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Introdução
• Apesar dos estudos realizados, os dados sobre exposição ao amianto são
escassos e sobre as Doenças Relacionadas ao Amianto (DRA) são
reconhecidamente subestimados;
• Medidas de concentração de asbesto no ar foram realizadas apenas pelas
empresas;
•

Historia retrospectiva de exposição são de difícil recuperação.

• Iniciativas pontuais de estrutura e definição de fluxos e referencias
assistências no SUS, para atenção à saúde do trabalhadores que foram
expostos ao amianto.
• Ausência de uma Programa Nacional para Atenção à Saúde dos
Trabalhadores Expostos ao Amianto.

Objetivo

• Apresentar a proposta de investigação dos trabalhadores
que foram expostos ao amianto em uma empresa de
fibrocimento da região metropolitana de Porto Alegre,
por meio da abordagem de busca ativa.

Métodos
O método de investigação integra pesquisa e
vigilância, pesquisadores, profissionais de saúde
e estudantes da área da saúde;
O mapeamento dos expostos ao amianto por
área geográfica dos territórios em saúde do ESF
e UBS do Sistema Único de Saúde;
Inter-relaciona os componentes
complementares dos saberes e ações na
produção do conhecimento sobre essa
exposição, vigilância, assistência em saúde,
pesquisa e intervenção.
A estratégia integrativa busca qualificar a
compreensão da exposição ao asbesto, pela
vigilância dos efeitos à saúde e a reconstrução
da história da exposição.

Instrumento para entrevista
5 questionários selecionados
1. Ficha de atendimento aos
expostos ao amianto -CESAT
2. ATS- Questionário padronizado
sobre sintomas respiratórios –
CESTEH
3. Questionário de sintomas
respiratórios e exposições
inalatórias ocupacionais Fundacentro
4. Health surveillance – Respiratory
questionnaire possible asbestos
exposure
5. UNISON – Asbestos exposure
questionnaire

Definido o uso do questionário
estruturado da Fundacentro

Elaborado questionário digital para transmissão dos dados.

População do estudo -trabalhadores de uma
empresa de fibrocimento
Número de expostos ao amianto por cidade da região metropolitana de
Porto Alegre. Período 1960 a 2017
Município
Butia
Cachoeira do Sul
Cachoeirinha
Campo Bom
Canoas
Esteio
Gravataí
Gua
Montenegro
Nova Sapucaia do Sul
Novo Hamburgo
Porto Alegre
Portão
Sapucaia do Sul
São Leopoldo
São Sebastião do Cai
Total

N

%

Cum.

198
1
1
1
1
81
350
3
1
1

6.21
0.03
0.03
0.03
0.03
2.54
10.99
0.09
0.03
0.03

6.21
6.25
6.28
6.31
6.34
8.88
19.87
19.96
19.99
20.03

2

0.06

20.09

14
21
2
2,278
230

0.44
0.66
0.06
71.50
7.22

20.53
21.19
21.25
92.75
99.97

1

0.03

100.00

3,186

100.00

Expostos ao amianto por cidade da região
metropolitana de Porto Alegre
72%

11%

2,5 %

0,7%

Capacitação para busca ativa
Busca ativa

Supervisão
de campo

Inserção na
reuniões da
APS

Formação dos
entrevistadores

Diagrama da busca ativa de expostos -Esteio
350 Expostos - Esteio
Cadastro empresa (1960-2017)

G-MUS
Sistema prontuário eletrônico Sistema Único de Saúde- SUS

SIEL
Sistema de Informações Eleitorais Tribunal Regional Eleitoral-TRE

Sistema Georrefenciamento SUS
mapeamento por área
geográfica dos territórios da APS

66 Expostos não
encontrado

122 Endereços
Atualizados e visitados

37 expostos
entrevistados e
avaliação de saúde
56 Expostos
entrevistados e
/ou familiar
19 óbitos de expostos

Obs: Esse recorte da população é apenas do município de Esteio (11%). Já iniciamos em Sapucaia do Sul com 72% dos expostos.

Resultados
Os resultados do trabalho conjunto de investigação dos
expostos na APS evidenciaram:

• A invisibilidade dos expostos e da exposição ao asbesto, o
que repercute na ausência de notificação e a realização de
cuidados pontuais à saúde dos trabalhadores;
• A Vigilância em Saúde do Trabalhador não está inserida nas
ações das equipes de atenção básica;
• Além disso, ainda existe desconhecimento sobre as doenças
relacionadas ao trabalho, em especial da exposição ao
asbesto e seus efeitos a saúde.

Resultados

• Por outro lado, o conhecimento dos profissionais sobre o
processo saúde-doença da população do seu território
ampliou o reconhecimento de expostos para além do
cadastro inicial dos expostos;
• A troca de informações entre os profissionais de saúde,
pesquisadores e estudantes sobre a exposição ao asbesto,
tem subsidiado as ações de investigação dos expostos ao
amianto e educação em saúde sobre a exposição ao
amianto.

Resultados
• Ação integrada que sensibiliza as equipes de saúde para a
identificação dos expostos, dos efeitos à saúde e o
desenvolvimento de cuidado qualificado em saúde das
populações expostas ao amianto no território;
• Ao mesmo tempo reforça a equipe de ABS pelo suporte dos
bolsistas, supervisores, definição de fluxos e retaguarda do
CEREST Estadual, sem sobrecarregar a rede SUS.

• Os custos com exames são de responsabilidade da empresa
e sua definição avaliada pela equipe do projeto.
• Também, demonstra a importância do incentivar parcerias
com instituições de ensino e serviços para o fortalecimento
da rede de Saúde do Trabalhador.

Desafios da pesquisa
• Contribuir com os registros da história de exposição dos
trabalhadores ao amianto;

• Contribuir com a vigilância relacionada ao asbesto;
• Sensibilizar os profissionais de saúde sobre a importância do
diagnóstico e a notificação dos DRA;
• Integrar a pesquisa e ações de Saúde do Trabalhador na rede
pública de saúde;

• Contribuir com a integração das ações de Saúde do Trabalhador
em todos os níveis de atenção à saúde, desde a atenção básica até
assistência hospitalar.

Perspectivas para agenda de saúde
Integrar as diversas iniciativas de vigilância e pesquisa
desenvolvida no país para a constituição de uma agenda
propositiva de rede de vigilância da exposição ao amianto.
Seguir a recomendação da OMS
e OIT de adoção do um Programa
Nacional de Atenção à Saúde dos
Trabalhadores
que foram
expostos ao amianto.
Adotar campanha de eliminação
das DRA e por consequência do
amianto, conforme recomenda a
OMS e OIT.

Equipe do Estudo

Obrigada!

Equipe do trabalho de campo do projeto:
Supervisores e entrevistadores.

