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RESUMO 
 
 

Introdução: A exposição ocupacional à fumaça advinda de cozinhas comerciais, 

como churrascarias, pode estar associada ao aumento da prevalência de sintomas 

respiratórios e diminuição reversível aguda da capacidade funcional pulmonar, 

sendo a exposição à fumaça de carvão um fator de risco para o desenvolvimento de 

doenças respiratórias. Objetivo: Avaliar os níveis de monóxido de carbono exalado 

(COex) e carboxihemoglobina(COHb) em trabalhadores de churrascarias. Método: 

Foi realizado um estudo longitudinal e prospectivo envolvendo os profissionais que 

trabalham em churrascarias localizadas no município de Cuiabá, Mato Grosso. 

Foram aplicados questionários com questões referentes a características sócio 

demográficas, características do ambiente de trabalho, hábitos de vida e sintomas 

respiratórios. Os níveis de COex e COHb foram medidos antes da exposição e a 

cada hora até um período de 4 horas de exposição. Foram mensuradas as variáveis 

ambientais de monóxido de carbono, temperatura e dióxido de carbono. 

Resultados: Participaram do estudo 29 trabalhadores, com predominância do sexo 

feminino (55,2%), com média de idade de 36,40 ± 11,49 anos. Foi observado que 18 

(62%) dos trabalhadores apresentaram sintomas respiratórios. Os níveis de COex e 

COHb foram elevados após exposição de 4 horas (p< 0,005), porém dentro dos 

parâmetros aceitáveis. Observou-se também que as variáveis ambientais quando 

comparadas entre os diferentes ambientes não apresentaram diferença significante. 

Conclusão: Os níveis de COex e COHb são elevados em curto prazo pela 

exposição ocupacional em atividades laborais de churrascarias. 

 
 

Palavras–chaves: Exposição Ocupacional; Monóxido de Carbono; Poluição do Ar. 



10

 

 
 

ABSTRACT 
 
 

Introduction: Occupational exposure to smoke from commercial kitchens such as 

steakhouses may be associated with an increase in the prevalence of respiratory 

symptoms and an acute reversible decrease in pulmonary functional capacity, and 

exposure to coal smoke is a risk factor for the development of respiratory diseases. 

Objective: To evaluate the levels of exhaled carbon monoxide (COex) and 

carboxyhemoglobin (COHb) in steakhouse workers. Method: A longitudinal and 

prospective study was carried out involving professionals working in steakhouses 

located in the city of Cuiabá, Mato Grosso. Questionnaires were applied with 

questions regarding socio-demographic characteristics, work environment 

characteristics, life habits and respiratory symptoms. COex and COHb levels were 

measured before exposure and every hour up to a 4 hour exposure period. The 

environmental variables of carbon monoxide, temperature and carbon dioxide were 

measured. Results: Twenty-nine workers participated, with a predominance of 

females (55.2%), with a mean age of 36.40 ± 11.49 years. It was observed that 18 

(62%) of the workers had respiratory symptoms. COex and COHb levels were 

elevated after 4 hour exposure (p <0.005), but within acceptable parameters. It was 

also observed that the environmental variables when compared between the different 

environments did not present significant difference. Conclusion: COex and COHb 

levels are high in the short term due to occupational exposure to steakhouse 

activities. 

 
 

Keywords: Occupational Exposure; Carbon Monoxide; Air Pollution. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 
Restaurante é uma das empresas mais comuns em todo o mundo, 

empregando milhões de trabalhadores. No entanto, esses trabalhadores estão em 

risco de exposição a vários compostos tóxicos, sendo muitas vezes negligenciada a 

saúde e segurança dos mesmos1. 

Assim como os trabalhadores de restaurantes, sabe-se que quase metade da 

população depende de combustíveis sólidos para uso na culinária2. Estes 

combustíveis são tipicamente queimados em dispositivos muitas vezes ineficientes e 

mal ventilados como, por exemplo, fogões tradicionais e abertos3. 

Além disso, a poluição ocupacional e ambiental na forma de poeiras, fumos, 

vapores e gases tóxicos são fatores de risco para distúrbios respiratórios4, sendo os 

trabalhadores de cozinhas comerciais uma das classes trabalhadoras 

ocupacionalmente exposta a desenvolver essas alterações5. Tal questão torna-se 

mais importante quando se leva em consideração que esses trabalhadores passam 

em média seis horas por dia neste ambiente6. 

Uma prática muito popular em todo o mundo é utilizar o carvão vegetal para 

fazer churrasco em ambientes internos e externos7. Apesar das atividades laborais 

em churrascarias contribuírem significativamente para a poluição do ar em 

ambientes fechados, ainda continuam sendo fonte de emissões de vários compostos 

tóxicos advindas da combustão do carvão vegetal8. Como resultado, a queima 

ineficiente da combustão pode contribuir para altos níveis de poluição do ar, 

incluindo variados tamanhos de material particulado (PM), monóxido de carbono 

(CO) e outros compostos tóxicos do ar3. 

O CO é uma das principais substâncias nocivas que causam danos à saúde 

humana9. Segundo Lacerda e colaboradores (2005)10 o CO é um gás perigoso, 

incolor, inodoro e não irritante. Quando inalado em altas concentrações pode deixar 

uma pessoa inconsciente ou mesmo matar em poucos minutos. O CO é produzido 

pela combustão incompleta de matérias carbonáceas orgânicas, como o carbono, a 

madeira, o papel, o óleo, o gás, a gasolina e o fumo. Também possui afinidade com 

a hemoglobina (Hb) contida nos glóbulos vermelhos do sangue, que transportam 

oxigênio (O2) para os tecidos de todos os órgãos do corpo. 
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A toxicidade do CO no homem se explica quando o gás entra em competição 

com o O2 pela hemoglobina. A ação tóxica principal do CO resulta em anóxia 

provocada pela conversão da oxihemoglobina em carboxihemoglobina (COHb). A 

afinidade da hemoglobina pelo CO é 200 a 250 vezes maior que pelo O2
11. 

Devido ao grande número de agentes poluentes existentes nas cozinhas e no 

ambiente de churrascarias, esses trabalhadores possuem potenciais riscos a 

compostos tóxicos12,13. 

A literatura também aponta que a exposição ocupacional à fumaça advinda de 

cozinhas comerciais está associada ao aumento da prevalência de sintomas 

respiratórios e diminuição reversível aguda da capacidade funcional pulmonar14, 

sendo a exposição à fumaça de carvão um fator de risco para o câncer de pulmão15. 

Assim como estudos sobre a poluição atmosférica e os efeitos na saúde da 

população têm demonstrado que, mesmo quando os poluentes se encontram abaixo 

dos níveis determinados pela legislação, estes são capazes de provocar efeitos na 

saúde das pessoas16-19. 

Os efeitos da exposição a curto prazo da população que utiliza combustível  

de biomassa como o carvão não são claramente compreendidos na literatura20. 

Portanto, considerando que não foram encontrados na literatura pesquisas 

correlacionando os efeitos da queima de carvão vegetal em trabalhadores de 

churrascarias no Brasil, este estudo teve como objetivo avaliar os níveis de 

monóxido de carbono exalado e carboxihemoglobina em funcionários de 

churrascarias. 
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2 JUSTIFICATIVA 
 
 

A capacidade da sociedade em causar prejuízos ao meio ambiente está 

relacionada ao crescimento da população mundial e ao desenvolvimento 

tecnológico. Tal fato propicia que as atividades antrópicas como, por exemplo, obra 

civil, atividade agrícola, industrial, mineração e outras formas de uso e ocupação do 

solo, comumente alterem processos, propriedades ou características físicas, 

químicas ou biológicas provocando o desenvolvimento de doenças. Dessa forma, a 

preocupação com a poluição ambiental tem crescido consideravelmente gerando a 

necessidade de importantes contribuições por meio da ciência e da tecnologia para  

o surgimento de medidas sustentáveis e que promovam melhora da qualidade de 

vida e saúde em geral. 

Além disso, atividades que geram a queima do carvão vegetal como 

churrascarias podem ser fonte de emissão de poluentes atmosféricos, como o CO e 

o material particulado. Esses poluentes podem ser nocivos ao meio ambiente e à 

saúde humana, uma vez que, podem ser facilmente inalados causando diversos 

problemas de saúde. Deste modo, pessoas diretamente expostas a locais em que 

haja emissão de poluentes podem apresentar sinais e sintomas de infecção e 

doenças como também em situações extremas ocasionar óbito. 

Considerando que não foram encontrados estudos relacionados os efeitos da 

queima do carvão vegetal em ambientes ocupacionais como churrascaria no Brasil e 

sabendo que todos os trabalhadores dessa atividade possuem potencial risco de 

exposição ao monóxido de carbono e suscetibilidade a efeitos adversos pela 

inalação desse gás, se faz necessário estudar a influência dessa exposição na 

saúde de trabalhadores que inalam a fumaça advinda dessa queimada. 
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3 HIPÓTESE 
 

 
Os níveis de monóxido de carbono exalado e carboxihemoglobina estão 

elevados em trabalhadores de churrascarias. 
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4 REVISÃO DA LITERATURA 
 
 

4.1 TRABALHO, AMBIENTE E SAÚDE 
 
 

Trabalhadores são todos os homens e mulheres que exercem atividades para 

sustento próprio e/ou de seus dependentes, qualquer que seja sua forma de 

inserção no mercado de trabalho, nos setores formais ou informais da economia. O 

campo da saúde do trabalhador, no Brasil, tem como finalidade a promoção e a 

proteção da saúde do trabalhador e para isso monitora as condições de trabalho e 

os riscos presentes neste ambiente, visando à prevenção de agravos à saúde do 

trabalhador. Assim, as ações de saúde do trabalhador têm como foco as mudanças 

nos processos de trabalho que contemplem as relações saúde-trabalho21. 

Já as políticas de atenção à saúde do trabalhador foram impulsionadas após 

a criação da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em 1919. A OIT se 

constituiu por uma estrutura tripartite formada por representantes profissionais, 

empregadores e governamentais que tem por missão promover oportunidades para 

que homens e mulheres possam ter acesso a um trabalho decente e produtivo, em 

condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade. Dessa forma, a OIT 

desempenha um papel importante na definição das legislações trabalhistas e na 

elaboração de políticas econômicas, sociais e trabalhistas até o presente 

momento22. 

Com a criação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) em 1º de maio de 

1943 no Brasil, a ênfase do cuidado à saúde do trabalhador foi alavancada, ao quais 

as empresas passaram a ser obrigadas a organizarem comissões internas, com 

representação dos empregados, para estimular o interesse pelas questões de 

prevenção dos acidentes de trabalho23. Em consonância com os objetivos da CLT, 

foram aprovadas em 1978 as primeiras Normas Regulamentadoras (NR) por meio 

da Portaria Nº 3.21424. Dentre as normas regulamentadoras, a NR 09 classifica e 

identifica os riscos que os trabalhadores estão expostos, sejam eles causados por 

agentes físicos, químicos e biológicos25. 

Além disso, o ambiente de trabalho expõe os trabalhadores aos diversos 

agentes químicos e biológicos que podem ser desencadeadores de agravos e 

doenças respiratórias. Entre estes, encontram-se a poluição do ar nos espaços intra- 
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ambientes, como também poeiras e tabagismo passivo em ambientes de trabalho26. 

Ao mesmo tempo, nesta relação homem-ambiente, através do ar inspirado, o 

aparelho respiratório é o órgão que estabelece o maior contato com o meio externo. 

Assim, a atividade profissional do indivíduo e a qualidade do ar presente no 

ambiente de trabalho são fatores importantes que podem desencadear danos ao 

aparelho respiratório27. 

Deste modo, devido ao grande número de agentes poluentes existentes nas 

cozinhas e no ambiente de churrascarias, esses trabalhadores possuem potenciais 

risco a estes compostos tóxicos12,13. 

 

4.2 POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA E SEUS EFEITOS NA SAÚDE 
 
 

Dentre as diversas problemáticas ambientais existentes, ganha destaque a 

poluição atmosférica que, segundo dados da Organização Mundial da Saúde - OMS, 

foi responsável pela morte de 3,6 milhões de pessoas no mundo em 2012, o 

quádruplo do que há quatro anos28. 

Apesar dos efeitos da poluição terem sido descritos desde a antiguidade, 

somente com o advento da revolução industrial a poluição passou a atingir a 

população em grandes proporções29. 

Assim, a literatura considera o poluente como qualquer substância presente 

no ar e que, pela sua concentração possa torná-lo impróprio, nocivo ou ofensivo à 

saúde30. A emissão destes para a atmosfera ocorre principalmente pelo 

funcionamento de indústrias, veículos automotivos, termoelétricas, queima de 

biomassa e combustíveis fósseis. Além do mais, os poluentes podem ser 

classificados em primários e secundários. Os primários são emitidos diretamente 

para a atmosfera, e os secundários são resultantes de reações químicas entre os 

poluentes primários31. 

Dessa forma, os principais poluentes primários monitorados no Brasil e no 

mundo são o monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrogênio (NO2 ou  NOx), 

dióxido de enxofre (SO2) e os compostos orgânicos voláteis (COVs). Um exemplo de 

poluente secundário é o ozônio (O3), formado a partir da reação química induzida 

pela oxidação fotoquímica dos COVs e do NO2 na presença de raios ultravioleta 
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provenientes da luz solar32,33. Tal fato leva a grandes concentrações de poluentes no 

meio ambiente, onde a população exposta tende a absorvê-los34. 

Para limitar os níveis de concentração de poluentes emitidos foram 

estabelecidas diretrizes de qualidade do ar que estabelecem os limites a partir dos 

quais a população exposta sofreria danos à saúde. Esses padrões foram criados 

com o propósito de proteger a saúde dos grupos vulneráveis. Sendo assim, o 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), visando o controle das poluições 

ambientais, criou a resolução CONAMA 03/1990, baseada nos padrões de qualidade 

do ar estabelecidos pela Environmental Protection Agency (EPA) e Organização 

Mundial da Saúde (OMS). Essa resolução definiu dois limites, sendo um o padrão 

primário o qual, se ultrapassado, pode causar danos à saúde da população e o 

padrão secundário, que corresponde a concentrações de poluentes abaixo das quais 

se prevê o mínimo efeito adverso sobre o bem-estar da população35. 

Os padrões nacionais de qualidade do ar fixados na Resolução CONAMA Nº 

03 de 28/06/90 são apresentados no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Padrões nacionais de qualidade do ar 

 
Poluente 

Tempo de 
Amostragem 

Padrão 
Primário 

µg/m³ 

Padrão 
Secundário 

µg/m³ 

Método de 
Medição 

Partículas totais 
em suspensão 

24 horas1 

MGA2 

240 
80 

150 
60 

Amostrador de 
grandes volumes 

 
Partículas inaláveis 

24 horas1 

MAA3 

150 
50 

150 
50 

Separação 
inercial/filtração 

 
Fumaça 

24 horas1 150 100  
Refletância 

MAA3 60 40 

 
Dióxido de enxofre 

24 horas1 365 100  
Pararosanilina 

MAA3 80 40 

 
Dióxido de nitrogênio 

1 hora1 320 190  
Quimiluminescência 

MAA3 100 100 

 1 hora1 40.000 40.000  

Monóxido de carbono 
 

8 horas1 

35 ppm 
10.000 

35 ppm 
10.000 

Infravermelho 
não dispersivo 

  9 ppm 9 ppm  

Ozônio 1 hora1 160 160 Quimiluminescência 

¹ - Não deve ser excedido mais que uma vez ao ano 
² - Média geométrica anual 
³ - Média aritmética anual 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente (2009). 
 
 
 

 
4.3 MONÓXIDO DE CARBONO E CARBOXIHEMOGLOBINA 

 

O monóxido de carbono (CO) é um gás perigoso, incolor, inodoro, sem sabor 

e não irritante, considerado um dos maiores contaminantes da atmosfera terrestre36. 

As principais fontes emissoras deste gás são os veículos automotivos, 

aquecedores a óleo, queima de tabaco, churrasqueiras e fogões a gás34. Sua 

afinidade pela hemoglobina é 240 vezes maior que a do oxigênio, o que faz com que 

uma pequena quantidade de monóxido de carbono possa saturar uma grande 

quantidade de moléculas de hemoglobina. Como consequência, ocorre diminuição 

da capacidade do sangue de transportar oxigênio e desvio da curva de dissociação 

da hemoglobina para a esquerda, o que pode causar hipóxia tecidual provocada  

pela conversão da oxihemoglobina em carboxihemoglobina (COHb)11. 
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De acordo com o CONAMA, o padrão primário e o padrão secundário 

estipulados para emissão de CO são as concentrações médias de 9 partes por 

milhão (ppm) de CO em 8 (oito) horas e a concentração média em 1 hora, de 35 

ppm. O nível de atenção será aquele no qual a concentração média, durante 8 h, for 

igual a 15 ppm. O nível de alerta será atingido quando a concentração de CO for 

igual a 30 ppm, durante 8 horas seguidas. E por fim, o nível de emergência será 

atingido em uma concentração de 40 ppm de CO em 8 horas35. 

Além disso, a literatura aponta que uma das formas de se medir o CO é 

através do monóxido de carbono exalado (COex). Este tem sido usado 

rotineiramente e com sucesso para monitoramento da cessação do tabagismo37,38. 

Por conseguinte, é concebível ser utilizado como índice de exposição a outras fontes 

de poluição atmosférica que não o tabagismo, como a poluição do ar que contém 

CO39,40. 

Conforme o tipo de estudo e a população avaliada, diferentes níveis de corte 

do COex têm sido apontados na literatura. Quando estudada a prevalência de 

fumantes em determinadas populações, por precisar de maior sensibilidade, tal 

ponto geralmente é escolhido em torno de 5 ou 6 ppm. Por outro lado, quando os 

estudos visam acompanhar fumantes em processo de cessação do tabagismo, 

necessitando-se de maior especificidade, utilizam-se valores mais altos, entre 8 e 10 

ppm41. 

Em um estudo no Hospital Geral da Cidade de São Paulo que avaliou a 

frequência de tabagismo, utilizando o COex como marcador, os autores 

consideraram 6 ppm como ponto de corte entre fumantes e não-fumantes42. No 

estudo realizado no Instituto do Coração em São Paulo, que também utilizou 6 ppm, 

encontraram sensibilidade de 77% e especificidade de 96% em uma população de 

voluntários (funcionários, usuários e visitantes)43. 

Segundo a Norma Regulamentadora Nº7 (NR-7) do Ministério do Trabalho 

(MT) da Portaria 3.214 de dezembro de 1994, o indicador biológico recomendado 

para avaliação da exposição ao CO é a COHb. O valor de referência da 

normalidade, definido como o valor possível de ser encontrado em populações não 

expostas ocupacionalmente, é de 1% de COHb. O índice biológico máximo permitido 

(IBMP), definido como o valor máximo do indicador biológico para o qual se supõe 

que a maioria das pessoas ocupacionalmente expostas não corre risco de danos à 

saúde, é de 3,5%. A ultrapassagem deste valor significa exposição excessiva44. Já 
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para não fumantes a concentração normal de COHb no sangue é de 0,5% devido a 

produção endógena de CO durante o catabolismo do heme. E para fumantes de 1 a 

2 maços/dia é de 4,0 a 5,0% e mais de 2 maços/dia é de 8,0 a 9,0%45,46. 

Por outro lado, um estudo brasileiro avaliou os valores de referência para 

carboxihemoglobina em 200 voluntários não fumantes e não expostos 

ocupacionalmente ao monóxido de carbono, encontrando média de 1,0% e o valor 

de referência de 2,5%, sendo similares aos reportados em outros países47. 

 
 

4.4 DIÓXIDO DE CARBONO 
 
 

O dióxido de carbono (CO2) é um composto químico constituído por dois 

átomos de oxigênio e um de carbono. É essencial para a manutenção da vida, visto 

que participa do processo de fotossíntese, fundamental para a manutenção dos 

seres vivos, pois transforma a energia solar em química que é distribuída por toda a 

cadeia alimentar48. 

Este composto é encontrado naturalmente na atmosfera e sua concentração é 

controlada pelos ciclos naturais e biogeoquímicos. Os ciclos naturais compreendem 

as trocas de CO2 entre os seres vivos e a atmosfera, através da fotossíntese com a 

absorção pelas plantas, e da respiração com emissão para a atmosfera. E os ciclos 

biogeoquímicos compreendem a transferência do CO2 entre a atmosfera e a litosfera 

- oceanos, rios e solo48. 

Mesmo não contemplado na legislação nacional de qualidade do ar – 

CONAMA nº 03/1990, existem legislações e normas técnicas que contemplam 

limites de concentração de CO2, como a resolução da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) n.º 9/2003 que estabelece valor máximo de 1000 ppm 

em ambientes climatizados49. A Norma Regulamentadora 15 (NR-15) do Ministério 

do Trabalho considera limite de tolerância a exposição a 3900 ppm 48h/semanal, em 

ambiente de trabalho50. 

Já a Associação Brasileira de Refrigeração, Ar condicionado, Ventilação e 

Aquecimento (ABRAVA), através da Recomendação Normativa (RN) n.º 02, de 2003 

indica concentração máxima de 3500 ppm para ocupação permanente. Porém a 

mesma recomenda evitar concentração acima de 1500 ppm em ambientes  

ocupados por pessoas sedentárias inativas, uma vez que pode provocar sonolência 
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e redução na produtividade; e em concentrações na faixa de 30.000 ppm para uma 

exposição de 10 minutos é o suficiente para causar asfixia. Portanto, a RN indica 

que a diferença entre as concentrações internas e externas devem ser menores que 

700 ppm51. 

Outras normas como a da sociedade Americana, “American Society of 

Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers”, através da norma ANSI / 

ASHRAE 62-1999 de Qualidade do Ar Interior dispõe que a concentração de CO2 

não exceda a 1000 ppm52. 

Assim como a Occupational Safety and Health Administration (OSHA), 

departamento de segurança e saúde ocupacional dos Estados Unidos, a 

concentração de CO2 em ambientes internos não pode exceder a 5000 ppm, em 8h 

de trabalho ao longo de cinco dias úteis53. 

 
 

4.5 MATERIAL PARTICULADO 
 
 

O material particulado (MP) é uma mistura complexa de substâncias 

suspensas na atmosfera, que variam em tamanho, composição e origem. Essas 

substâncias se encontram em estado sólido e/ou líquido; constituídas de compostos 

orgânicos e inorgânicos, provenientes de fontes naturais (como queima espontânea 

de florestas) ou antropogênicas (emissões industriais e de veículos 

automotores)54,55. 

De maneira simplificada, o diâmetro aerodinâmico é geralmente referido como 

o tamanho da partícula, que é bastante variado, podendo ser de poucos nanômetros 

(nm) a mais de 100 micrômetros (µm). O diâmetro aerodinâmico é o tamanho de 

uma esfera de densidade unitária (1 g/cm³) que tem a mesma velocidade terminal de 

queda no ar que a partícula em comparação. Assim, é conveniente classificar o MP 

de acordo com o tamanho das partículas que o compõe, porque é o tamanho de fato 

que determina como o particulado é transportado e removido da atmosfera e do trato 

respiratório. Além de estar associado à composição química e às fontes das 

partículas55,56. 

A fração do MP cujas partículas possuem entre 2,5 e 10 µm de tamanho é 

também chamada de MP inalável ou partículas inaláveis (MP10). É formada a partir 

de gases presentes na atmosfera, por nucleação, condensação e coagulação e 
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proveniente, principalmente, de processos de combustão industrial e de veículos 

automotores, da ressuspensão do solo56,57. 

Parte do MP10 é composto por partículas com 2,5 µm ou menos de tamanho e 

essa fração é conhecida como partículas inaláveis finas (MP2,5). Da mesma maneira, 

são formadas por processos de nucleação, condensação e coagulação como fontes 

secundárias, provenientes de reações de combustão de combustíveis orgânicos 

(carvão e biomassa) e de veículos automotores56,57. 

O MP2,5 se deposita lentamente e é capaz de permanecer suspenso na 

atmosfera durante dias e até semanas, podendo ser transportado por quilômetros58. 

As partículas inaláveis ultrafinas (MP0,1) correspondem à fração do MP que 

contém partículas de tamanho igual ou menor que 0,1 µm e são originadas 

principalmente a partir de fontes antropogênicas que fazem queima de combustíveis 

fósseis, como veículos automotores e indústrias59. 

Estudos experimentais e epidemiológicos evidenciam que o material 

particulado pode causar diminuição da função pulmonar, inflamação pulmonar e 

agravamento de doenças pré-existentes60-62 e que seus efeitos são sentidos 

principalmente nas populações mais vulneráveis, como crianças e idosos, além de 

pessoas com doenças cardiorrespiratórias pré-existentes63,64. Até recentemente, a 

International Agency for Research on Cancer (IARC) concluiu que a exposição à 

poluição atmosférica e ao MP é carcinogênica para seres humanos (Grupo 1), 

causando preponderantemente o câncer de pulmão65. 

 
 

4.6 SINTOMAS RESPIRATÓRIOS 
 

Uma das formas de confirmar a agressão sofrida pelo aparelho respiratório 

pode ser através da verificação da presença dos sintomas respiratórios através de 

questionários específicos66. 

Esse questionário, denominado "Sintomas Respiratórios e Exposições 

Inalatórias Ocupacionais", tem sua estrutura padrão baseada no questionário de 

sintomas respiratórios do British Medical Research Council, versão de 1976, e vem 

sendo utilizado pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do 

Trabalho (FUNDACENTRO), localizado em São Paulo (SP) e utilizado em alguns 

estudos para detecção de sintomas respiratórios de grupos populacionais26,67,68. 
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A utilização de questionários é comum em estudos epidemiológicos do tipo 

transversal como instrumento de coleta de dados, pois tem a vantagem de ser de 

baixo custo quando comparado a outros métodos de pesquisa que requer maior 

logística. Através deste método é possível obter informações a respeito da 

exposição de pessoas a eventuais fatores de risco e conhecimento acerca da 

prevalência de sintomáticos respiratórios, servindo como instrumento epidemiológico 

importante de diagnóstico e também da evolução das afecções pulmonares em 

diferentes grupos populacionais27. 
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5 OBJETIVOS 
 
 

5.1 GERAL 
 
 

 Avaliar os níveis de monóxido de carbono exalado e carboxihemoglobina em 

funcionários de churrascarias. 

 
5.2 ESPECÍFICOS 

 
 

 Comparar os níveis de monóxido de carbono exalado e carboxihemoglobina 

dos funcionários antes e após 60, 120, 180 e 240 minutos de exposição; 

 
 Comparar as variáveis ambientais de monóxido de carbono, temperatura e 

dióxido de carbono no ambiente interno antes de acender a churrasqueira e 

após 60, 120, 180 e 240 minutos de exposição; 

 
 Avaliar a massa do material particulado advindo da churrasqueira com 

amostragem de 4 horas de exposição e uma hora de amostragem após 60, 

120, 180 e 240 minutos de exposição. 

 
 Identificar a presença de sintomas respiratórios e a associação entre os níveis 

de COex e COHb e variáveis ambientais dos trabalhadores de churrascarias 

em Cuiabá, Mato Grosso. 

 
 Conhecer as características sócio-demográficas e ocupacionais dos 

profissionais de churrascarias; 
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6 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 
 

6.1 TIPO DE ESTUDO 
 
 

Trata-se de um estudo observacional, longitudinal e prospectivo envolvendo 

os profissionais que trabalham em churrascarias localizadas no município de Cuiabá 

no Estado de Mato Grosso. 

 
6.2 ÁREA DE ESTUDO 

 
 

O presente estudo foi realizado em churrascarias climatizadas no município 

de Cuiabá, capital do Estado de Mato Grosso. 

Cuiabá possui uma área de 3.538,17 Km², correspondendo 254,57 Km² à 

macro zona urbana e 3.283,60 Km² à área rural, situada entre as coordenadas 

geográficas de 15º10’, 15º50’ de latitude sul e 50º50’, 50º10’ de longitude oeste69. 

Possui altitude de 165 metros acima do nível do mar, no Centro Geodésico da 

América do Sul70. 

O IBGE estimou-se que a população do município em 2017 foi de 590.118 

habitantes69. 

O clima da cidade é classificado como Tropical semiúmido com temperaturas 

máximas diárias que oscilam entre 30ºC e 36ºC com duas estações bem definidas 

sendo uma seca (outono-inverno) e uma chuvosa (primavera-verão)71,72. 

 
6.3 POPULAÇÃO E AMOSTRAGEM 

 
 

Utilizou-se a amostragem por conveniência, utilizando a população composta 

de trabalhadores de churrascarias, de ambos os sexos. 

 
6.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 
 

 Estar trabalhando em churrascarias no período mínimo de 6 meses. 

 Ter idade entre 18 e 59 anos. 



31 
 

 
 
 

6.5 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 
 
 

 Gestante; 

 Doença pulmonar pré-existente; 

 Doenças hemolíticas; 

 Praticante de exercício físico intenso; 

 Uso de corticoides; 

 Fumantes; 

 Espirometria alterada. 
 

6.6 COLETA DE DADOS 
 
 

A coleta dos dados foi realizada no período de abril a julho de 2018, no 

próprio ambiente de trabalho dos funcionários em horários da jornada de trabalho 

dos mesmos. 

A aplicação da ficha de coleta, do questionário de sintomas respiratórios, 

avaliações das variáveis ambientais e testes foram realizados pelo pesquisador e 

duas alunas de iniciação científica do curso de Fisioterapia da Universidade de 

Cuiabá (UNIC), previamente orientadas e treinadas diretamente pelo mesmo. 

 
6.6.1 Ficha de Coleta de Dados 

 
 

Utilizou-se uma ficha de coleta de dados com questões referentes a 

características sociodemográficas, como também do ambiente de trabalho e hábitos 

de vida dos trabalhadores (Apêndice A). 

 
6.6.2 Questionário de Sintomas Respiratórios 

 
 

Para levantamento dos sintomas respiratórios (Anexo 2) ocupacionais foi 

utilizado um questionário embasado no instrumento British Medical Research 

Council. Desta maneira os seguintes desfechos também foram avaliados: presença 

de tosse (sim/não), expectoração (sim/não) e chiado no peito (sim/não). 

Posteriormente, foram classificados em sintomáticos respiratórios os participantes 
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que responderam positivamente a pelo menos um dos itens e assintomáticos 

respiratórios para as respostas negativas em todos os sintomas avaliados. 

 
6.6.3 Espirometria 

 
 

A função pulmonar foi avaliada através da espirometria, utilizado o 

espirômetro portátil digital, modelo Datospir Micro C da marca Sibelmed®, ano 2016 

(Figura 1), com registro gráfico direto em conformidade com critérios da American 

Thoracic Society (ATS). Este equipamento permite traçar curvas de expiração 

forçada e de ciclos respiratórios basais, a partir das quais são determinados os 

valores dos parâmetros referentes à função do sistema respiratório73. 

 

 
Figura 1: Espirômetro portátil 

Fonte: Autor. 
 
 

O indivíduo realizou o teste na posição sentada, com a cabeça fixa, em 

posição neutra e os lábios acoplados ao bocal do espirômetro (Figura 2). Após uma 

respiração normal, foi solicitada uma inspiração máxima seguida de uma expiração 

máxima e forçada, sem interrupção, durante 6 segundos. Todos os participantes 

receberam estímulo verbal para máximo esforço durante toda a manobra73. 
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Fonte: Autor. 

Figura 2: Realização do exame de espirometria. 
 
 

 

 
Cada participante realizou no mínimo três manobras de expiração forçada 

para obtenção da curva ideal. Foi considerado sempre o maior valor da capacidade 

vital forçada (CVF) para escolha dos melhores valores da espirometria de acordo 

com a determinação do Consenso Brasileiro de Espirometria74. 

Os parâmetros analisados foram Capacidade Vital Forçada (CVF), Volume 

Expiratório Forçado no primeiro segundo (VEF1), Fluxo Expiratório Forçado 25-75% 

(FEF25-75) e o Índice de Tiffeneau (VEF1/CVF × 100). Após a avaliação da função 

pulmonar, foram utilizados os critérios de classificação para a quantificação dos 

distúrbios ventilatórios, quando presentes (Quadro 2). 
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Quadro 2 – Quantificação dos distúrbios ventilatórios 
 

DISTÚRBIO VEF1 (% do previsto) CVF (% do previsto) VEF1/CVF 

Leve 60% - LI 60% - LI 60% - LI 

Moderado 41% - 59% 51% - 59% 41% - 59% 

Grave ≤ 40% ≤ 50% ≤ 40% 

Fonte: PEREIRA (2002) 
 
 

6.6.4 Níveis de Monóxido de Carbono Exalado e Carboxihemoglobina 
 
 

Os níveis de monóxido de carbono exalado (COex) e carboxihemoglobina 

(COHb) foram avaliadas pelo Monoxímetro da Micro CO Micro Medical SA (Figura 

3). 

 
Figura 3: Monoxímetro 

Fonte: Autor. 
 
 

Para realizar a manobra (Figura 4), o funcionário permaneceu sentado, 

realizando uma inspiração máxima até a Capacidade Pulmonar Total (CPT), seguido 

de uma apneia de 20 segundos para equilibrar os níveis de CO sanguíneo com o 

alveolar. Em seguida exalou lentamente até o volume residual (VR). Utilizou-se 

parâmetros de referência de 6 ppm para COex43 e 2,5% para COHb47.  Foram 

obtidos valores antes do início da jornada de trabalho, seguidos de uma segunda, 
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terceira, quarta e quinta avaliação, respectivamente, após 60, 120, 180 e 240 

minutos de exposição à fumaça da churrasqueira. 

 
Figura 4: Realização do exame de monoxímetro 

 
 

Fonte: Autor. 
 
 

6.6.5 Variáveis Ambientais 
 
 

As variáveis ambientais de monóxido de carbono (CO), temperatura, pressão 

atmosférica, umidade relativa do ar e dióxido de carbono (CO2), foram medidas 

através de um aparelho portátil (Figura 5) modelo HD-21AB17, marca Delta OHM® 

(Itália) e as medidas de temperaturas de bulbo úmido, bulbo seco, sensor de globo, 

valor de Índice de Bulbo Úmido e Termômetro de Globo (IBUTG) interno e externo 

foram aferidas através do Termômetro de Globo Digital com Datalogger - TD-500 da 

marca Thermodin® (Figura 6). Para a utilização dos aparelhos os mesmos foram 

colocados a 1,5 metros do chão e esperado os valores a serem captados. Foram 
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analisados os ambientes em que se localizava a churrasqueira, a cozinha e o salão. 

A primeira avaliação foi obtida antes de acender a churrasqueira e posteriormente 

seguidos de quatro análises: após 60, 120, 180 e 240 minutos que a churrasqueira 

estivesse acesa. Todas as análises foram registradas na Tabela de Análise das 

Variáveis Ambientais (Apêndice B). 

 
Figura 5: Datalogger portátil para medição de variáveis ambientais 

 
 

Fonte: Autor. 
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Fonte: Autor. 

Figura 6: Termômetro de Globo Digital com Datalogger 
 

 

 
 

6.6.6 Amostragem de Material Particulado e Gravimetria 
 
 

O material particulado atmosférico foi coletado por meio de dois filtros com 

diâmetros e poros diferentes. Os filtros (Figura 7) utilizados foram acoplados em uma 

mangueira na bomba a vácuo (Figura 8), compostos de um primeiro filtro de seringa 

da marca Filtrilo® (PVDF, porosidade de 0,45 μm e diâmetro de 25 mm) e um filtro 

de seringa da marca Analítica® (NYLON, porosidade de 0,22 μm e diâmetro de 13 

mm), onde se coleta o MP fino, ou seja, MP2,5. Foi colocado um filtro de cada 

durante uma amostragem fixa de 4 horas e filtros com amostragem de uma hora, isto 
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é, trocados a cada hora no tempo predeterminado, após 60, 120, 180 e 240 minutos 

de exposição à fumaça da churrasqueira. 

Para estimar a concentração de material particulado presentes nas 

churrascarias, realizou-se análise gravimétrica dos filtros amostrados. Esta técnica 

consiste em determinar a quantidade de material particulado pela diferença de peso 

entre o filtro utilizado para cada amostra durante um período de exposição 

(amostragem). 

Após as amostragens, os filtros foram colocados unitariamente em frasco de 

plástico com tampa de rosca e armazenadas no Laboratório Profissionalizante da 

Universidade de Cuiabá. 

A partir do conhecimento da massa do MP e do volume de ar amostrado, 

calculado pela vazão da bomba e do tempo de amostragem, chega-se a 

concentração do MP no ar em μg m-3. 

 
Figura 7: Filtros de seringa 

Fonte: Autor. 
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Figura 8: Bomba a vácuo 

Fonte: Autor. 
 
 
 

A balança utilizada para a pesagem dos filtros foi uma balança analítica 

(Figura 9), da marca Shimadzu®, modelo ATX224, ano 2017 (precisão de 0,1 mg), 

fixada no Laboratório Profissionalizante da Universidade de Cuiabá, mantidas em 

temperatura (20° C) e umidade (< 40%) controlada, afim de que não houvesse 

umidade suficiente para causar diferenças na pesagem. 
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Fonte: Autor. 

Figura 9: Balança analítica 
 

 

 
 

6.7 DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS DE ESTUDO 
 
 

Variáveis Dependentes 
 

 Níveis de monóxido de carbono exalado (COex) e carboxihemoglobina 

(COHb). 

 Sintomas respiratórios (presença de tosse, expectoração e chiado no peito). 

 Massa do material particulado. 
 
 

 
Variáveis Independentes 

 
 Características Sociodemográficas: 

- Idade (em anos); 
 

- Sexo (masculino e feminino); 
 

- Raça/Cor (branco, negro, amarelo, pardo, indígena e outros); 
 

- Escolaridade (em anos); 
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- Renda (salários mínimos). 
 
 

 Hábitos de Vida: 

- Atividade física, tabagismo, etilismo e uso de medicação. 
 
 

 Características do ambiente de trabalho: 

- Ocupação: churrasqueiro, cozinheiro, ajudante de cozinha, garçom, atendente e 
gerente; 

- Jornada de trabalho: foi categorizada em até 8 (oito) horas e mais de 8 (oito) horas 
de atividades diárias; 

 

 
 Variáveis ambientais: 

- Monóxido de carbono; 
 

- Temperatura; 
 

- Dióxido de carbono; 
 

- Temperatura de bulbo úmido; 
 

- Temperatura de bulbo seco; 
 

- Temperatura de globo; 
 

- Termômetro de Globo (IBUTG) interno. 
 
 

6.8 ANÁLISE DOS DADOS 
 
 

Os dados foram tabulados em planilha eletrônica. A característica da 

população foi representada em tabelas com dados distribuídos em frequência, 

proporção, média e desvio-padrão. Utilizou-se análise de variância para as 

comparações entre os níveis de CO e COHb ao longo do tempo de exposição 

seguida do teste de Tukey, estabelecendo o nível de significância de 5%. 
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6.9 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 
 
 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

de Cuiabá sob parecer CAAE: 66061316.5.0000.5165 (Anexo A). Todos os 

indivíduos receberam um termo de consentimento livre e esclarecido conforme 

Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, que foi assinado por todos 

para participarem do presente estudo (Apêndice C). 



43 
 

 
 
 

7. RESULTADOS 
 
 

ARTIGO 
 
 

NÍVEIS DE MONÓXIDO DE CARBONO EXALADO EM TRABALHADORES DE 

CHURRASCARIAS EM UM MUNICÍPIO NA REGIÃO DA AMAZÔNIA LEGAL 

Levels of carbon monoxide exhaled in steakhouse workers in a municipality in the Legal 

Amazon region 

Igor Rian Bonelli de Oliveira1, Walkiria Shimoya Bittencourt1 e Osvaldo Borges Pinto Júnior2
 

 
1 Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Saúde da Universidade de Cuiabá (UNIC) 
2 Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade de Cuiabá (UNIC) 

 
 

RESUMO 
 

Introdução: A exposição ocupacional à fumaça advinda de cozinhas comerciais, como 
churrascarias, pode estar associada ao aumento da prevalência de sintomas respiratórios e 
diminuição reversível aguda da capacidade funcional pulmonar, sendo a exposição à fumaça 
de carvão um fator de risco para o desenvolvimento de doenças respiratórias. Objetivo: 
Avaliar os níveis de monóxido de carbono exalado (COex) e carboxihemoglobina(COHb) em 
trabalhadores de churrascarias. Método: Foi realizado um estudo longitudinal e prospectivo 
envolvendo os profissionais que trabalham em churrascarias localizadas no município de 
Cuiabá, Mato Grosso. Foram aplicados questionários com questões referentes a características 
sócio demográficas, características do ambiente de trabalho, hábitos de vida e sintomas 
respiratórios. Os níveis de COex e COHb foram medidos antes da exposição e a cada hora até 
um período de 4 horas de exposição. Foram mensuradas as variáveis ambientais de monóxido 
de carbono, temperatura e dióxido de carbono. Resultados: Participaram do estudo 29 
trabalhadores, com predominância do sexo feminino (55,2%), com média de idade de 36,40 ± 
11,49 anos. Foi observado que 18 (62%) dos trabalhadores apresentaram sintomas 
respiratórios. Os níveis de COex e COHb foram elevados após exposição de 4 horas (p< 
0,005), porém dentro dos parâmetros aceitáveis. Observou-se também que as variáveis 
ambientais quando comparadas entre os diferentes ambientes não apresentaram diferença 
significante. Conclusão: Os níveis de COex e COHb são elevados em curto período de tempo 
de exposição ocupacional em atividades laborais de churrascarias. 

 
Palavras-chave: Exposição Ocupacional; Saúde do Trabalhador; Poluição do Ar. 
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ABSTRACT 
 

Introduction: Occupational exposure to smoke from commercial kitchens such as 
steakhouses may be associated with an increase in the prevalence of respiratory symptoms 
and an acute reversible decrease in pulmonary functional capacity, and exposure to coal 
smoke is a risk factor for the development of respiratory diseases. Objective: To evaluate the 
levels of exhaled carbon monoxide (COex) and carboxyhemoglobin (COHb) in steakhouse 
workers. Method: A longitudinal and prospective study was carried out involving 
professionals working in steakhouses located in the city of Cuiabá, Mato Grosso. 
Questionnaires were applied with questions regarding socio-demographic characteristics, 
work environment characteristics, life habits and respiratory symptoms. COex and COHb 
levels were measured before exposure and every hour up to a 4 hour exposure period. The 
environmental variables of carbon monoxide, temperature and carbon dioxide were measured. 
Results: Twenty-nine workers participated, with a predominance of females (55.2%), with a 
mean age of 36.40 ± 11.49 years. It was observed that 18 (62%) of the workers had 
respiratory symptoms. COex and COHb levels were elevated after 4 hour exposure (p 
<0.005), but within acceptable parameters. It was also observed that the environmental 
variables when compared between the different environments did not present significant 
difference. Conclusion: COex and COHb levels are elevated in a short period of time to 
occupational exposure to steakhouse activities. 

Key-words: Occupational Exposure; Occupational Health; Air Pollution. 
 
 

Introdução 
 

Restaurante é uma das empresas mais comuns em todo o mundo, empregando milhões 

de trabalhadores. No entanto, esses trabalhadores estão em risco de exposição a vários 

compostos tóxicos, sendo muitas vezes negligenciada a saúde e segurança dos mesmos 

(BELANGER; TRICHE, 2008). 

Uma prática muito popular em todo o mundo é utilizar o carvão vegetal para fazer 

churrasco em ambientes internos e externos (KABIR; KIM; YOON, 2011). Apesar das 

atividades laborais em churrascarias contribuírem significativamente para a poluição do ar em 

ambientes fechados, ainda continuam sendo fonte de emissões de vários compostos tóxicos 

advindas da combustão do carvão vegetal (HUANG; LEE; WU, 2016). Como resultado, a 

queima ineficiente da combustão pode contribuir para altos níveis de poluição do ar, incluindo 

variados tamanhos de material particulado (PM), monóxido de carbono (CO) e outros 

compostos tóxicos do ar (NAEHER et al., 2007). 

Por ser o monóxido de carbono (CO) um dos poluentes extremamente perigosos, 

chama a atenção por prejudicar à saúde humana. Bem como pelo fato de ser um gás incolor, 

inodoro e não irritante. Além disso, é produzido pela combustão incompleta de matérias 

carbonáceas orgânicas presentes em ambientes de restaurantes. Quando inalado em altas 
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concentrações pode deixar uma pessoa inconsciente ou mesmo matar em poucos minutos 

(BRUCE et al., 2000; LACERDA et al., 2005). Tal toxidade pode ser explicada quando o gás 

entra em competição com o oxigênio pela hemoglobina, resultando em anóxia provocada pela 

conversão da oxihemoglobina em carboxihemoglobina (COHb) (REHFUESS; BRUCE; 

SMITH, 2011). 

Sabe-se que quase metade da população depende de combustíveis sólidos para uso na 

culinária, assim como os trabalhadores de restaurantes (BONJOUR et al., 2013). Estes 

combustíveis são tipicamente queimados em dispositivos muitas vezes ineficientes e mal 

ventilados como, por exemplo, fogões tradicionais e abertos (NAEHER et al., 2007). 

Além disso, a poluição ocupacional e ambiental na forma de poeiras, fumos, vapores e 

gases tóxicos são fatores de risco para distúrbios respiratórios (FERNANDES; STELMACH; 

ALGRANTI, 2006). Devido ao grande número de agentes poluentes existentes nas cozinhas e 

no ambiente de churrascarias, esses trabalhadores possuem potenciais riscos a compostos 

tóxicos (TANER; PEKEY; PEKEY, 2013; BADYDA et al., 2017) e consequentemente os 

trabalhadores de cozinhas comerciais constituem uma das classes trabalhadoras 

ocupacionalmente exposta a desenvolver essas alterações (WONG et al, 2011). Tal questão 

torna-se mais importante quando se leva em consideração que esses trabalhadores passam em 

média seis horas por dia neste ambiente (MAHEMBE; MKOMA; KINAMBO, 2010). 

Por outro lado, a exposição ocupacional à fumaça advinda de cozinhas comerciais 

pode estar associada ao aumento da prevalência de sintomas respiratórios e diminuição 

reversível aguda da capacidade funcional pulmonar (NEGHAB et al., 2017), sendo a 

exposição à fumaça de carvão um fator de risco para o desenvolvimento de câncer de pulmão 

(KURMI; LAM; AYRES, 2012). 

Estudos sobre a poluição atmosférica e os efeitos na saúde da população têm 

demonstrado que, mesmo quando os poluentes se encontram abaixo dos níveis determinados 

pela legislação, estes são capazes de provocar efeitos na saúde das pessoas (MARTINS et al., 

2002; MORAES et al., 2010; AMÂNCIO; NASCIMENTO, 2012; GAVINIER; 

NASCIMENTO, 2014). Como também os efeitos das exposições em curto prazo da 

população que utiliza combustível de biomassa como o carvão não está claramente 

compreendido (DIETTE et al, 2012). Portanto, considerando a escassez de estudos 

correlacionando os efeitos da queima de carvão vegetal em trabalhadores de churrascarias no 

Brasil, este estudo teve como objetivo avaliar os níveis de monóxido de carbono exalado 

(COex) e carboxihemoglobina (COHb) em trabalhadores de churrascarias. 
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Método 
 
 

Foi desenvolvido um estudo observacional, longitudinal e prospectivo envolvendo os 

profissionais que trabalham em churrascarias localizadas no município de Cuiabá no Estado 

de Mato Grosso, região da Amazônia Legal. O clima da cidade é classificado como Tropical 

semiúmido com temperaturas máximas diárias que oscilam entre 30ºC e 36ºC com duas 

estações bem definidas sendo uma seca (outono-inverno) e uma chuvosa (primavera-verão) 

(MARQUES et al., 2011; SANTOS et al., 2013). 

Foram incluídos trabalhadores com idade entre 18 e 59 anos que estavam trabalhando 

em churrascarias do município de Cuiabá por no mínimo há 6 meses. Foram excluídos do 

estudo gestantes, presença de doenças hemolíticas e pulmonares, uso de corticóides, 

praticantes de exercícios físicos intensos e fumantes. 

Os dados foram coletados no próprio ambiente de trabalho dos funcionários em 

horários da jornada de trabalho dos mesmos. 

Utilizou-se uma ficha de coleta de dados com questões referentes a características 

sociodemográficas, do ambiente de trabalho e hábitos de vida dos trabalhadores. Para 

levantamento dos sintomas respiratórios ocupacionais foi utilizado um questionário baseado 

no British Medical Research Council. Desta maneira os seguintes desfechos também foram 

avaliados: presença de tosse (sim/não), expectoração (sim/não) e chiado no peito (sim/não). 

Posteriormente, foram classificados em sintomáticos respiratórios os participantes que 

responderam positivamente a pelo menos um dos itens e assintomáticos respiratórios para as 

respostas negativas em todos os sintomas avaliados. 

A função pulmonar foi avaliada através da espirometria, utilizado o espirômetro 

portátil digital, modelo Datospir Micro C da marca Sibelmed®, ano 2016, com registro 

gráfico direto em conformidade com critérios da American Thoracic Society (ATS). Cada 

participante realizou no mínimo três manobras de expiração forçada para obtenção da curva 

ideal. Os parâmetros analisados foram capacidade vital forçada (CVF), volume expiratório 

forçado no primeiro segundo (VEF1), fluxo expiratório forçado 25-75% (FEF25-75) e o índice 

de Tiffeneau (VEF1/CVF). A avaliação e classificação da função pulmonar foi determinado de 

acordo com os critérios do Segundo Consenso Brasileiro de Espirometria (PEREIRA, 2002; 

DUARTE; PEREIRA; RODRIGUES, 2007). 

Os níveis de COex e COHb foram avaliadas pelo Monoxímetro da Micro CO Micro 

Medical SA. Para realizar a manobra, o trabalhador permaneceu sentado, realizando uma 

inspiração máxima até a capacidade pulmonar total (CPT), seguido de uma apneia de 20 
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segundos para equilibrar os níveis de CO sanguíneo com o alveolar. Então exalou lentamente 

até o volume residual (VR). Utilizou-se parâmetros de referência de 6 ppm para COex 

(SANTOS et al., 2001) e 2,5% para COHb (SIQUEIRA et al., 1997). Foram obtidos valores 

antes do início da jornada de trabalho, seguidos de mais quatro avaliações, respectivamente, 

após 60, 120, 180 e 240 minutos de exposição à fumaça da churrasqueira. 

Foram analisados a qualidade do ar nos ambientes em que se localizava a 

churrasqueira, a cozinha e o salão/buffet. As variáveis ambientais de CO, temperatura (T) e 

dióxido de carbono (CO2) foram medidas através de um aparelho portátil modelo HD- 

21AB17, marca Delta OHM® (Itália). Para a utilização do aparelho o mesmo foi colocado a 

1,5 metros do chão e esperado os valores a serem captados. A primeira avaliação foi obtida 

antes de acender a churrasqueira seguidos de quatro análises após 60, 120, 180 e 240 minutos 

respectivamente que a churrasqueira estivesse acesa. 

A característica da população foi representada em tabelas com dados distribuídos em 

frequência, proporção, média e desvio-padrão. Utilizou-se análise de variância para as 

comparações entre os níveis de CO e COHb ao longo do tempo de exposição seguida do teste 

de Tukey, estabelecendo o nível de significância de 5%. 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade  de 

Cuiabá sob parecer CAAE: 66061316.5.0000.5165. Todos os indivíduos receberam um termo 

de consentimento livre e esclarecido conforme Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde, que foi assinado previamente para participar do presente estudo. 

 
Resultados 

 
 

Foram avaliados 29 trabalhadores de churrascarias, não fumantes, com média de idade 

de 36,40 ± 11,49 anos, com predominância do sexo feminino (55,2%) e de cor/raça parda 

(58,8%). Também observou-se que a maioria eram casados (55,2%), com ensino médio 

completo (27,6%) e 86,2% tinha renda per capita maior de 1/2 salário mínimo (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Distribuição das características pessoais dos trabalhadores de churrascarias do 
município de Cuiabá (MT), 2018. 

 

Características n=29 
Idade (anos)*

 36,4 ± 11,49 
Sexo✝

  

Feminino 16 (55,2%) 
Masculino 13 (44,8%) 

Peso (kg)*
 72,4±11,06 

IMC (kg/m2)*
 25,9±3,31 

Cor/Raça✝
  

Amarela 1 (3,5%) 
Branca 10 (34,5%) 
Parda 17 (58,8%) 
Preta 1 (3,5%) 

Estado civil✝  

Casado 16 (55,2%) 
Solteiro 13 (44,8%) 

Escolaridade✝
  

Sem instrução 1 (3,5%) 
Fundamental incompleto ou equivalente 5 (17,2%) 
Fundamental completo ou equivalente 5 (17,2%) 
Médio incompleto ou equivalente 5 (17,2%) 
Médio completo ou equivalente 8 (27,6%) 
Superior incompleto ou equivalente 2 (6,9%) 
Superior completo 3 (10,3%) 

Renda per capita✝
  

Até 1/2 salário mínimo 4 (13,8%) 
Mais de 1/2 salário mínimo 25 (86,2%) 

Legenda: *Média ± desvio-padrão; ✝Frequência e porcentagem; IMC: índice de massa corpórea. 
 
 

A presença de sintomas respiratórios foi relatada por 18 trabalhadores (62%), em 

relação às características do ambiente de trabalho, 18 indivíduos (62%) pertenciam a funções 

com acesso ao ambiente de cozinha/churrasqueira, 18 trabalhadores (62%) tinham 

conhecimento sobre equipamento de proteção individual e apenas 9 (31%) relataram o uso do 

mesmo. No que diz respeito a jornada de trabalho diário, 20 trabalhadores (69%) realizava em 

até 8 horas (Tabela 2). 
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Tabela 2 – Função pulmonar, sintomas respiratórios e características ocupacionais dos 
trabalhadores de churrascarias do município de Cuiabá (MT), 2018. 

 

Características n=29 
Sintomas respiratórios✝  

Sintomáticos 18 (62%) 
Assintomáticos 11 (38%) 

Ocupação dos trabalhadores✝  

Ambiente Cozinha/Churrasqueira 18 (62%) 
Ambiente Salão/Buffet 11 (38%) 

Jornada de trabalho diário✝
  

Até 8 horas 20 (69%) 
Mais de 8 horas 9 (31%) 

Conhecimento sobre EPI✝  

Sim 18 (62%) 
Não 11 (38%) 

Utilização do EPI✝  

Sim 9 (31%) 
Não 20 (69%) 

Legenda: ✝Frequência e porcentagem; EPI: Equipamento de proteção individual. 
 
 

 
A média de COex antes da exposição foi de 1,58 ± 0,98ppm e COHb de 0,25 ± 0,15% 

com níveis exalados demonstrando diferença estatística após 2 horas de exposição (p< 0,05), 

chegando aos valores finais de 6,13 ± 2,43ppm e COHb de 0,98 ± 0,38% conforme Tabela 3. 

 
 

Tabela 3 – Níveis de monóxido de carbono exalado e carboxihemoglobina dos trabalhadores 
de churrascarias do munícipio de Cuiabá (MT), 2018. 

 

Monóxido de carbono exalado (ppm) Carboxihemoglobina (%) 

Tempo de exposição Média Tempo de exposição Média 
Inicial 1,58 ± 0,98a

 Inicial 0,25 ± 0,15a
 

1h 2,72 ± 1,06ab
 1h 0,43 ± 0,17ab

 

2h 3,82 ± 1,58b
 2h 0,61 ± 0,25b

 

3h 5,06 ± 1,86c
 3h 0,81 ± 0,29c

 

4h 6,13 ± 2,43c
 4h 0,98 ± 0,38c

 

Legenda: Letras minúsculas diferentes nas colunas indicam diferença estatística pelo teste de Tukey (p<0,05); 
Letras iguais não diferem entre si significativamente. 

 
 

A Figura 1 demonstra os valores de monóxido de carbono (A), temperatura (B) e 

dióxido de carbono (C) nos três ambientes avaliados (cozinha, churrasqueira e salão/buffet). 
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Quando comparado os valores das variáveis antes da exposição e após 4 horas foi 

observado uma tendência ao aumento do CO e da temperatura nos três ambientes, porém sem 

diferença significativa. Já o CO2 apresentou comportamento diferente nos três setores 

avaliados, mas sem significância estatística. 

 
Figura 1 – Distribuição das variáveis ambientais de monóxido de carbono (A), temperatura 

(B) e dióxido de carbono (C) nos ambientes da cozinha, churrasqueira e salão, Cuiabá (MT), 

2018. 
 

 
 

Observou-se também que as variáveis ambientais quando comparadas entre os 

diferentes ambientes não foram significantes. 
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Discussão 
 
 

Os níveis médios de monóxido de carbono exalado e carboxihemoglobina pelos 

trabalhadores de churrascaria apresentaram um aumento significativo após duas horas de 

exposição chegando ao pico de 6,13 ± 2,42 ppm e 0,98 ± 0,38% respectivamente para COex e 

COHb após 4 horas de exposição. Apesar dos valores se elevarem ao longo do tempo de 

exposição medido, os mesmos, de acordo com a literatura, estavam dentro dos padrões de 

normalidade (SANTOS et al., 2001; SIQUEIRA et al., 1997). 

Não foram encontrados outros estudos em que o monóxido de carbono exalado foi 

medido antes e após a exposição diretamente no local de trabalho em estabelecimentos de 

churrascaria assim como o tempo de exposição durante a jornada dos trabalhadores. Além 

disso, a maioria das pesquisas avalia as medidas ambientais de monóxido de carbono, nicotina 

e função pulmonar. Sendo assim, para nosso conhecimento este estudo representa a primeira 

evidência de comparar os níveis de CO e COHb por um tempo de exposição ocupacional em 

churrascarias. 

As evidências apontam que o monóxido de carbono é um produto da combustão 

incompleta de matéria orgânica que ao se combinar com a hemoglobina forma-se a 

carboxihemoglobina, alterando a capacidade do sangue em transportar oxigênio e 

ocasionando uma ação tóxica quando inalado (BAUER; PANNEN, 2009; CLAYTON et al., 

2001). Essas informações podem ser realçadas em um estudo de caso realizado com  

exposição prolongada ao CO que verificou que após 8 horas em contato com  a  

churrasqueira em ambiente externo produziu um envenenamento em um jovem de 22 anos, 

encontrando um nível de COHb sanguíneo de 4,5% (DIKME; DIKME; TOPACOGLU, 

2018). 

Pelo fato do CO inalado ter uma meia-vida com duração de 2 a 6 horas, dependendo 

de fatores fisiológicos, como por exemplo a frequência respiratória, pode sofrer alteração nos 

seus níveis, tornando-o um potencial marcador de exposição aguda (LAWTHER, 1975; 

UNDERNER; PEIFFER, 2010). Levando-se em conta essa informação e a falta de pesquisa 

que avaliassem a exposição do CO ao longo do tempo e não apenas antes e após a exposição, 

como também as dificuldades em medir durante a jornada de trabalho, optou-se por medir esta 

variável em 4 horas a cada 1 hora. 

Já para COHb o estudo de AL et al., (2009) encontraram níveis elevados de 

carboxihemoglobina (6,5 ± 1,5%) em 40 funcionários de restaurantes do tipo Kebab na 

Turquia. Também foi encontrado outro estudo que avaliou os níveis de COHb realizado com 
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47 trabalhadores turcos operadores de fornalha, com média de idade de 35,3 ± 3,9 anos, com 

níveis de COHb de 4,5 ±1,5% (AL et al., 2012), sendo superiores aos achados do presente 

estudo. Ambas as pesquisas mediram os níveis de COHb antes e após a exposição ao forno. 

Apesar deste estudo investigar indivíduos expostos a poluentes em ambientes internos, 

os valores de COex e COHb encontrados no presente estudo são superiores à da pesquisa 

realizada na mesma região por Salício e colaboradores (2016) ao avaliar idosos praticantes de 

atividade física ao ar livre, (ambiente externo) encontrando média de 2,69 ppm de COex e 

valores de COHb de 0,43%. Esses achados corroboram com o estudo de Santos et al., (2001) 

que encontraram média de 2,5 ± 2,1 ppm e 0,43 ± 0,14% em indivíduos não fumantes e ex- 

fumantes, respectivamente. 

Um aspecto importante a ser levado em consideração para controlar outras fontes de 

exposição ao monóxido de carbono que potencialmente influenciasse nas medidas de COex e 

COHb foi a participação de restaurantes/churrascarias climatizados, ventilados e fechados, 

isto é, as pessoas dentro do estabelecimento não tinham contato com o ambiente externo 

(calçadas/ruas). Dessa forma, os níveis elevados do COex e COHb encontrados entre os 

trabalhadores podem ser devido à inalação da fumaça da churrasqueira. 

Em relação aos sintomas respiratórios, Mahebe, Mkoma e Kinambo (2010) 

observaram que 68,9% dos trabalhadores de cozinha entrevistados, utilizando um questionário 

de sintomas respiratórios semelhante, apresentaram sintomas respiratórios decorrentes da 

exposição neste ambiente. Para os autores, diferentes tipos de combustíveis utilizados em 

restaurantes aumenta o risco de sintomas respiratórios entre os trabalhadores de cozinha. 

Esses achados são semelhantes ao do presente estudo que notaram que a maioria dos 

trabalhadores (62%) também eram sintomáticos. 

Em uma tentativa de conhecer os motivos que também possam justificar a presença de 

sintomas respiratórios nesses trabalhadores foi perguntando a respeito do uso de equipamento 

de proteção individual (EPI). Notou-se que 69% dos trabalhadores relataram que não fazem o 

uso do mesmo. A alta frequência de sintomas respiratórios e a baixa adesão institucional de 

medidas preventivas como essa podem influenciar na sintomatologia apresentada e 

futuramente contribuir com o aparecimento de disfunções respiratórias. 

Outras variáveis avaliadas foram o monoxido de carbono ambiental, temperatura e o 

dióxido de carbono. Por estarem presentes no ambiente tanto externo quanto interno podem 

trazer informações sobre a qualidade do ar. A necessidade do monitoramento da qualidade do 

ar em ambientes internos surgiu da tendência de construção de edifícios climatizados 

artificialmente, uma vez que, as pessoas passam 90% do tempo em ambientes fechados 
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(CHEONG; LAU, 2003). 

O monitoramento do monoxido de carbono ambiental apresentou uma tendencia ao 

aumento nos diferentes tempos de exposição analisados nos ambientes de cozinha, 

churrasqueira e salão, com picos maiores no setor da cozinha (8,5 ppm). Esse aumento pode 

ser explicado pela intensidade da queima do carvão ou maior uso do gás para cozinhar e 

atender aos pedidos da clientela conforme maior movimento do estabelecimento. Lee, Li e 

Chan (2001) encontraram concentrações médias de CO ambiental cerca de 4 a 6 vezes mais 

altos em churrascaria quando comparado com outros restaurantes chinês. Assim como Bindu 

e Reddy (2016) que avaliam a qualidade do ar interno em 15 tipos de diferentes cozinhas 

comerciais, encontrando níveis de 7 ppm em restaurantes, 8,8 ppm em centro de refeições e 

9,4 ppm em estabelecimentos de fast food, valores esses semelhantes aos do presente estudo. 

A qualidade do ar também é influenciada pela quantidade de CO2 presente. Para tanto, 

no Brasil, a resolução nº. 09 da ANVISA considera o CO2 como um indicador das taxas de 

renovação do ar em ambientes climatizados. Isso significa que quando suas concentrações 

ultrapassam de 1000 ppm, as taxas de ventilação estão abaixo do ideal, facilitando a diluição 

de outros contaminantes. 

No presente estudo, os níveis de CO2 apresentaram comportamento diferente nos três 

ambientes avaliados. Porém todos os ambientes atenderam as exigências da ANVISA no que 

se referem as suas concentrações. O ambiente do salão apresentou valores mínimos de 506 

ppm e máximo de 674 ppm. Já na cozinha os valores mínimos de 784 ppm e máximo de 849 

ppm durante uma exposição de 4 horas. Semelhantemente, Wong et al., (2011) encontraram 

concentrações médias de 768 ppm em cozinhas que também utilizavam fogões a gás em 32 

restaurantes em Hong Kong. 

Achados contraditórios foram observados em restaurante do tipo churrasco coreano na 

mesma região, que encontraram média de 1.648 ppm para CO2. Para os autores, esses níveis 

podem ser explicados pelo uso de óleo quente em frigideiras de aço, comum no preparo dos 

alimentos neste tipo de restaurante (Lee, Li e Chan, 2001). É importante ressaltar que altas 

concentrações de CO2 pode não prejudicar a saúde humana, diferentemente do CO. 

Entretanto, valores altos indicam má ventilação interna e consequentemente, a ineficiência da 

renovação do ar ou ausência de ventilação pode levar ao desconforto dos ocupantes deste 

espaço até mesmo pelo aumento de concentração de outros gases tóxicos presentes na queima 

do carvão (HELMIS et al., 2007). 

Para manter as condições climáticas adequadas no ambiente de trabalho, a 

temperatura neste deve ser controlada, uma vez que, dentro dos restaurantes a temperatura do 
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ar é afetada pelo número e tipos de equipamento de cozinha e a eficiência do sistema de 

ventilação mecânica (ZHAO, 2014; GODISH, 2003 e LI, 2012). Dessa forma, a Norma 

Regulamentadora 17 (NR-17) recomenda que a temperatura ambiente esteja entre 20°C e 

23°C para se ter conforto térmico. Do mesmo modo, a norma da sociedade Americana, 

American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE), 

através da norma ASHRAE 55-92 dispõe que as taxas de temperatura estejam entre 20°C a 

23°C no inverno e 22°C a 26°C no verão. 

Em quatro horas de exposição, a temperatura dos ambientes estudados mostrou uma 

tendência ao aumento, com variações não superiores a 2º graus entre as diferentes horas 

analisadas. Apesar de não haver diferença significante entre os ambientes, os valores de 

temperatura mínima e máxima nos três ambientes, ultrapassam os valores recomendados pela 

NR-17 e ASHRAE. Ferreira et al., (2018) também encontraram altas temperaturas (média de 

27,5ºC) em cozinhas de restaurantes em Coimbra - Portugal. E Akbar-Khanzadeh et al., 

(2002) não observaram diferença significativa da temperatura nos diferentes ambientes 

avaliados em oito restaurantes na cidade de Toledo nos Estados Unidos. Encontraram valores 

de temperatura de 23,2ºC na sala de jantar para não fumantes e 23,4ºC na sala de jantar para 

fumantes. 

Torna-se importante acompanhar os níveis de temperatura ambiental, pois em 

situações de exposição a altas ou baixas temperaturas, o organismo tentará se adequar para 

manter o equilíbrio homeostático mantendo a temperatura constante. Esta ação regulatória 

assegurará que a temperatura corporal mantenha-se próxima dos 37º C (GONÇALVES; 

COELHO, 2010). Embora as respostas orgânicas sejam eficientes, tem sido descrito que em 

situações de altas temperaturas ambientais associadas a trabalhos musculares intensos e falta 

de aclimatação do organismo pode levar o indivíduo ao estresse por calor, podendo ocasionar 

alterações mais simples como síncope e até mais graves como desidratação e hipertermias 

(CAMARGO; FURLAN, 2011). 

 
Conclusão 

 
 

Os níveis de monóxido de carbono exalado e carboxihemobloglina em trabalhadores 

de churrascarias são elevados em curto período de tempo de exposição e houve uma alta 

prevalência de relato de sintomas respiratórios. Tais achados podem contribuir para 

planejamento e estratégias de vigilância em saúde ambiental tanto para a minimização dos 
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possíveis riscos a saúde desses trabalhadores quanto para os impactos antrópicos resultantes 

da poluição do ar interno. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

O estudo mostrou que os níveis de COex e COHb estão aumentados em 

trabalhadores de churrascarias e que se mantem elevados num período de 4 horas 

de exposição. Tal comportamento também foi semelhante para as variáveis 

ambientais de CO e temperatura. 

Além disso, as medidas dos níveis de monóxido de carbono exalado podem 

servir de um recurso extremamente importante no monitoramento de exposição 

ocupacional em ambientes interno para população exposta a compostos tóxicos do 

ar. 

Este estudo apresentou algumas limitações, como o tipo da amostra ser de 

conveniência pela dificuldade em obter autorização dos proprietários dos 

estabelecimentos, o que limita a possibilidade de extrapolação para a totalidade de 

trabalhadores de churrascarias. Outras limitações foram o tamanho da amostra e a 

dificuldade em realização dos exames, pelo fato dos indivíduos estarem em horário 

de trabalho e, portanto, terem que parar suas atividades para participar. 

Apesar das limitações, este estudo apresentou-se como um importante 

norteador da avaliação da qualidade do ar interno dos estabelecimentos de 

churrascarias, bem como as condições dos trabalhadores, tendo em vista que há 

poucas pesquisam que avaliaram possíveis agravos aos profissionais de cozinhas 

comerciais expostos a fumaça advinda do carvão vegetal. Desta forma, contribui 

para planejamento de ações mais efetivas de vigilância em saúde ambiental, 

minimizando os impactos antrópicos e possíveis riscos à saúde desses 

trabalhadores. 
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10 ANEXOS 
 

10.1 ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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10.2 ANEXO B - QUESTIONÁRIO DE SINTOMAS RESPIRATÓRIOS 
 

(British Medical Research Council) 

 
Nome:    

 
 
 

1. Chiado no peito? ( ) sim ( ) não 
 

2. Espirros? ( ) sim ( ) não 
 

3. Coceiras ou ardência no nariz? ( ) sim ( ) não 
 

4. Corrimento do nariz? ( ) sim ( ) não 
 

5. Dificuldade para respirar (cansaço anormal)? ( ) sim ( ) não 
 

6. Tosse seca à noite sem estar gripado ou com infecção respiratória? ( ) sim ( ) não 
 

7. Catarro (secreção) no peito? ( ) sim ( ) não 
 

8. Roncos á noite?( ) sim ( ) não 
 

9. Rouquidão? ( ) somente se estiver resfriado ( ) ocasionalmente sem resfriado 
 

10. Dores na garganta? ( ) sim ( ) não 
 

11. Respiração pela boca? ( ) sim ( ) não 
 

12. Obstrução nasal (Nariz entupido)? ( ) sim ( ) não 
 

13. Apresenta alguma doença respiratória? ( ) sim ( ) não. Se sim, qual? 
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11 APÊNDICES 
 

11.1 APÊNDICE A – FICHA DE COLETA DE DADOS 
 

Características Sociodemográficas, Ambiente de Trabalho e Hábitos de Vida 
 
 

1. Características Sociodemográficas 
 

Data da avaliação:  /  /  Churrascaria:    
 

Nome do funcionário:    
 

Data de nascimento:  /  /  Idade:  Sexo: ( ) F ( ) M 
 

Naturalidade:    
 

Raça: ( ) branco ( ) negro ( ) amarelo ( ) pardo ( ) indígenas ( ) outros 

Estado civil: ( ) Solteiro ( ) Divorciado ( ) Casado ( ) Viúvo 

Escolaridade:    

Mora sozinho? ( ) sim ( ) não, quantas pessoas mora com você?    
 

Piso salarial:    
 
 
 

2. Característica do Ambiente de Trabalho 
 

2.a) Ocupação 
 

1 - ( ) Churrasqueiro 2 - ( ) Cozinheiro 3 - ( ) Ajudante de Cozinha 
 

4 - ( ) Garçom 5 - ( ) Atendente/Caixa 6 - ( ) Gerente/Administrativo 

7 -    

2.b) Jornada de trabalho diária:  horas. 
 
 

2.c) Você sabe o que é equipamento de proteção individual? 
 

1 - ( ) Sim 
 

2 - ( ) Não 
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2.d) Você usa equipamento de proteção individual? 
 

1-( ) Sempre 2 - ( ) Na maior parte do tempo 
 

3-( ) As vezes 4 - ( ) Nunca 
 
 

2.e) Se usa, qual é?    
 
 
 

 
3. Características dos Hábitos de Vida 

 

Você se considera: 
 

Fumante regular (  ) Ex-fumante (  ) Não fumante ( ) 
 

Mora com algum fumante? ( ) sim ( ) não 
 

Fumante regular 
 

Fuma há quantos anos?  Quantos cigarros fuma por dia?    
 

Ex-fumante 
 

A quanto tempo não fuma?    
 

Etilismo? ( ) sim ( ) não. Se sim, qual a quantidade semanal?    
 

Pratica atividade física? ( ) sim ( ) não. Se sim com que frequência?    
 

Doenças pré-existentes? ( ) sim ( ) não. Se sim, qual?    
 

Faz uso de medicação? ( ) sim ( ) não. Se sim, qual?    
 
 
 

4. Níveis de Monóxido de Carbono Exalado e Carboxihemoglobina 
 

 
Variável Inicial 60’ 120’ 180’ 240’ 

COex ppm ppm ppm ppm ppm

COHb % % % % %
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11.2 APÊNDICE B – FICHA DE ANÁLISE DAS VARIÁVEIS AMBIENTAIS 
 
 

Data da Análise:  / /  

Churrascaria:  Cuiabá ( ) Várzea Grande ( ) 

Ambiente: Churrasqueira (  ) Cozinha (  ) Salão ( ) 
 
 
 

MEDIDAS AMBIENTAIS 
 

Variável Inicial 60’ 120’ 180’ 240’ 

Monóxido de carbono (CO)      

Temperatura      

Pressão atmosférica      

Umidade relativa do ar      

Dióxido de carbono (CO2)      

 
Horário Inicial:  :  

 
 

MEDIDOR DE STRESS TÉRMICO 
 

Variável Inicial 60’ 120’ 180’ 240’ 

UMID (Temperatura de bulbo úmido)      

SECO (Temperatura de bulbo seco)      

GLO (Temperatura globo)      

IBUTGI (Índice IBUTG interno)      

IBUTGE (Índice IBUTG externo)      

 
 

Horário Inicial:  :  
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11.3 APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(TCLE) 

 

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, da pesquisa 

intitulada: “Exposição ocupacional aos níveis de monóxido de carbono exalado 

e carboxihemoglobina em funcionários de churrascarias” que está sendo 

realizada pelo aluno Igor Rian Bonelli de Oliveira RG 1403882-0 do Programa de 

Pós-Graduação em Ambiente e Saúde da Universidade de Cuiabá. 

Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar 

fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias, uma 

delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa você não 

terá nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição que 

recebe assistência. 

O objetivo deste estudo é analisar os níveis do gás monóxido de carbono 

exalado e carboxihemoglobina (níveis de monóxido de carbono no sangue) em 

funcionários de churrascarias. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder um questionário, o 

qual contém dados sócios demográficos, doenças prévias e medicamentos, estilo de 

vida (exercícios físicos, tabagismo) e sintomas respiratórios e cardiovasculares. 

Logo após o preenchimento do questionário e em seguida respirar profundamente e 

soltar o ar em um aparelho portátil que mede o monóxido de carbono. 

A sua participação não consiste em riscos, pois a avaliação que será 

realizada nessa pesquisa não é invasiva. No entanto, poderá haver um leve 

desconforto, pois terá que responder questionários estabelecidos e realizar a medida 

durante o seu expediente de trabalho. 

Os benefícios para você enquanto participante da pesquisa, caso sejam 

encontradas alterações significantes será de orientações e encaminhamentos aos 

serviços de saúde (clínica-escola, ambulatório) para acompanhamento e tratamento. 

Os dados referentes à sua pessoa serão confidenciais e garantimos o sigilo 

de sua participação durante toda pesquisa, inclusive na divulgação da mesma. Os 

dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua identificação. 

Você receberá uma cópia desse termo onde tem o nome, telefone e endereço 

do pesquisador responsável, para que você possa localizá-lo a qualquer tempo. 
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Considerando os dados acima, CONFIRMO estar sendo informado por escrito 

e verbalmente dos objetivos desta pesquisa e em caso de divulgação por foto e/ou 

vídeo AUTORIZO a publicação. 

 
Eu ................................................................................................................................ , 

Idade:.......Sexo:..................Naturalidade:...............................RG Nº: .......................... , 

declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na 

pesquisa e concordo em participar. 

 
 
 

Participante da Pesquisa 
 
 

Igor Rian Bonelli de Oliveira (Pesquisador) 
 
 
 
 

Endereços para contatos: 
 
 

Igor Rian Bonelli de Oliveira 

Pesquisador - Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Saúde/UNIC 

Avenida Beira Rio, 3100 – Cuiabá – MT, Telefone (65) 3363-1000. 

 
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Cuiabá – CEP/UNIC, 

Secretaria de Pesquisa e Pós-graduação Stricto Sensu 

Avenida Beira Rio, 3100 – Cuiabá – MT, Telefone (65) 3363-1271. 
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11.4 APÊNDICE D – MODELO DE AUTORIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO 
 
 
 
 
 

Eu  ,    Proprietário   da 

  ,  inscrito  no  CNPJ  nº 

  , tenho a ciência da realização da pesquisa intitulada 

“Exposição ocupacional aos níveis de monóxido de carbono exalado e 

carboxihemoglobina em funcionários de churrascaria” sob responsabilidade dos 

pesquisadores Igor Rian Bonelli de Oliveira (pesquisador executante) e Walkiria 

Shimoya Bittencourt (orientadora) do Programa de Pós-Graduação em Ambiente e 

Saúde da Universidade de Cuiabá. Para isto, autorizo a coleta dos dados nos 

funcionários deste estabelecimento. 

 
 
 
 
 
 
 

Cuiabá,  de  de 201   . 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Proprietário 


