Projeto Carex sobre exposição a
carcinogênicos
Ubirani Barros Otero
Doutora em saúde pública (epidemiologia) pela ENSP/Fiocruz
Gerente da Unidade Técnica de Exposição Ocupacional, Ambiental e Câncer
Coordenação de Prevenção e Vigilância
Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva – INCA/MS).

Fundacentro - SP, 18 de outubro de 2017.

Classificação da Agência Internacional de Pesquisa em
Câncer - IARC
Quadro 1 - Conjunto de agentes, misturas ou circunstâncias de exposição – IARC, 2015
Classificação Avaliação

Nº de
agentes
117

Grupo 1

carcinogênicos para humanos

Grupo 2A

provavelmente carcinogênicos para humanos

74

Grupo 2B

Possivelmente carcinogênicos para humanos

287

Processo dinâmico:
avaliação
reavaliação

Quadro 2 - Conjunto de agentes, misturas ou circunstâncias de exposição – IARC, 2017
Classificação Avaliação
Grupo 1
Carcinogênicos para humanos
Grupo 2A
Provavelmente carcinogênico
para humanos
Grupo 2B
Possivelmente carcinogênico
Fonte: IARC,
2015
para humanos

Nº de agentes
120
81
299

Dos 120 agentes e misturas,
cerca de 50 estão relacionados ao
trabalho e ambiente

Existe uma linha muito tênue entre os
contaminantes ocupacionais e ambientais,
frequentemente difícil demarcar
Exposição
Exposição
ambiental
ocupacional
Baixas doses
Altas doses
Grande número
Número menor
de indivíduos
de indivíduos

Processos industriais
Grupo 1
Processos industriais










Produção de alumínio – a partir da extração de
bauxita
Produção de auramina (corante)

Localização primária
Pulmão, bexiga
Bexiga

Gaseificação de carvão (transformação do carvão
em gás)
Produção de coque (formado a partir da destilação
do carvão mineral – utilizado nas siderurgias para
produção de ferro. Consiste no aquecimento do
carvão mineral a altas temperaturas, em câmaras
hermeticamente fechadas, (exceto saída de gases).

Pulmão

Mineração subterrânea de hematita – minério de
ferro
Fundição de ferro e aço

Pulmão

Produção de álcool isopropilico - utilizado para
limpar componente eletrônicos, empregado na
indústria gráfica, limpeza de lentes de óculos,
detergentes enzimáticos, etc

Cavidade nasal e seios
paranasais

Pulmão

Pulmão

Processos industriais
Grupo 1

Processos industriais

Localização primária



Produção de magenta (corante)

Bexiga



Produção industrial da borracha

Bexiga, leucemia, linfoma,
pulmão, estâmago



Ocupação de pintor



Ocupação de soldador



Destilação do alcatrão de carvão (líquido preto,
viscoso ou semi-sólido).



1t de carvão produz 8,8 galões de alcatrão, cuja destilação gera
óleos leves: benzeno, tolueno, xileno, cumeno e cumarino
(benzofurano); óleos intermediários; óleos pesados: naftaleno,
fenol, cresol, fluoreno, piridina e pirolina; óleos antracenos:
fenantreno, antraceno, carbazol e quirolinas; piche (breu
betume). A fração mais utilizada comercialmente é o piche
(62%).
O alcatrão serve como matéria-prima para plásticos, solventes,
tintas e inúmeros compostos químicos orgânicos

Pulmão, mesotelioma, bexiga
Olhos (melanoma)
Pele

Principais agentes carcinogênicos relacionados ao
trabalho/ambiente - Grupo 1
Agente carcinogênico

Localização primária

Amianto
Sílica
Poeiras de madeira
Poeiras de couro
Benzeno
Formaldeído
Arsênico
Berílio, cádmio, cromo VI
Níquel
Radiações (Raios X, gama)

Study

Laringe, pulmão, mesotelioma, ovário
Pulmão
Cavidade nasal e seios paranasais, nasofaringe
Cavidade nasal e seios paranasais
Leucemia
Leucemia, nasofaringe
Pulmão, pele, bexiga
Pulmão
Pulmão, cavidade nasal e seios paranasais
Ósseo, cérebro/SNC, mama, cólon, rins, leucemia,
pulmão, esôfago, glândula salivar, pele, estômago,
tireóide, bexiga.
Pulmão
Pele
Todos os tipos, pulmão, pâncreas, cólon, reto, leucemia,
todos linfohematopoiéticos, linfomas, LNH, mieloma
múltiplo, bexiga, próstata, cérebro, melanoma

Aminas aromáticas

Bexiga

Radônio
Radiação solar
Agrotóxicos (inseticidas, herbicidas e
fungicidas) – Resultados da Agricultural Health

Folha de S. Paulo
Domingo, 13 de
setembro de 2015
Existem outros fatores
associados ao câncer
de pulmão além do
tabagismo

Efeito
sinérgico

CAREX
Acrônimo para “CARcinogen EXposure”, um sistema
internacional de informação sobre exposições
ocupacionais a agentes cancerígenos – tanto os
reconhecidos quanto os suspeitos.
Criado e idealizado pelo Instituto de Saúde Ocupacional da Finlândia (FIOH):
finalidade epidemiológica - vigilância da exposição: adotado em 19 países da EU
e em vários países das Américas.
Busca sistematizar um conjunto de informações sobre prevalência das
principais exposições cancerígenas em ambientes de trabalho

Considera: estatísticas populacionais censitárias e/ou registros administrativos
(nacionais) das populações de trabalhadores, por ramo de atividade
econômica.

As avaliações ambientais de rotina são consideradas úteis e desejáveis, sempre que
disponíveis.
Estas podem ser obtidas a partir de levantamentos prévios realizados por
higienistas, empregadores e trabalhadores, estando tais avaliações sujeitas a
julgamento de validação por outros experts ad hoc (i.e. devidamente qualificados e

designados com esse propósito).
Empregadores

Higienistas
ocupacionais
Trabalhadores
Especialistas/
pesquisadores

O modelo escolhido por cada país deve ser adaptado para cada realidade, segundo
as especificidades de seus processos produtivos e escolhas sobre prioridades de
vigilância (definição dos agentes, exposições e setores econômicos abrangidos).

Exemplo – Carex Peru

ESTIMATIVAS CAREX PERÚ
HOMENS

Agentes
%H
exp

Força de
trabalho

MULHERES
N°
Expostos

%M
Exp

Força de
trabalho

N°
Expostos

% Tot
Ex

Força de
trabalho

N°
Expostos

2.085.808 90,00% 1.480.618

1.332.556

90,00%

3.798.182

3.418.364

Radiação solar

90,00% 2.317.564

Sílica

30,00% 2.317.564

695.269

15,00% 1.480.618

222.093

24,15%

3.798.182

917.362

Escape motores
18,00% 2.317.564
diesel

417.162

9,00%

1.480.618

133.256

14,49%

3.798.182

550.417

Benzeno

2.317.564

115.878

5,00%

1.480.618

74.031

5,00%

3.798.182

189.909

2.317.564

115.878

2,00%

1.480.618

29.612

3,83%

3.798.182

145.491

2.317.564

115.878

2,00%

1.480.618

29.612

3,83%

3.798.182

145.491

2.317.564

46.351

0,50%

1.480.618

7.403

1,42%

3.798.182

53.754

5,00%

Chumbo e seus
5,00%
compostos
Radônio e seus
produtos de
5,00%
degradação
Arsênico e seus
2,00%
compotos

Histórico “Carex” no Brasil

SIMPEAQ (REF Portaria 136 09/07/2009 MS).
O sistema se destinava ao monitoramento biológico e ambiental de trabalhadores
expostos, com mecanismos para identificação de eventos sentinela. Por problemas

técnicos e operacionais o sistema não foi implementado.

Matriz de Exposição Ocupacional – Sílica
(descrita por Ribeiro e colaboradores (2008)

Classificação

Por setor

•

Possivelmente expostos: 976.939 (2,7%)

•

Construção civil (65%)

•

Provavelmente expostos: 2.404.955 (6,5%)

•

Extração de pedras (59%)

•

Definitivamente expostos: 2.065.929 (5,6%) •

Indústria de minerais não metálicos (55%)

•

Não expostos: 31.451.594 trabalhadores

•

Indústria metalúrgica (24%)

(85,7%)

•

serviços de terceiros (2%)

Benzeno
Estimativa do número de trabalhadores expostos e a prevalência
da exposição ocupacional ao benzeno no Brasil.

Adaptação dos dados da matriz finlandesa FINJEM à realidade brasileira - contemplam
proporções de expostos ao benzeno calculadas com medidas ambientais (Maria Juliana
Moura e Vilma Santana, 2016.
Censo 2010 identificou 86.353.839 trabalhadores ativos e ocupados.
Aplicando-se os parâmetros da FINJEM:

= 7.376.761 trabalhadores potencialmente expostos ao benzeno
= 770.212 trabalhadores (8,5%) certamente expostos ao benzeno no trabalho (0,9% de
todos os trabalhadores do país.

Adaptada de Azevedo e Silva e cols. 2016

Trabalhadores por atividade

Total de expostos (%)

Agentes

Homens

Mulheres

Homens

Sílica

2.216.141

280.710

6,48

0,75

Poeira de Couro

530.783

319.110

1,55

0,85

Borracha

305.018

49.198

0,89

0,13

Amianto

2.051.817

275.694

6,00

0,74

Benzeno

3.178.674

517.298

9,30

1,38

Formaldeído

1.429.362

689.670

4,18

1,84

Poeira de Madeira

1.823.619

195.298

5,33

0,52

Radiação Solar

1.566.108

519.246

4,58

1,39

Níquel

387.286

67.005

1,13

0,18

Diesel

1.117.356

273.991

3,27

0,73

Benzopireno

44.315

22.307

0,13

0,06

Aço e Ferro

69.969

11.277

0,21

0,03

1.261.659

58.074

3,69

0,16

Radiação Gama

42.746

13.448

0,13

0,04

Exp.ocup.pintor

1.518.452

564.312

4,44

1,51

População total

34.187.421

37.414.632

Radônio

Dados não publicados

Mulheres

A elaboração do CAREX Brasil é uma iniciativa do Ministério
da Saúde (DSAST/SVS e INCA/SAS) e Fundacentro/MTb, com a
colaboração de grupos de pesquisa em Saúde do Trabalhador
com expertise em estimativas populacionais de exposição.

OBJETIVOS
Geral:
Estimar e monitorar a população exposta a agentes cancerígenos nos ambientes de
trabalho com a finalidade de vigilância, prevenção e controle, subsidiando políticas
públicas em Saúde e segurança do Trabalhador.
Específicos:
• Identificar fontes de informação relevantes para a quantificação de exposições
cancerígenas no trabalho;
• Levantar informações existentes, qualitativas e quantitativas, sobre os agentes
cancerígenos selecionados;
• Estimar o número de trabalhadores expostos por atividade econômica e ocupação;

Carex-Brasil: agentes cancerígenos constantes na
classificação dos Grupos 1, 2A e 2B da IARC cuja
expressão/prevalência de exposição são de importância
nacional:
Benzeno
Asbesto
Sílica
Radiação Ionizante
Agrotóxicos: glifosato; malation, 2-4 D

Etapa atual

• Elaboração do termo de referência
• Convite a participantes dos grupos de trabalho

Grata pela atenção.
voa@inca.gov.br
21-3207-5969
Unidade Técnica de Exposição Ocupacional, Ambiental e Câncer
Coordenação de Prevenção e Vigilância
Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva – Conprev/INCA

