IL-6,  IL-8  e  TNF- não  diferiram  entre  os  fren stas  e  controles

(NORDENHÄLL, 2000).   

A proporção de linfócitos no EI do Grupo Fren stas mostrou-se significantemente

menor do que a observada nos controles, o que sugere prejuízo da função imunológica nas

mucosas de vias aéreas desses trabalhadores. As concentrações diminuídas de IL-4, IL-5, IL-

10, MIP-1 e INF-γ na fase fluida do EI dos fren stas de postos de combus veis pode ser

consequência  do menor  número ou prejuízo  funcional  dos  linfócitos  TH nas  vias  aéreas

(LAIDLAW, 2016). Os linfócitos B também podem produzir IL-12 e uma possível  depleção

dessas células pode ter contribuído, em algum grau, para a concentração reduzida dessa

citocina em comparação aos controles (GEE, 2009). Uma hipótese para explicar tais achados

seria que a inalação crônica de compostos orgânicos voláteis dos combus veis automo vos

pudesse afetar a função linfocitária nas vias aéreas de fren stas e prejudica tanto respostas

do po TH1 como TH2.

As reduções dos níveis dos biomarcadores no EI de fren stas foram mais evidentes

em  citocinas que exibem ações an -inflamatórias (IL4-IL-5, IL-10, e INF-γ) do que aquelas

classicamente classificadas como pró-inflamatórias (IL1-β, IL-6, IL-8 e TNF-α). As correlações

inversas significantes entre o número de anos trabalhados como fren stas e os níveis de IL-

10 e IL-12p70 sugerem fortemente uma relação dose resposta dos efeitos da inalação dos

elementos  voláteis  sobre  os  processos  imunológicos  da  mucosa  dos  fren stas.  As

consequências prá cas desse prejuízo da função imunológica ainda são desconhecidas, mas,

em tese, podem levar a aumento da propensão para quadros inflamatórios, infecciosos e

mesmo proliferações tumorais locais.   

Macrófagos,  monócitos,  linfócitos  e  vários  outros  pos  celulares  podem produzir

MIP-1 e  o  decréscimo  na  concentração  deste  mediador  no  EI  de  fren stas  pode  ser

consequência de diferentes fatores contribuintes, inclusive o prejuízo da função linfocitária

(MAURER,  2004).  Além disso,  um  outro  achado  relevante  do  estudo  foi  a  detecção  de

concentrações elevadas de IL-3 no EI do grupo de trabalhadores expostos a combus veis.

Esta citocina é produzida por células TH mastócitos e eosinófilos, e induz a diferenciação de

células-tronco mul potentes  em células  progenitoras  da linhagem mieloide (LACHMANN,

2015; DOUGAN, 2019). A IL-3, em conjunção com outros mediadores, também es mula a

proliferação de todas as células de linhagem mieloide. Além disso, esta citocina, em sinergia

com a IL-7, pode gerar células linfoides progenitoras. Portanto, o aumento de IL-3 detectado
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aqui  pode  representar  uma  resposta  aos  efeitos  prejudiciais  e  depressivos  de  agentes

tóxicos aos elementos celulares presentes na mucosa das vias aéreas. Elevações dos níveis

de IL-3 localmente seriam então responsáveis pela manutenção de número adequado de

neutrófilos  e  eosinófilos  nas  vias  aéreas,  bem como um mecanismo do organismo para

mi gar a depleção linfocitária local. 

Dados da literatura indicam que trabalhadores expostos ao benzeno podem exibir

redução  do  número  de  células  sanguíneas  e  menor  número  de  células  mieloides

progenitoras, sugerindo prejuízos imunológicos mesmo na vigência de níveis pequenos de

exposição. (LAN, 2004). Estudos epidemiológicos também têm reportado riscos elevados de

leucemias  e  outras  anormalidades do sangue em trabalhadores  expostos  a combus veis

fósseis (JAKOBSSON, 1993; MORO, 2015). A extensão na qual as alterações detectadas no EI

de fren stas de postos de combus veis estão limitadas às vias aéreas ou apenas refletem

anormalidades  sistêmicas  não  é  clara,  uma  vez  que  esta  pesquisa,  infelizmente,  não

conduziu estudos no sangue periférico dos voluntários. 

Neste estudo os níveis urinários de A M não diferiram entre fren stas e controles, o

que pode sugerir ausência de exposição relevante ao benzeno em ambos os grupos. Ocorre

que Jalai (2017) afirma que a análise de A M em amostras de urina pode não ser confiável

quando a  exposição ambiental  e  ocupacional  ao  benzeno  é  baixa.  Uma vez  que  nossos

par cipantes  trabalham  em  ambiente  aberto,  podemos  considerar  que  a  exposição  ao

elemento foi pequena, o que jus ficaria não termos encontrado diferença entre os grupos

estudados. Scherer (1998) também apresentou que é necessária uma exposição de 8 horas à

1ppm de benzeno para que fossem encontradas alterações na concentração de A M na

urina.  Além  disso,  a  exposição  simultânea  ao  tolueno  da  gasolina  pode  interferir

nega vamente nas dosagens de A M (SCHERER,  1998).  Finalmente,  os voluntários  deste

estudo foram sempre avaliados em seu dia de folga,  no período da tarde.  Nesse úl mo

contexto,  o  momento  tardio  da  coleta  urinária  também  pode  ter  contribuído  para  os

resultados agora encontrados.  

Este estudo exibe várias limitações, entre elas seu desenho transversal, bem como

ser  limitada  a  um  único  centro  médico.  Além  disso,  não  foram  realizados  estudos

simultâneos no sangue periférico. Medidas ambientais de exposição a compostos orgânicos

voláteis, nem tão pouco a poluentes par culados, não foram ob das nos locais de trabalho.

O  grupo  controle  foi  amostra  de  conveniência  ob da  entre  empregados  de  hospital
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universitário, e o seu número foi menor do que o ideal. Além disso, o Grupo Fren stas foi

mais velho e exibiu uma proporção significantemente maior de homens do que o Grupo

Controles, o que pode ter contribuído, em algum grau, para as diferenças observadas nas

medidas  das  concentrações  de  mediadores  inflamatórios  no  EI.  Contudo,  correlações

significantes entre idade e níveis de biomarcadores do EI em fren stas só foram observadas

com  IL-8,  MCP-1  e  TNF-,  proteínas  cujas  concentrações  foram  semelhantes  às  dos

controles.  Já  os níveis  de  IL-3 no EI  dos  fren stas  mostraram coeficientes  de  correlação

muito próximos, e quase significantes, tanto com idade e anos de trabalho como fren sta.

Esse conjunto de dados sugere que a diferenças de idade entre os grupos não deve ter sido

um viés relevante nesta pesquisa.

A legislação brasileira limita o número de horas trabalhadas a 44 por semana, e esse

fator pode também explicar algumas divergências dos resultados deste estudo com outros

realizados em países da Ásia e África onde, possivelmente, controles e normas legais sejam

menos  rígidas.  Deve  ser  ainda  enfa zado  que  o  Brasil  u liza  álcool  e lico  anidro  como

combus vel,  isoladamente  ou  adicionado  em  proporções  substanciais  a  gasolina.  Como

consequência,  os  resultados  do  presente  estudo  podem  também  refle r  os  efeitos  da

exposição ao etanol em algum grau.   



 

6 CONCLUSÃO
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Os resultados ob dos no presente estudo permitem concluir que fren stas de postos

de combus veis queixam-se mais frequentemente de tosse seca e dispneia aos esforços,

apesar de não exibirem alterações da função pulmonar em repouso, nem anormalidades

radiológicas em TCARs.  Além disso,  eles também apresentam evidências de prejuízos  da

função  imunológica  dependente  de  linfócitos  em  vias  aéreas  que  podem ser  devidos  à

inalação crônica de compostos orgânicos voláteis. Estudos adicionais, preferencialmente de

desenho longitudinal, são necessários para melhor esclarecimento dos achados atuais.   
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APÊNDICE A – Ficha Clínica

CRITÉRIOS

 Idade entre 18 e 70 anos.  Sim (   ) Não (   )
 Trabalhou como fren sta pelo menos 11 dos úl mos 12 meses.  Sim (   ) Não (   )
 História de rinite, asma ou “bronquite” na infância. Sim (   ) Não (   )
 História de tuberculose prévia ou pneumonias de repe ção antes de se tornar fren sta.
Sim (   ) Não (   )
 Tabagismo maior do que 10 anos maço ao longo de toda a vida.  Sim (   ) Não (   )
 Tabagismo de pelo menos um cigarro por semana nos úl mos 12 meses. Sim (   ) Não
(   )
 Consumo de maconha nos úl mos 12 meses. Sim (   ) Não (   )
 Consumo substancial de maconha no passado: mais do que 5 anos/cigarro ao longo de
toda a vida (pelo menos um cigarro de maconha ao dia totalizando 5 anos). Sim (   ) Não (   )
 Co-morbidades significa vas tais como insuficiência renal dialí ca, insuficiência cardíaca
grave, diabetes mellitus ou hipertensão arterial não controlada. Sim (   ) Não (   )

DADOS CLÍNICOS

NOME_______________________________________________SEXO__________
DATA DO NASCIMENTO_______________
LOCAL DE NASCIMENTO___________________________
ENDEREÇO DE TRABALHO___________________________________________
ENDEREÇO RESIDENCIAL____________________________________________________
TELEFONE DE TRABALHO_____________________
TELEFONE RESIDENCIAL____________________
TELEFONE CELULAR_______________________
DATA DA ENTREVISTA________________________
TRABALHA NESTE POSTO DESDE______________________________________
OUTRAS ATIVIDADES SIMULTÂNEAS_____________________________________________
TOTAL DE ANOS TRABALHADO COMO FRENTISTA _____________________
OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS NO PASSADO_________________________________
OUTRAS EXPOSIÇÕES AMBIENTAIS RELEVANTES ATUAIS_____________________________
OUTRAS  EXPOSIÇÕES  AMBIENTAIS  RELEVANTES  DO
PASSADO_______________________________

Ques onário de Sintomas Respiratórios (Bri sh Medical Research Council de 1976)

T1. Você geralmente tosse ao acordar? (   ) Sim (   ) Não 
T2. Você geralmente tosse durante o dia ou à noite? (   ) Sim (   ) Não 
Caso SIM para T1 ou T2
T3. Você tosse pelo menos 3 meses por ano ao acordar? (   ) Sim (   ) Não 
C1. Você geralmente escarra ao acordar? (   ) Sim (   ) Não 
C2. Você geralmente escarra durante o dia ou à noite? (   ) Sim (   ) Não 
Caso SIM para C1 ou C2
C3. Você escarra pelo menos 3 meses por ano ao acordar? (   ) Sim (   ) Não 
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Caso SIM para T3 e C3
TC. Há quantos anos você apresenta tosse e catarro ma nais? (     ) Anos 
Caso o entrevistado tenha uma limitação à deambulação por problemas que não sejam de
ordem pulmonar ou cardíaca, assinale “1” e omita as questões D1, D2 e D3. 
D1. Você sente falta de ar ao andar apressado no plano ou numa
subida leve? 

(   ) Sim (   ) Não 

D2. Você consegue acompanhar o passo de pessoas de sua idade,
andando no plano? 

(   ) Sim (   ) Não 

Caso SIM para D1 ou D2
D3. Você tem de parar para descansar quando anda no plano em
passo normal? 

(   ) Sim (   ) Não 

CH1. Você já notou “chiado”, “apitos”, ou “miados” no seu peito? (   ) Sim (   ) Não 
CH2. Você já apresentou algum episódio de chiado com falta de ar? (   ) Sim (   ) Não 
CH3. Você já teve algum diagnós co de asma? (   ) Sim (   ) Não 
CH4. Você já teve algum diagnós co de bronquite? (   ) Sim (   ) Não 
CH5.  Você  toma  remédios  para  asma,  bronquite  ou  tomou  nos
úl mos doze meses? 

(   ) Sim (   ) Não 

F1. Você fuma? (   ) Sim (   ) Não 
F2. Você já fumou pelo menos 1 cigarro por dia por 1 ano? (   ) Sim (   ) Não 
Se a resposta foi NÂO para F2, omita as questões restantes referentes ao fumo
F3. Com que idade começou a fumar? (     ) Anos
F4. Quantos cigarros por dia? (     ) cigarros
F5. Tabagismo em anos .maço (     ) Anos.maço
Para ex-fumantes
F6. Há quantos anos parou de fumar? (     ) Anos

ESCALA DE SINTOMAS DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES E RELACIONADOS

Marque com um X, a frequência com que você sen u os seguintes sintomas, ao longo das

úl mas duas semanas. 

SINTOMAS Nunca Algumas
vezes

Muitas vezes Todos os dias

Corrimento nasal
Dor de cabeça
Dor de ouvido
Voz rouca
Nariz muito seco
Ardor nos olhos
Espirros
Coceira no nariz
Peso ou pressão no rosto
Boca muito seca
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Ouvido entupido
Garganta raspando/arranhando
Olhos avermelhados
Nariz entupido
Tosse
Prejuízo do olfato
Secreção  na  garganta  ou  por
detrás do nariz
Tonturas
Garganta muito seca
Dificuldade  para  respirar  pelo
nariz
Lacrimejamento
Necessidade de assoar o nariz
Respiração pela boca
Sangramento pelo nariz
Olhos muito secos
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ANEXO A - Termo de Consen mento Livre e Esclarecido

Pesquisa de alterações espirométricas, radiológicas e inflamatórias pulmonares em

fren stas de postos de combus veis

Pesquisadores Responsáveis:

Fisioterapeuta Tiago Garcia CREFITO 3: 150226F; Telefone: 19-999375843

Dr. José Antônio Baddini Mar nez CREMESP: 43110; Telefone: 3602-2531

A) Este é um convite para você par cipar de um estudo cien fico chamado “Pesquisa de
alterações espirométricas,  radiológicas e  inflamatórias pulmonares em fren stas de
postos de combus veis” 

B) Estamos fazendo um estudo com fren stas de postos de combus veis de Ribeirão Preto
e  região,  para  saber  se  esses  trabalhadores  estão  mais  sujeitos  a  terem  doenças
respiratórias,  por  causa  da  inalação  de  vapores  de  gasolina  ou  pela  poluição  dos
automóveis.

C) Na  dependência  dos  resultados  desse  estudo,  novas  medidas  de  proteção  a  esses
trabalhadores poderão ser propostas.  

D) Caso você concorde em par cipar do estudo vai ter que fazer uma série de exames no
Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Primeiro você vai responder algumas perguntas
de um ques onário. Depois você deverá fazer uma tomografia de tórax com cortes de
alta resolução. Esse exame é um po de radiografia mais sofis cado. Para a realização
dessas radiografias você vai ficar deitado em um colchão dentro do aparelho enquanto
ele vai rando as chapas. Esse é um exame simples e durante a sua realização não vai
haver injeção de contraste ou nenhuma outra substância.  Durante a realização desse
exame você irá receber doses altas de irradiação, mas o risco de desenvolver câncer ou
outras doenças devido a isso é mínimo. 

E) Nós  também  pediremos  para  você  respirar  em  dois  aparelhos  que  medem  a  sua
capacidade  respiratória  chamados  espirômetro  e  oscilomêtro  de  impulso.  Você  vai
colocar a sua boca num tubo das máquinas, encher o peito de ar até o fim, e depois
assoprar todo o ar para fora com força. Algumas pessoas às vezes sentem um pouco de
falta de ar ou tontura com esse po de esforço.

F) Outro exame a ser realizado se chama escarro induzido. Ele consiste na coleta de catarro
do peito para ser examinado no microscópio. Para isso você terá que fazer inalação com
soro fisiológico  por  aproximadamente uns  20  minutos  e  escarrar  em  tubo  a  cada  5
minutos. Durante a realização desse exame o uso do aerossol poderá provocar gosto
salgado na boca e, em algumas pessoas, vontade de vomitar. 

G) Será ainda necessário coletar uma amostra de urina ao final do expediente no seu local
de trabalho. 

H) Ao longo do estudo você será avaliado na Seção de Pneumologia do HCFMRP-USP. Os
profissionais diretamente responsáveis  pelo seu cuidado serão a Fisioterapeuta Tiago
Garcia  (Tels.  3602-2631;  19-999375843)  e o Dr.  José Antônio  Baddini  Mar nez  (Tels.
3602-2531; 16-991476908).

I) Os membros da equipe responderão qualquer pergunta e darão esclarecimentos para
qualquer dúvida surgida sobre os procedimentos,  riscos, bene cios e outros assuntos
relacionados com os exames. 
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J) Sua par cipação é voluntária, tendo liberdade de aceitar ou não a inclusão no estudo,
sem risco de qualquer penalização ou prejuízo no atendimento que lhe for prestado.
Você também tem o direito de re rar seu consen mento a qualquer momento.

K) Os  membros  da  equipe  se  comprometem  a  manter  sigilo  da  sua  par cipação  e  de
publicar  os  resultados  da  pesquisa  em  revista  médicas  e  cien ficas.  Quando  os
resultados da pesquisa forem mostrados em revistas e reuniões cien ficas o seu nome
não vai ser revelado. 

L) Você não terá  despesas  extras  para par cipar  deste  estudo,  além de ter  que  vir  ao
hospital para a coleta dos exames.

M) Você  não  receberá  dinheiro  para  par cipar  da  pesquisa  e  nem  ressarcimentos  de
despesas com alimentação ou transporte.

N) Você tem a garan a de solicitar indenização na Jus ça caso se sinta prejudicado pela
ocorrência de eventuais danos devidos à pesquisa.  

Dados do voluntário

Nome:__________________________________,RG:_______________________,  Endereço:
____________,  nº  _________,  bairro  ______________,  cidade  _________,  Telefone
________________ 

Solicitamos sua assinatura, tendo recebido as informações acima, para confirmação de
aceitação  de  que sua  par cipação  no  estudo.  Também  afirmamos  que uma  via  deste
documento devidamente assinada será entregue ao senhor (a).

Nome legível:___________________________________________________
Assinatura: ____________________________________________________
Data: __________________________________________________________

Dados do pesquisador responsável
Tiago Garcia 
Telefone para contato: 19-36022631
Assinatura:______________________________________________________
Data:___________________________________________________________

Dados do orientador
José Baddini Mar nez
Telefone para contato: 16-36022531
Assinatura:______________________________________________________
Data:___________________________________________________________

Dados do par cipante:
Dados do responsável legal pelo doador ou testemunha (caso aplicável):
Nome legível:___________________________________________________
Assinatura: _____________________________________________________
Data: __________________________________________________________
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ANEXO B - Termo de Consen mento Livre e Esclarecido

Pesquisa de alterações espirométricas, radiológicas e inflamatórias pulmonares em

fren stas de postos de combus veis

(CONTROLES)

Pesquisadores Responsáveis:

Fisioterapeuta Tiago Garcia CREFITO 3: 150226F; Telefone: 19-999375843

Dr. José Antônio Baddini Mar nez CREMESP: 43110; Telefone: 3602-2531

A) Este é um convite para você par cipar como elemento controle de um estudo cien fico
chamado  “Pesquisa  de  alterações  espirométricas,  radiológicas  e  inflamatórias
pulmonares em fren stas de postos de combus veis” 

B) Estamos fazendo um estudo com fren stas de postos de combus veis de Ribeirão Preto
e  região,  para  saber  se  esses  trabalhadores  estão  mais  sujeitos  a  terem  doenças
respiratórias,  por  causa  da  inalação  de  vapores  de  gasolina  ou  pela  poluição  dos
automóveis.

C) Na  dependência  dos  resultados  desse  estudo,  novas  medidas  de  proteção  a  esses
trabalhadores poderão ser propostas.  

D) Caso você concorde em par cipar do estudo como elemento controle, vai ter que fazer
uma  série  de  exames  no  Hospital  das  Clínicas  de  Ribeirão  Preto.  Inicialmente  nós
pediremos  para  você  respirar  em  dois  aparelhos  que  medem  a  sua  capacidade
respiratória chamados espirômetro e oscilomêtro de impulso.  Você vai  colocar a  sua
boca num tubo das máquinas, encher o peito de ar até o fim, e depois assoprar todo o ar
para  fora  com força.  Algumas pessoas  às vezes  sentem um pouco de falta  de ar  ou
tontura com esse po de esforço.

E) Outro exame a ser realizado se chama escarro induzido. Ele consiste na coleta de catarro
do peito para ser examinado no microscópio. Para isso você terá que fazer inalação com
soro fisiológico  por  aproximadamente uns  20  minutos  e  escarrar  em  tubo  a  cada  5
minutos. Durante a realização desse exame o uso do aerossol poderá provocar gosto
salgado na boca e, em algumas pessoas, vontade de vomitar. 

F) Será ainda necessário coletar uma amostra de urina ao final do expediente no seu local
de trabalho. 

G) Ao longo do estudo você será avaliado na Seção de Pneumologia do HCFMRP-USP. Os
profissionais diretamente responsáveis  pelo seu cuidado serão a Fisioterapeuta Tiago
Garcia  (Tels.  3602-2631;  19-999375843)  e o Dr.  José Antônio  Baddini  Mar nez  (Tels.
3602-2531; 16-991476908).

H) Os membros da equipe responderão qualquer pergunta e darão esclarecimentos para
qualquer dúvida surgida sobre os procedimentos,  riscos, bene cios e outros assuntos
relacionados com os exames. 
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I) Sua par cipação é voluntária, tendo liberdade de aceitar ou não a inclusão no estudo,
sem risco de qualquer penalização ou prejuízo no atendimento que lhe for prestado.
Você também tem o direito de re rar seu consen mento a qualquer momento.

J) Os  membros  da  equipe  se  comprometem  a  manter  sigilo  da  sua  par cipação  e  de
publicar  os  resultados  da  pesquisa  em  revista  médicas  e  cien ficas.  Quando  os
resultados da pesquisa forem mostrados em revistas e reuniões cien ficas o seu nome
não vai ser revelado. 

K) Você não terá  despesas  extras  para par cipar  deste  estudo,  além de ter  que  vir  ao
hospital para a coleta dos exames.

L) Você  não  receberá  dinheiro  para  par cipar  da  pesquisa  e  nem  ressarcimentos  de
despesas com alimentação ou transporte.

M) Você tem a garan a de solicitar indenização na Jus ça caso se sinta prejudicado pela
ocorrência de eventuais danos devidos à pesquisa.  

Dados do voluntário

Nome:__________________________________,RG:_______________________,  Endereço:
____________,  nº  _________,  bairro  ______________,  cidade  _________,  Telefone
________________ 

Solicitamos sua assinatura, tendo recebido as informações acima, para confirmação de
aceitação  de  que sua  par cipação  no  estudo.  Também  afirmamos  que uma  via  deste
documento devidamente assinada será entregue ao senhor (a).

Nome legível:___________________________________________________
Assinatura: ____________________________________________________
Data: __________________________________________________________

Dados do pesquisador responsável
Tiago Garcia 
Telefone para contato: 19-36022631
Assinatura:______________________________________________________
Data:___________________________________________________________

Dados do orientador
José Baddini Mar nez
Telefone para contato: 16-36022531
Assinatura:______________________________________________________
Data:___________________________________________________________

Dados do par cipante:
Dados do responsável legal pelo doador ou testemunha (caso aplicável):
Nome legível:___________________________________________________
Assinatura: _____________________________________________________
Data: __________________________________________________________



Anexos |  72

ANEXO C - Aprovação do Comitê de É ca do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.
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