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DIÁLOGO DE SEGURANÇA - DDS

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

O  aspecto  mais
importante a ter em conta com
respeito  aos  pulmões  é  que
eles  evitam  que  qualquer
substância  perigosa  se
introduza  no  sangue  -
substâncias  que  podem  estar
no ar que respiramos. 

Os pulmões são formados
por  milhões  de  células  tão
pequenas  que  só  podem  ser
vistas  comum  microscópio
muito  potente.  O  revestimento
de cada uma destas células é
um  filtro  muito  bom.  Permite
que o oxigênio do ar passe ao
sangue.  Ao  mesmo  tempo
permite  que  o  dióxido  de
carbono  do  sangue  saia
através da respiração. 

Se  o  oxigênio  fosse  o
único gás que pudesse passar
através do sangue não haveria
problemas.  Sem  dúvida  uma
grande quantidade de vapores
e  gases  venenosos  também

podem passar para o sangue. Alguns deles são
muitos perigosos e este é o motivo pelo qual em
muitas  circunstâncias  é  necessário  usar
máscaras contra gases,  mesmo que se tenham
tomado outras medidas para eliminá-los do ar. 

Também sempre tem poeira no ar - mesmo
nos lugares  mais  limpos.  A  melhor  maneira  de
manter limpo o ar do lugar de trabalho é evitando
que as substâncias perigosas entres neles.  Isto
significa  que  as  operações  e  processo  que
produzem  substâncias  nocivas  devem  estar
controladas por  exaustores.  Sem dúvida,  certas
operações  não  podem  ser  protegidas
completamente,  alguns  pós  e  vapores  ficam
soltos. Uma boa ventilação soluciona o problema
em  muitos  casos,  mas  quando  isto  não  é
suficiente o uso máscaras ou respiradores deve
ser levado em conta. 

Provavelmente seria mais correto dizer que
os respiradores e  máscaras são protetores dos
pulmões. O problema é que muita gente não quer
usá-los. Dizem que lhes causa algum incômodo -
o que não têm em conta é o “incômodo” que lhes
podem causar  os  pulmões  cheios  de  pó.  E  se
este pó que se respira é venenoso, o problema
pode ser muito sério. 

A  conclusão
deste  DDS é  óbvia:
usem  os
equipamentos  de
proteção
respiratória.

Fonte da imagem: https://www.angare.com/mascaras-de-
protecao/respiratoria-epi
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