DDS - Proteção Respiratória
Conhecendo os riscos
É importante conhecer os possíveis riscos que podem afetar a sua saúde. Simplesmente
porque o ar parece puro, não significa que não existem riscos, muitas das vezes eles não
são visíveis e nem têm cheiro. Se você conhecer a existência dos perigos, poderá
proteger-se deles. De forma geral, as atividades de trabalho podem apresentar as
seguintes situações de risco ao sistema respiratório:
Poeiras, fumos e névoas
São pequenas partículas que permanecem suspensas no ar, podendo ser facilmente
inaladas
As poeiras são formadas quando um material sólido é quebrado, moído ou triturado.
Quanto menor a partícula, mais tempo ela ficará suspensa no ar, sendo maior a chance de
ser inalada. Ex: minério, madeira, poeiras de grãos, amianto, sílica, etc.
Os fumos ocorrem quando um metal ou plástico é fundido (aquecido), vaporizado e
resfriado rapidamente, formando partículas muito finas que ficam suspensas no ar. Ex:
soldagem, fundição, extrusão de plásticos, etc.
As névoas são encontradas quando líquidos são pulverizados, como operação em
pinturas. São formadas normalmente quando há geração de spray.
Gases e Vapores
São substâncias que têm a mesma forma do ar, por isso se misturam perfeitamente a ele,
e passam pelos pulmões, atingindo a corrente sanguínea, através da qual chegam a todos
os órgãos do corpo humano, como cérebro, rins, fígado, etc.
Os gases são substâncias não líquidas ou sólidas nas condições normais de temperatura
e pressão, tais como oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, etc.
Os vapores ocorrem através da evaporação de líquidos ou sólidos, geralmente são
caracterizados pelos odores (cheiro), tais como gasolina, querosene, solvente de tintas,
etc.
Deficiência de Oxigênio
Um ar limpo é composto, normalmente por 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% de
outros gases. Uma pessoa em repouso respira de 20 a 30 litros de ar por minuto. Quando
está realizando algum trabalho ou fazendo exercícios físicos, o consumo de ar aumenta
para 30 a 40 litros por minuto. A deficiência de oxigênio pode ocorrer em locais fechados,
onde a porcentagem de oxigênio é muito baixa. Deve-se normalmente a uma reação
química, um processo de combustão (um incêndio), à presença de um gás que desloca o
oxigênio ou o consumo do oxigênio do ar por microrganismos.
Temperaturas extremas
Um ar muito quente ou muito frio também pode ser perigoso, dependendo da temperatura
e do tempo que uma pessoa está exposta ao ambiente.
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