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Resumo: Fluidos de corte são compostos derivados de petróleo utilizados na indústria por 
sua capacidade de lubrificação e como agente de refrigeração. Sendo um derivado de 
petróleo, rico em compostos orgânicos, o óleo sofre ataques constantes de microrganismos, 
que corroem tanto a máquina quanto a peça, além do mais, recentemente vem sendo feitas 
associações ligando a exposição ao fluido de corte com o surgimento de doenças 
respiratórias nos trabalhadores. Porém há muita discussão entre pesquisadores sobre qual 
organismo é o responsável pelas reações nos operários. Essa revisão pretende levantar as 
informações publicadas ate o momento e indicar bactérias do grupo das micobactérias como 
agente etiológico das reações respiratórias. 
Palavras-chave: Fluidos de corte; Hipersensibilidade pneumática; Mycobacterium spp; 
Aerossol. 
 
           1.Introdução 

Fluidos de corte são compostos derivados de petróleo utilizados na indústria por sua 
capacidade de lubrificação e como agente de refrigeração impedindo o superaquecimento 
gerado pelo atrito durante os processos de retificação que garante melhor acabamento à peça, 
redução da força e energia necessária para o corte, e entre outras, prevenção de distorção 
(Irani et al. 2005, Woskie et al. 2003). Conforme se verificou que alguns tipos de óleos 
produziam maior lubrificação e menor refrigeração que outros, foram separados em quatro 
grandes categorias, de acordo com sua composição e rendimento. 

Os óleos integrais – que são usados em sua forma pura sem adição de água, as 
emulsões – onde é adicionada água e mantém-se uma concentração variável de 5-10% do 
fluido puro, os sintéticos – formulações com compostos fenólicos e aromáticos sem qualquer 
adição de petróleo, e os semi-sintéticos – que utilizam tanto os componentes puros quanto os 
sintéticos (Laitinen et al. 1999). Webster em 1995 elaborou uma tabela classificando a 
qualidade obtida de acordo com a capacidade de cada tipo de óleo. 
                   Tabela 1.1 – Escala de características dos fluidos de corte (Webster, 1995) 
                               1 = Ruim; 2 = Bom; 3 = Ótimo; 4 = Excelente 

 Sintético Semi-sintético Óleo solúvel Óleo mineral 
Calor removido 4 3 2 1 
Lubrificação 1 2 3 4 
Manutenção 3 2 1 4 
Filtrabilidade 4 3 2 1 
Danos ambientais 4 3 2 1 
Custo 4 3 2 1 
Fonte: Webster (1995) 

 
Por ser um dos muitos derivados de petróleo, o fluido tem uma composição 

extremamente rica em carbono, que constitui uma fonte de matéria-prima para 
microrganismos, estes metabolizam o fluido diminuindo sua vida útil e sua qualidade, além de 
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que tornam o descarte do óleo nocivo ao meio ambiente. Então, a fim de aumentar a vida útil, 
bem como diminuir a corrosão que pode ocorrer na máquina e na peça, impedindo assim um 
gasto desnecessário de dinheiro, foram desenvolvidas formulações biocidas que contenham o 
avanço microbiano. 

A maioria desses biocidas possui como principio ativo formaldeídos, boratos, fosfatos, 
glutaraldeído, entre outros (Bernstein et al. 1995), que são moléculas tóxicas para bactérias 
Gram-negativas, principal flora contaminante do óleo, que após a aplicação do produto 
sofrem uma redução populacional significante, garantindo uma sobrevida ao fluido. No 
entanto, após um período de anergia, outros tipos de bactérias têm se desenvolvido – 
principalmente Gram-positivas e micobactérias. 

Estas últimas possuem entre seus representantes os agentes causadores de tuberculose 
(M.tuberculosis), de Hanseníase (M.leprae), existem espécies oportunistas ubíquas que 
atacam indivíduos imunodeprimidos (M.avium), e já foram até documentados surtos de 
Hipersensibilidade Pneumática (HP) em saunas americanas e também em hospitais que 
utilizam aparelhos como endoscópios e bronchoscopes (Wallace Jr. et al 2002), nesses casos 
identificaram a nova espécie recém descrita M.immunogenum como agente etiológico. 

Tendo entre seus representantes essas espécies nocivas ao homem, a presença de 
micobactérias em fluidos de corte gera preocupação, pois ultimamente vêm sendo publicadas 
diversas pesquisas relacionando os fluidos contaminados por bactérias com o aparecimento de 
reações respiratórias diversas entre os expostos tanto ao fluido quanto aos aerossóis formados 
durante o processo de usinagem. Entretanto, há divergências entre os autores sobre o 
responsável pelas reações, já que alguns garantem que se trata de bactérias Gram-negativas do 
gênero Pseudomonas. Por isso essa revisão pretende levantar informações que indiquem as 
micobactérias, principalmente o M.immunogenum, como agente causador das respostas 
imunes nos expostos. 

 
2. Hipersensibilidade pneumática (HP) 
A primeira reportagem de HP foi em 1992, quando Bernstein (Bernstein et al 1995) 

pesquisou seis fábricas automotivas, e avaliou os sintomas que alguns trabalhadores 
desenvolveram durante o expediente. Esses sintomas incluíam tosse, fadiga, falta de ar, febre 
e perda de peso, ou seja, eram sinais relacionados à asma ocupacional, cuja fonte precisava 
ser identificada com o propósito de arquitetar um plano de recuperação eficiente. Para isso, o 
grupo de pesquisadores coletou amostras do fluido que foram submetidos a análises 
microbiológicas, assim como o escarro dos trabalhadores para cultura de microrganismos.  

Numa das culturas de escarro cresceu uma espécie de micobactéria sem importância 
clinica até recentemente, Mycobacterium chelonae, enquanto que nas amostras do fluido 
cresceram principalmente bactérias Gram-negativas do gênero Pseudomonas e Streptococcus, 
ambos gêneros relacionados com patologias humanas (Trabulsi et al. 2005). Os sintomas 
tiveram melhora após remoção do local de trabalho, confirmando que a fonte de contato 
estava mesmo no fluido de corte e não em outro lugar. 

Então, em 1993, Muilenberg anunciou um surto de HP em 10 trabalhadores expostos à 
fluidos contaminados, uma amostra foi coletada e denunciou, nada menos que 106-107 
micobactérias/mL estavam presentes no fluído (M. H. Muilenberg, H. A. Burge, and T. Sweet, abstract 
from de 49th Meeting of the American Academy of Allergy and Immunology, 12 march 1993, Abstr 682, J. 
Allerg. Clin. Immunol. 91:311,1993). Taxa considerada extremamente alta, uma vez que, em 
laboratórios de pesquisa é utilizada essa mesma concentração de organismos para inocular 
camundongos com o propósito de obter determinada resposta imune (Wallace Jr. et al 2002). 

Kreiss e colegas (Kreiss et al. 1997) analisaram no outono de 1996 oito fábricas com 
casos documentados de HP, em quatro foi encontrado M.chelonae nos fluidos, nas restantes, 
não foram encontradas micobactérias, ao invés, foram cultivadas bactérias Gram-positivas, 
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flora incomum em fluidos de corte. Os trabalhadores com HP confirmada foram retirados de 
seus postos de trabalho possibilitando melhora, e até resolução, dos sintomas. 

Esperava-se que pacientes imunocompetentes fossem capazes de montar uma resposta 
imunológica celular eficaz contra micobactérias não-tuberculosas, mas a prevalência de HP 
em trabalhadores expostos a antígenos micobacterianos numa das fábricas é talvez uma das 
indicações de alta concentração desses antígenos nos aerossóis, invadindo o organismo pela 
via respiratória superior, causando uma possível overdose sobre o sistema imune (Kreiss et al. 
1997). Faltava então padronizar um procedimento a ser seguido nos casos de 
hipersensibilidade. 

Todos os participantes do workshop onde os dados da pesquisa de Kreiss foram 
publicados concordaram em manter os afetados longe do ambiente até que houvesse uma 
melhora, e caso os sintomas reaparecessem após retorno ao trabalho o procedimento seria 
adotado novamente. 

Rosenman, em 1997, analisou dados já publicados no estado de Michigan sobre o 
aparecimento de asma ocupacional em fábricas que utilizam fluidos de corte correlacionando-
os com o tipo de fluido utilizado, concluindo que expostos a óleos integrais tiveram menor 
incidência de reações. Em contra partida, aqueles que sofreram contato com qualquer tipo de 
fluido sintético tiveram a maior taxa de bronquite crônica, e visitas médicas por incômodos 
respiratórios. A tabela abaixo ilustra os dados: 

 
Tabela .2.1 – Correlação com o tipo de fluído e o surgimento de hipersensibilidade imune. 

Tipo de Fluído Total de Indivíduos Analisados Nº de Trabalhadores Afetados % de Afetados 
Fluído Integral 183 18 9,8 
Emulsão 115 27 23,5 
Semi-sintético 14 4 28,6 
Sintético 420 105 25 

Fonte: Rosenman (1997) – Adaptado. 
 
Como é possível observar, os óleos minerais integrais obtiveram menor índice de 

resposta imune dos trabalhadores, isto é, aparecimento de sintomas como tosse e dificuldades 
respiratórias, esse resultado ocorreu talvez por causa da alta pressão osmótica que o fluido 
apresenta, dificultando a sobrevivência da maioria das bactérias e fungos. Essa mesma 
explicação pode ser aplicada à maior incidência de afetados aos fluidos sintéticos, semi-
sintéticos e emulsões, onde esses óleos são diluídos, diminuindo a elevada concentração de 
iônica. 

Uma explicação apresentada pelo autor sobre esse resultado é que os aditivos 
aplicados no fluido (anti-corrosivos, biocidas, anti-espumantes) sejam baseados em 
compostos que irritam mucosas, como Aminas. Essas moléculas, segundo o autor, são fortes 
candidatas a agentes etiológicos para sintomas respiratórios e asma ocupacional. No entanto, 
conforme será discutido adiante, essa hipótese corrobora com a idéia de que micobactérias 
sejam as causadoras das reações alérgicas. 

Shelton analisou, em 1999, três casos de HP, onde todos apresentavam, alem do alto 
número de colônias no óleo (107/mL), espécies que em sua maioria eram de micobactérias 
(M.immunogenum), mas também foram encontradas cepas de Pseudomonas, Cladosporium e 
Rhodococcus. Nos arredores do reservatório havia alta concentração de micobactérias em 
suspensão aérea, indicando que durante o processo de usinagem a formação do aerossol 
carreou essas bactérias pelo ar. 

Os afetados apresentavam os mesmos sintomas de tosse, falta de ar, febre, que após a 
retirada do local melhoraram, testes sorológicos revelaram alta concentração de anticorpos da 
classe IgG (anticorpos específicos produzidos contra apenas um antígeno) que reagiram 
fortemente a proteínas de micobactérias, compostos dos fluidos e dos aditivos. 
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Em 2002, Wallace (Wallace et al 2002) coletou 107 isolados micobacterianos de 
indústrias com casos conhecidos de HP, 95% desses isolados constituíam a mesma cepa de 
micobactéria, o M.immunogenum, que foi classificada como uma micobactéria de rápido 
crescimento, não pigmentada. Devido à escassez de técnicas para identificação molecular nas 
duas últimas décadas, o M.immunogenum talvez possa ter sido confundido com M.chelonae 
ou M.abscessus nos trabalhos publicados até essa data. A alta concentração desses 
microrganismos assusta. 

Mas o local de concentração dessas micobactérias nos reservatórios permanece 
desconhecido, acredita-se que os microrganismos estejam presentes em maior numero no 
biofilme formado durante o uso e também nas paredes do recipiente onde o óleo é mantido. 

 
3. Tratamento com biocidas 
A primeira – das poucas – publicação avaliando especificamente a eficácia de anti-

bacterianos contra micobactérias surgiu em 2005 (Selvaraju et al 2005), nesse trabalho, 
fluidos semi-sintéticos foram inoculados com cepas de M.immunogenum e Pseudomonas, 
depois tratados com quatro tipos diferentes de biocidas. 

Dois desses biocidas eram a base de formaldeido, composto tóxico à maioria das 
bactérias, e outros dois não possuem formaldeido em sua composição. Os resultados 
indicaram o que já era esperado, micobactérias são mais resistentes do que pseudomonas a 
biocidas baseados em formaldeido, isso pode ser devido ao fato de que estas apresentam uma 
parede celular altamente hidrofóbica e de natureza serosa que garante uma relativa proteção a 
aldeídos.  

No entanto, conforme se aumentou a concentração do biocida, as mortes celulares 
eram inevitáveis, garantindo uma eliminação quase completa dos organismos presentes no 
fluido. As bactérias Gram-negativas do gênero Pseudomonas possuem uma resistência muito 
menor que as micobactérias aos biocidas. Porem, num dos grupos estudados onde foi feita 
uma mistura com os dois organismos, verificou-se um aumento de resistência das duas 
bactérias frente ao produto, permitindo presumir que houve um apoio mutuo para a 
sobrevivência das espécies. 

 
4. Discussão 
Com certeza há uma relação entre o aparecimento de Hipersensibilidade pneumática e 

exposição ao fluido de corte, como foi apontado por Wallace Jr. (Wallace et al 2002), Shelton 
(Shelton et al. 1999), Thorne (Thorne et al. 1996), Woskie (Woskie et al. 2003), Kreiss 
(Kreiss et al. 1997), Laitinen (Laitinen et al. 1999) e Selvaraju (Selvaraju et al 2005). Mas 
pouco se sabe sobre o agente causador dessa patologia, de fato, há muita divergência sobre 
um provável organismo ou adjuvante. Com a identificação de um outro tipo de bactéria 
colonizando fluidos contaminados que já tiveram casos de HP, as discussões atingiram um 
novo patamar. 

O isolamento de micobactérias do fluido de corte é um feito recente, mas de acordo 
com Wallace Jr e Shelton, esses microrganismos sempre estiveram presentes nos fluidos, 
entretanto, devido ao logo tempo necessário para incubação, nunca antes foram detectados. É 
verdade, bactérias Gram-negativas e positivas precisam de no mínimo 24 horas para que 
possam ser vistas colônias numa placa de cultura, ao passo que micobactérias de rápido 
crescimento demoram 120 horas, e as de longo desenvolvimento precisam de até um mês 
inteiro. 

Outro fator que pode ter colaborado para esse isolamento tardio pode ser o que 
bactérias competem entre si por substrato, e com o longo tempo necessário para a 
multiplicação, as micobactérias entraram em desvantagem contra os outros tipos bacterianos 
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que podem se multiplicar em 20 minutos. Essa competição levanta uma hipótese sobre o 
surgimento de micobactérias após a adição de biocida. 

Como Gram-negativas são sensíveis a esses compostos que incluem formaldeido, 
glutaraldeído, bromopol, morfolina, triazina entre outros, e micobactérias não, quando ocorre 
eliminação total das primeiras as últimas se vêem livres de competidores, podendo assim 
proliferar (Wallace et al. 2002, Kreiss et al 1997 e Laitinen et al 1999). Ou seja, há uma 
seleção sobre os organismos, e ainda pode ser que as bactérias antes sensíveis tornem-se 
resistentes ao produto (Kreiss et al 1997). 

O uso de biocida, por fim, causa apenas uma falsa sensação de alívio, pois já foi 
constatado um retorno de crescimento bacteriano após sua adição, isso de bactérias Gram-
negativas (Dilger et al 2005), Laitinen, por exemplo, diz que enterobactérias são os 
organismos que freqüentemente recontaminam o fluido e alguns autores ainda relacionam o 
aparecimento de HP com a irritação que os operários podem sofrer expostos aos princípios 
ativos dos aditivos. Deve-se atentar ao tipo de composto utilizado, pois etanoaminas e 
nitrosaminas usadas para controlar tanto o pH quanto a corrosão causam irritação dérmica e 
respiratória, alem de que alguns derivados são cancerígenos, de acordo com a Agência 
Internacional de Pesquisas com Câncer (IARC, no inglês) (Woskie et al. 2003). 

A presença de micobactérias no sistema hídrico municipal sugere que a contaminação 
do fluido ocorra no momento em que este é diluído, tornando a água uma fonte primária de 
contaminação micobacteriana. Essa suspeita é relevante, uma vez que já foram descritos 
surtos de HP em saunas e em piscinas olímpicas (Wallace Jr et al 2002, Shelton et al 1999, 
Kreiss et al 1997, Bernstein et al 1995) onde foi mensurada alta concentração de 
micobactérias em suspensão no ar. Esse dado corrobora com a hipótese de os aerossóis 
formados durante a usinagem sejam carregadores de micobactérias que, por possuírem uma 
parede celular bastante hidrofóbica, são facilmente deslocadas do fluido pelas partículas de 
água e inaladas pelos trabalhadores expostos (Shelton et al 1999, Thorne et al 1996, Woskie 
et al 2003, Kreiss et al 1997, Selvaraju et al 2005). 

O que também pode estar causando reações adversas nos indivíduos são proteínas 
presentes nas paredes celulares de todas as bactérias, as endotoxinas. Estas moléculas são 
usadas com freqüência em laboratórios de imunologia por serem capazes de provocar reações 
inflamatórias em mamíferos, atuando como um adjuvante numa inoculação de antígeno. 
Laitinen postulou que endotoxinas liberadas por bactérias Gram-negativas causavam grandes 
reações nos trabalhadores, tanto que relacionou a taxa de endotoxinas presentes no ar, ao 
redor do reservatório de fluido, com o surgimento de HP nos trabalhadores. 

De acordo com o trabalho, alguns estudos animais sugeriram que endotoxinas iniciam 
respostas respiratórias adversas nos expostos ao fluido vaporizado. Nesses estudos, 
camundongos foram separados em três grupos: os expostos ao fluido sem endotoxina, com 
concentração conhecida de endotoxina e fluidos usados. Foi descoberto que endotoxinas 
solúveis desencadeiam respostas imunes em escala maior do que os próprios componentes do 
óleo (Laitinen et al 1999, Kreiss et al 1997). O preocupante sobre as endotoxinas esta no fato 
de que são liberadas quando a bactéria morre, ou seja, mesmo que sejam adicionados 
biocidas, haverá ainda presença de endotoxinas tanto no reservatório quanto no ar 
circundante, e também são liberadas pelo metabolismo fisiológico do microrganismo. 

Pseudomonas é o gênero de maior ocorrência nas contaminações dos fluidos de corte, 
e também é um grande produtor de endotoxinas, mas ainda assim, as micobactérias são as 
mais indicadas como agente etiológico da HP. 

 
5. Conclusão 
Os efeitos de saúde associados à exposição ao fluido de corte são dermatite e variações 

de sintomas respiratórios, há também indícios de aumento da mortalidade de vários tipos de 
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câncer (Skerlos et al 2003, Woskie et al 2003). Dentre os efeitos respiratórios, destaca-se a 
hipersensibilidade pneumática. 

A HP consiste num grupo de doenças caracterizadas por tosse, febre, mal-estar e 
mialgia, conforme o tempo de exposição aumenta ocorre agravamento dos sintomas podendo 
ocorrer fibrose pulmonar em longo prazo (Shelton et al 1999, Woskie et al 2003, Kreiss et al 
1997, Laitinen et al 1999). O melhor procedimento adotado é o afastamento do local de 
trabalho até melhora dos sintomas com posterior retorno ao ambiente. 

Até o momento não existem técnicas viáveis financeiramente que possam contornar a 
contaminação do fluido por micobactérias, uma vez que quando identificada a ocorrência, o 
fluido já esta perdendo sua qualidade lubrificante. Skerlos sugeriu, em 2003, o uso de 
citômetros de fluxo, que são capazes de identificar micobactérias instantaneamente, porém o 
modelo mais simples desse aparelho custa US$ 100.000. 

Por isso, é necessário que sejam realizadas maiores investigações sobre técnicas de 
detecção de contaminação do fluido, e também que se confirme o causador das reações 
respiratórias, uma vez que há um impasse entre autores sobre o organismo correto. Mas pelo 
que foi publicado ate esta data as micobactérias possuem características que as tornam o 
provável agente etiológico da Hipersensibilidade Pneumática (HP). 
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