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Estima-se que cerca de 46.900 trabalhadores na UE estejam potencialmente expostos
ao óxido de etileno. As principais vias de exposição ao óxido de etileno são a inalação
e a ingestão. É um agente cancerígeno (classificado no grupo 1 pelo IARC) que pode
causar leucemia, leucemia linfóide e cancro da mama. Também está associado ao
aborto espontâneo, danos genéticos, danos nos nervos, paralisia periférica, fraqueza
muscular, além de prejudicar o pensamento e a memória. Na forma líquida, pode
causar irritação severa à pele se houver um contacto prolongado ou confinado.

Onde ocorrem os riscos

Como os sintomas o podem afetar

Existe um elevado risco de exposição ao óxido de etileno
nos trabalhadores que trabalham em serviços médicos,
na indústria gráfica, na fabricação de produtos químicos
industriais, na indústria da borracha e na indústria do
plástico.

Os efeitos agudos e os sintomas precoces devido a uma
exposição ao óxido de etileno podem causar dor nos
olhos, dor de garganta, dificuldade respiratória, visão
turva, tontura, náusea, dor de cabeça, convulsões, bolhas,
vómitos, tosse. Pode também ocorrer um aumento
de abortos espontâneos em mulheres trabalhadoras
e nos homens alterações degenerativas do tecido
testicular e diminuição na motilidade e concentração dos
espermatozoides. A exposição prolongada pode causar
leucemia, leucemia linfóide ou cancro da mama.

Mais sobre a substância
O óxido de etileno é um gás inflamável e incolor quando
está a temperaturas acima de 10,7° C e que cheira a éter
em níveis tóxicos. É encontrado na produção de solventes,
anticongelantes, têxteis, detergentes, adesivos, espuma
de poliuretano e produtos farmacêuticos. O principal uso
do óxido de etileno é como um intermediário químico na
fabricação de etileno glicol. Em quantidades menores está
presente em fumigantes, esterilizantes para especiarias e
cosméticos, bem como durante a esterilização hospitalar
de equipamentos cirúrgicos.t.

O período de latência entre a exposição ao óxido de etileno
e o cancro relacionado varia de 9 a 20 anos.

O que pode fazer
Realizar medições adequadas da exposição
continuamente, para poderem ser tomadas medidas de
ação. Investigar se os trabalhadores relatam sintomas
precoces. Os trabalhadores precisam estar cientes dos
efeitos da exposição.

A melhor solução é controlar a exposição, por exemplo,
evitando a inalação e o contacto dérmico. Usar medidas
rigorosas de controlo, como o encapsulamento do
processo, para impedir a liberação do produto no local
de trabalho. Instalar sistemas de ventilação que não
produzam faíscas. Instalar chuveiro e lava-olhos de
emergência se houver risco de contacto ou salpico. Para
proteger a nível pessoal, os trabalhadores devem usar
óculos de proteção e roupas de proteção adequadas
para proteger a pele durante todo o tempo de exposição
em áreas onde há risco de salpicos de óxido de etileno
líquido. Todas as roupas que foram danificadas pelo óxido
de etileno devem ser descartadas. Os trabalhadores não
devem comer, beber ou fumar enquanto trabalham com
óxido de etileno. O equipamento de proteção individual
deve ser usado apenas como último recurso, após a
introdução das possíveis soluções de engenharia.
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