
OS FACTOS CHUMBO
Na UE, estima-se que 1,5 milhões de trabalhadores estejam potencialmente expostos 
a chumbo e compostos inorgânicos de chumbo. A via mais comum de exposição 
ocupacional ao chumbo é a inalação de fumos de chumbo ou de poeiras carregadas 
de chumbo no ar e a absorção de chumbo pelo sistema respiratório. A exposição ao 
chumbo tem sido associada ao aumento do risco de cancro do pulmão, estômago e 
bexiga em diversas populações humanas. A evidência epidemiológica associada a 
trabalhos e indústrias que envolvem a exposição ao chumbo é para o cancro do pulmão 
e estômago. O chumbo é classificado como cancerígeno do grupo 2B pela IARC, o que 
significa que provavelmente é cancerígeno para humanos.

Onde ocorrem os riscos

Os vapores de chumbo são produzidos durante o 
processamento do metal, quando o metal está a ser aquecido 
ou soldado. A poeira de chumbo é produzida quando o metal 
está a ser cortada ou quando a tinta é lixada ou removida 
com uma pistola de calor. Os vapores e as poeiras de chumbo 
não têm odor, portanto, de difícil perceção de poder estar 
exposto. Embora usado com menos frequência, o chumbo 
ainda é comum em muitos setores, incluindo a construção, 
a exploração mineira e a fabricação. Em cada uma dessas 
indústrias, os trabalhadores correm o risco de estarem 
expostos ao chumbo, inspirando, ingerindo ou entrando em 
contacto com ele.

Mais sobre a substância

O chumbo é um metal pesado cinza-azulado natural, 
encontrado em pequenas quantidades na crosta terrestre. 
Pode ser usado como um metal puro, combinado com outro 
metal para formar uma liga ou na forma de um composto 
químico. Um uso primário de chumbo é para baterias de 
armazenamento de ácido-chumbo para automóveis, um 
tipo de bateria elétrica recarregável que utiliza uma liga de 
chumbo quase pura.

O chumbo também pode ser usado na produção de 
munições, produtos de metal (solda e tubos) e dispositivos 
para proteger contra os raios-X. Por causa de preocupações 
com a saúde, o chumbo nas tintas e produtos cerâmicos, 
calafetagem e na soldadura de tubos foi reduzido 
drasticamente nos últimos anos.

Como os sintomas o podem afetar

O ar inalado contendo chumbo passa dos pulmões para 
o sangue, onde pode prejudicar muitos dos sistemas 
orgânicos do corpo. Os efeitos na saúde da exposição 
elevada ao chumbo num curto prazo podem variar de 
dor abdominal a dor de cabeça e cansaço. A exposição 
prolongada ao chumbo pode levar a dor abdominal, 
depressão, náusea, doença cardíaca, doença renal e 
problemas de fertilidade. Os mecanismos precisos 
pelos quais o chumbo causa cancro são desconhecidos. 
Os compostos de chumbo não parecem causar dano 
genético diretamente, mas podem fazê-lo através 
de vários mecanismos indiretos, incluindo a inibição 
da síntese e reparação do DNA, o dano oxidativo e a 
interação com proteínas de ligação ao DNA e a proteínas 
supressoras de tumores.

O que pode fazer

Realizar medições adequadas da exposição 
continuamente, para poderem ser tomadas medidas de 
ação. Investigar se os trabalhadores relatam sintomas 
precoces. A maneira mais eficaz de impedir a exposição 
é através da substituição por produtos sem chumbo ou 
com menor teor de chumbo. Quando os produtos que 
contêm chumbo não puderem ser substituídos, treine os 
trabalhadores sobre os riscos e as práticas de trabalho 
seguras. Utilize as medidas de controlo de engenharia 
adequadas para garantir que a área de trabalho está 
bem ventilada. Comer e / ou beber só deve ser feito em 
áreas onde os produtos que contêm chumbo não estão 
a ser manuseados ou processados. Certifique-se de 
que os trabalhadores têm equipamentos de proteção 
individual adequados, como óculos de proteção, proteção 
respiratória adequada, fato de proteção e luvas. O 
equipamento de proteção individual deve ser usado 
apenas como último recurso, após a introdução das 
possíveis soluções de engenharia.
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