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1.  Resumo 

Introdução: Gases irritantes, como cloro (Cl2) ou amônia, são os agentes mais 

comumente responsáveis pela indução da asma ocupacional. A solução que muitas 

vezes é utilizada pela dona de casa compõe-se de hipoclorito a 2.5% adicionada a 

detergentes e outro produtos de limpeza, essa mistura geralmente libera Cl2. De 

acordo com alguns protocolos experimentais, uma única dose com concentração 

elevada de cloro resulta em extensas mudanças histopatológicas no pulmão de ratos 

e camundongos. Objetivo: Neste estudo, nos propusemos a estudar, em 

camundongos, os mecanismos da exposição crônica com o irritante hipoclorito de 

sódio (NaClO), utilizado pelas donas de casa e trabalhadoras de limpeza nas 

concentrações indicadas comercialmente. Métodos: os animais foram divididos em 

dois grupos (6 em cada grupo) totalizando 12 camundongos. Para tanto, os animais 

foram submetidos a inalações de hipoclorito na concentração de 1% durante 55 dias, 

cinco vezes por semana por 20min. Foram avaliados os dados do lavado 

broncoalveolar (LBA) e cortes histológicos dos pulmões de todos os animais. 

Resultados: a exposição ao hipoclorito gerou alteração na função pulmonar; aumentou 

o número de células inflamatórias (macrófagos e neutrófilos) no lavado bronco 

alveolar*; Houve aumento* da resistência e elastância do sistema respiratório. *: Os 

valores estão representados como média ± DP, *p < 0,05 comparado ao grupo Salina; 

n = 6 (Salina) e n = 6 (Cloro Crônico) e n = 6 (Fumo). 

2. Introdução 

Vários estudos têm identificado funcionários da limpeza como um grupo de risco para 

asma. Em alguns relatos, foi documentado o aumento do risco de desenvolvimento 

de asma em empregadas domésticas que trabalham na limpeza de casas particulares, 

quando comparadas a grupos controle. 



As substâncias envolvidas na doença respiratória ocupacional são encontradas em 

diversos processos industriais, e em várias atividades profissionais. Estas substâncias 

podem ser tanto sintéticas como naturais. 

Alguns estudos relatam que indivíduos expostos à mistura de água sanitária com 

ácido clorídrico desenvolveram a Síndrome da Disfunção Reativa das Vias Aéreas, 

cujos sinais e sintomas são tipicamente asmáticos. A junção destes dois elementos 

químicos libera o gás cloro, cuja patogenicidade pulmonar ainda não está 

completamente estabelecida. 

Na Síndrome da Disfunção Reativa das Vias Aéreas, ocorre também a descamação 

do epitélio, resultando em inflamação das vias aéreas, devido à perda dos fatores 

relaxantes derivados do epitélio e exposição e estimulação de terminações nervosas. 

3.  Objetivos  

Analisar as alterações das vias aéreas após exposição crônica de hipoclorito em 

camundongos. 

4. Métodos 

4.1 Protocolo experimental: serão estudados 12 animais, divididos em dois grupos 

experimentais:  

Grupo 1 (Hipoclorito 1%) - animais expostos ao hipoclorito 1% por por 55 dias (n=6). 

Grupo 2 (Controle) - animais expostos a inalação de soro fisiológico (NaCl 0,9%) por 

55 dias (n=6). 

A inalação com hipoclorito foi realizada, cinco dias por semana, 20 minutos por dia, 

iniciando no dia 0 e finalizando no dia 54, sendo a eutanásia no dia 55 do experimento. 

5. Resultados 

Até o presente momento foi observado que: camundongos expostos ao hipoclorito 

apresentam alteração na função pulmonar; A exposição ao Hipoclorito foi capaz de 



aumentar o número de células inflamatórias (macrófagos e neutrófilos) no lavado 

bronco alveolar de camundongos; Houve um ligeiro aumento da resistência e 

elastância do sistema respiratório. Os valores estão representados como média ± DP, 

*p < 0,05 comparado ao grupo Salina; n = 6 (Salina) e n = 6 (Cloro Crônico) e n = 6 

(Fumo). 

6. Conclusões  

Neste estudo foi observado que a exposição crônica ao hipoclorito é capaz de gerar 

uma inflamação pulmonar como observado pelo aumento do número de neutrófilos e 

macrófagos no lavado broncoalveolar. Quando observadas as propriedades 

pulmonares, foi ainda observado um ligeiro aumento nos valores de resistência e 

elastância. 
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