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RESUMO

A silicose é uma doença pulmonar ocupacional que afeta grande parte da saúde pública dos trabalhadores que exercem suas atividades em pedreiras, mineração, indústria

cerâmica, indústria metalúrgica, construção civil pesada e jateamento de areia.  Os casos de trabalhadores adoecidos nas cidades de Alpinópolis, Guapé e São José da Barra

ocorre devido a geografia, onde há uma maciça exploração de quartzos das pedreiras, ou seja, a geografia beneficia o contato diário dos trabalhadores com a poeira da sílica,

ocasionando maior prevalência da doença. A inalação da poeira da sílica é depositada no pulmão causando vários malefícios para saúde, entretanto, devido a essa exposição

também pode-se destacar outros tipos de pneumoconioses, tais como: tuberculose, doenças auto imunes, enfisema pulmonar e o câncer de pulmão. A silicose é considerada

uma doença crônica e irreversível, seu período de latência ocorre após um período de dez à quinze anos. A evolução começa a partir do período de exposição. Podem causar

reações agudas ou crônicas, em fases iniciais apresenta-se assintomática, e com o período de duração e da intensidade da exposição pode se agravar ocasionando um quadro

clínico de dispnéia. A forma de investigação do diagnóstico é realizada através exames de imagenologia e provas de função pulmonar juntamente com os relatos clínicos e

ocupacionais coerentes. A radiografia de tórax é a mais utilizada e mais simples, detectando a presença de nódulos, e a tomografia computadorizada de alta resolução, que

detecta lesões mínimas e com exatidão. Quanto mais antecipado o diagnóstico e o afastamento do paciente a exposição, melhor será o prognóstico. Os tratamentos com

medicamentos estão em fase de testes.
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