Úlcera

faringites bronquites)
Dermatites**
Bromo

Doenças respiratorias (rinites,
faringites bronquites)
Intoxicação aguda
bronquite aguda

Cadmio

Hipotiroidismo
Enfizema e bronquite
cronica
Anosmia( transtorno do
nervo olfatorio
Nefropatia por metais
pesados
Osteomalacea induzida por
drogas
Cancer de pulmão+ e
enfizema***

Poeira e
fumos
metálicos

Rinites alergicas

Asma e pneumonites***

Carbonetos metálicos de tungstenio

dermatites **

encefalopatia e
polineuropatia toxica
nefropatia por metais
pesados
anemia e hipotiroidismo
ulcera e necrose do septo
nasal e de pele **
cancer de pulmão+

bronquite aguda

Parkisonismo

Intoxicação aguda

trantornos mentais e de
personalidade ++

Encefalopatia aguda
Chumbo

Arritmias
Transtornos gastrointestinais

Cromo

Rinites alergicas

Manganês

bronquite e enfisema***

Intoxicação aguda
arritmias
Mercúrio

dermatites**

trantornos mentais e de
personalidade
Ataxia cerebelosa
Nefropatia por metais
pesados
Gengivite e estomatite

Oleo bromado e bromatos
na industria de alimentos
Um dos componentes do
Retardante de chamas(
reduzir a inflammabilidade
de um produto)
galvanoplastia
Fertilizantes fosfatados
Revestimento de metais,
baterias
estabilizadores na industria
de plastico e pigmento em
tintas
produção de ligas e metais
duros( aço) industria de
armamentos e
eletroeletronicos
esmaltes ceramicos e luz
fluorescente
produção de tintas(cabelo e
cosmeticos) e baterias
residuos eletronicos

galvanoplastia
industria metalurgica
Ligas metalicas na
siderurgia
Componente de pilhas
Componente de vitaminas na
industria farmaceutica e
alimenticia
extração e beneficiamento
Processo cloro-alquali,
equipamentos eletronicos
fabricação de pilhas,
termometros, nanometros,
barometros, etc
produtos faramaceuticos,
industria quimica

Tremores

Asbesto e amianto

Doenças respiratorias (rinites,
faringites bronquites,
pneumonites)

Rinites alergicas

Poeiras
minerais
e vegetais

Silica livre

Carvão mineral e vegetal

rinite, bronquite
Dermatites **
rinite, bronquite

Algodão, Linho Canhamo e Sisal

Madeira

Anexo- IN/DC 98 INSS		
Doenças relacionadas ao trabalho MS 2001
Fonte: bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_relacionadas_trabalho1.pdf

rinite, bronquite

Cancer de pulmão,
estomago, pleura e
peritonio e pericardio+
Asbestose***
Sd de Caplan
Cancer de pulmão e
bronquios+
Silicose
Doenças pulmonares
cronicas***
Pulmão negro, bronquite
cronica e enfisema
Sd de Caplan
Bissinose
Doenças pulmonares
cronicas( Asma , bronquite
e enfisema)***
Doenças pulmonares
cronicas( Asma , bronquite
e enfisema)***

Proibido uso de
produtos,materiais ou
artefatos com qualquer tipo
de aminato ou Asbesto
segundo Lei Estadual nº
16048/2015
Mineração variada
Pedreiras e marmorarias
Construção
civil civil
construção

jateamento de areia
extração e mineração
Uso em siderurgica
Colheita, preparação, carda
e fiação
Serrarias, fabrica de moveis,
construção civil

