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PREFÁCIO 

Em 7 de fevereiro de 2003 foi publicado no Diário Oficial n. 31 o Decreto do Presidente do 

Conselho dos Ministros n. 308 de 10 de dezembro de 2002 que trata do “Regulamento para a 

determinação do modelo e da modalidade de propriedade do registro dos casos de mesotelioma 

asbesto – relacionados ao disposto no art. 36 do Decreto Legislativo n. 277 de 1991”. Com esta 

última ação legislativa se concluiu um longo processo estabelecido para criar no ISPESL o 

Registro Nacional dos Mesoteliomas (ReNaM). 

A exigência para estabelecer um sistema de vigilância nacional do Mesotelioma Maligno se 

originou da massiva utilização do amianto que aconteceu na Itália em muitos setores de 

atividade econômica até os anos 80 e de suas graves consequências sobre a saúde da população. 

A definitiva proibição do uso do amianto se deu pelo Decreto Legislativo n. 257 de 1992 que 

ainda não teve seus desdobramentos completos e seus efeitos benéficos em termos de saúde 

pública, considerada a longa latência dos mesoteliomas e a sua presença no meio ambiente 

também como um poluente ambiental e não apenas nos setores de atividade econômica 

tradicionalmente associados à presença do asbesto. 

A incidência e a prevenção para a evolução ao longo do tempo colocam esta patologia entre 

àquelas de maior interesse em termos de prevenção primária.  

A “Orientação para a detecção e a definição dos casos de Mesotelioma maligno e a transmissão 

das informações ao ISPESL pelos Centros Operacionais Regionais” publicada em 1996 se 

constituiu em um instrumento importante à disposição de todos aqueles que “participam do 

trabalho”. Durante estes anos, mesmo com ausência da regulação implementada pelo D. Lgs 

277/91, uma série de experiências regionais em colaboração e com o apoio do Instituto de 

prevenção nacional, tem desempenhado uma função importante e de elevado nível científico na 

vigilância epidemiológica do mesotelioma. As cinco regiões que inicialmente constituíram e 

registraram no ReNaM (Piemonte, Ligúria, Emília-Romagna, Toscana e Puglia) se somaram 

nos últimos três anos com as regiões Lombardia, Vêneto, Sicília, Marche, Basilicata e 

Campânia. Atualmente o ReNaM é um sistema de vigilância epidemiológica ativo acima de 60% 

do território nacional, com mais de 42 milhões de habitantes e em regiões que de forma geral, 

no período 1988-97, registraram uma quantidade de mortes por tumor da pleura igual a 80 % 

do total nacional. 

A revisão e a atualização das Orientações tornaram-se indispensáveis pelo progresso que temos 

observado ao longo dos anos do ponto de vista das técnicas de diagnóstico e pelo aumento do 

conhecimento a respeito das possíveis formas de exposição. Em relação à edição anterior foram 

introduzidas modificações importantes para os critérios de atribuição dos diversos níveis de 

certeza diagnóstica e foi também implementado um questionário para a coleta das informações 

sobre a história laboral e residencial dos sujeitos afetados pela doença. Esperamos que estas 

Orientações continuem a ser um instrumento útil para todos os envolvidos e àqueles que se 

ocupam da vigilância epidemiológica do mesotelioma maligno na Itália e que possamos 

encorajar a extensão de tais atividades para as regiões que ainda não criaram seus Centros 

Operacionais Regionais. 

Massimo Nesti 
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PREFÁCIO DA EDIÇÃO BRASILEIRA 

 

Uma das preocupações relacionadas à saúde dos trabalhadores no Brasil e no mundo são as 

doenças derivadas da exposição ocupacional ao amianto, classificado pela IARC como agente 

carcinogênico. Esta exposição pode causar diversas doenças, entre as quais estão a asbestose, o 

mesotelioma, os cânceres de pulmão, laringe e ovário, além de outros tipos de câncer, que podem 

ocorrem pela aspiração de partículas fibrosas do amianto, seja ocupacional, ambiental ou para-

ocupacional. 

A extração e comercialização do amianto está proibida em mais de 50 países e no Brasil a 

utilização de fibras anfibólios (crocidolita, amosita, tremolita) está proibida desde 1991. 

Entretanto, para as fibras respiráveis de crisotila foi definido um limite de tolerância de 2,0 

fibras/cm3. Ainda que alguns estados e municípios brasileiros tenham aprovado legislações locais 

que proíbam a industrialização e comercialização, o país é um dos maiores produtores e 

exportadores de amianto. 

No Brasil, em 2012, ocorreram aproximadamente 17.210 casos novos de câncer de pulmão entre 

os homens e 10.110 entre as mulheres. No Paraná, ocorreram respectivamente 1.330 e 850 casos 

novos. Já em Curitiba, foram 200 entre os homens e 160 entre as mulheres1.   

Como o tempo de latência do mesotelioma é relativamente longo, estima-se que nos próximos 

anos haverá um aumento considerável dos casos desta doença no país. Criar mecanismos de 

levantamento, registro e controle dos casos pode auxiliar na definição de políticas públicas 

voltadas à proteção do trabalhador e da comunidade, e à prevenção de novos casos. 

É com esta intenção que, apoiado no caso da Itália, país referência no assunto realizou-se, 

durante estágio pós-doutoral, a tradução e adaptação transcultural dos documentos e softwares 

destinados a este propósito. Eles serão disponibilizados gratuitamente à toda a comunidade 

interessada e esperamos que possam contribuir para avanços no conhecimento sobre os impactos 

do uso do amianto na população em geral, assim como aconteceu no caso italiano, posicionando 

o Brasil entre os países que atuam decisivamente para o controle do uso deste mineral. 

Os materiais aqui apresentados poderão contribuir na criação dos centros de controle, na 

compreensão dos questionários e documentos a serem aplicados e verificados para identificar os 

casos, bem como na criação de um software para registro e transmissão de dados a um centro 

gerenciador. Somados a outros esforços e projetos em andamento, esperamos que eles possam 

contribuir decisivamente para a comunidade brasileira interessada no assunto. 

Finalizamos com um agradecimento expresso aos colegas italianos e suas instituições, pois sem 

a sua colaboração, envolvimento e parceria este trabalho não seria possível. Destaque-se em 

particular a colaboração do Prof. Dr. Dario Consonni, Dra. Carolina Mensi, Dr. Alessandro 

Marinaccio, Dr. Sergio Iavicoli e toda a equipe do INAIL. 

Marco Aurélio Kalinke 

 

                                                 
1  Fonte: Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA). Coordenação Geral de Ações 

Estratégicas. Coordenação de Prevenção e Vigilância. Estimativa 2012: incidência de câncer no Brasil / Instituto 

Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, Coordenação Geral de Ações Estratégicas, Coordenação de 

Prevenção e Vigilância. Rio de Janeiro: Inca, 2011. 118 p.  
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PREMISSA 

O quadro normativo  

O Mesotelioma maligno, patologia com letalidade muito elevada e sobrevida breve, possui a 

característica de ter uma clara associação, hoje universalmente reconhecida, com a exposição ao 

amianto e, como tal, pode ser considerado um evento de controle marcador específico da 

exposição pregressa. 

Não obstante a entrada em vigor do D. Lgs de 27 de março de 1992, n. 2572, sobre “Normas 

relativas da cessação do emprego do amianto”, é de se esperar, considerando a grande quantidade 

de amianto que foi utilizada e o tempo de latência dos Mesoteliomas malignos, que seus efeitos 

nocivos se manifestarão ainda por muito tempo.  

Com base em cinco Diretivas da União Europeia foi emitido em 15 de agosto de 1991, o D. Lgs 

277, relativo à proteção dos trabalhadores contra os riscos derivados da exposição aos agentes 

físicos, químicos e biológicos durante o trabalho, com referência particular aos riscos do 

chumbo, amianto e ruídos. 

O art. 36, parágrafo primeiro, do referido Decreto estabelece que no Instituto Superior para a 

Prevenção e a Segurança do Trabalho (ISPESL3) seja instituído um Registro dos casos apurados 

de Asbestos e de Mesotelioma asbesto-correlacionados. O “Regulamento para o modelo e a 

modalidade de manutenção de registros” foi definido no Decreto do Presidente do Conselho de 

Ministros n. 308 de 10 de dezembro de 2002 publicado no Diário Oficial n. 31 de 7 de fevereiro 

de 2003. 

O ISPESL, colaborando com experiências desenvolvidas em campo sobre este assunto, publicou 

em 1996 as “Orientação para a detecção e a definição dos casos de Mesotelioma maligno e a 

transmissão das informações ao ISPESL pelos Centros Operacionais Regionais” do qual este 

documento é uma revisão e atualização4. 

Objetivos do Registro Nacional dos Mesoteliomas (ReNaM) 

Os objetivos do ReNaM são: 

a) estimar a incidência dos casos de mesotelioma na Itália;  

b) recolher informações sobre a exposição pregressa ao amianto dos casos registrados;  

c) contribuir para a avaliação dos efeitos do uso industrial realizado do amianto e para a 

precisa definição das fontes de contaminação; 

                                                 
2 D. Lgs significa Decreto Legislativo. No Brasil não há uma lei federal que proíba o uso do amianto. Alguns 

municípios possuem legislação específica sobre o tema. Em Curitiba a lei 14.172/12 que entrou em vigor em 

07/12/2015 proíbe a venda e o uso de produtos que contenham amianto (Nota do tradutor). 
3 Ver mais sobre o ISPESL na página 11 (Nota do tradutor). 
4 O documento revisado e atualizado, que serviu de texto base para a presente tradução, pode ser encontrado em 

<https://www.inail.it/cs/internet/docs/linee_guida_renam.pdf?section=attivita> (Nota do tradutor). 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/linee_guida_renam.pdf?section=attivita
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d) promover projetos de pesquisa para a avaliação da associação entre os casos de 

mesotelioma e de exposição ao amianto. 

Informações-base contidas no Registro 

As informações-base para cada caso de mesotelioma que devem ser reportadas ao Registro 

Nacional são: 

–  dados pessoais 

–  local do tumor 

–  data e modalidade do diagnóstico  

–  história ocupacional  

–  informações sobre convivência frente à exposição ao amianto 

–  informações sobre a história residencial e sobre atividades extralaborativas  

–  fonte das informações.  

Unidades estatísticas de detecção 

A unidade estatística de detecção, entendida como entrada primária do procedimento, são todos 

os casos, incluindo as suspeitas, de Mesotelioma maligno da pleura, do peritônio, do pericárdio 

e da túnica vaginal do testículo. 

A arquitetura do sistema e os Centros Operacionais Regionais 

A arquitetura do sistema baseia-se nos Centros Operacionais Regionais (COR) que funcionam 

como um elo entre os sujeitos sondados nos casos e o Instituto Superior para a Prevenção e a 

Segurança do Trabalho. Estas Unidades, além de servirem como um centro de informações 

provenientes de vários arquivos, garantem a “integridade” e a qualidade das informações. 

As regionais de saúde estão em todas as regiões do COR e são responsáveis pela detecção dos 

casos de mesotelioma e pela avaliação da exposição pregressa ao amianto, levando em conta 

estruturas em operação na região e na província autônoma, tais como: observatório 

epidemiológico regional ou outro serviço epidemiológico, arquivos locais de mesotelioma e 

registros tumorais da população. 

As principais atividades que desenvolvem os COR são, em síntese: 

Aquisição, implementação e arquivamento das informações (Fases 1-2-3) 

Todas as fontes interessadas: hospitais públicos e clínicas privadas, departamentos 

universitários, serviços e institutos de anatomia patológica, unidades sanitárias locais, centros 

nacionais de alta qualificação, etc., enviam ao COR a documentação respectiva com dados 

informativos à sua disposição relativa a qualquer caso, inclusive dos casos suspeitos, de 

mesotelioma maligno. Em paralelo a esta detecção passiva, os COR conduzem uma pesquisa 
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ativa dos casos em fontes potencialmente idôneas mediante a consulta direta aos arquivos de 

interesse. 

Ao mesmo tempo, serão realizados procedimentos para a aquisição de elementos adicionais aos 

diagnósticos que serão comparados àqueles já levantados, com a finalidade de aumentar, tanto 

quanto possível, a certeza do diagnóstico dos casos relatados ou detectados.  

Definição diagnóstica dos casos 

A raridade, a baixa frequência e a complexidade dos quadros histológicos deixam 

particularmente difíceis os diagnósticos dos casos. 

Por esta razão são definidos Protocolos diagnósticos de referência, a fim de permitir, tanto 

quanto possível, uma padronização dos diagnósticos de mesotelioma (ver capítulo 2). 

Uma estrutura interpretativa padrão permite a subdivisão dos casos em classes e grupos segundo 

os diversos níveis de certeza diagnóstica. A aplicação de um critério mínimo de admissibilidade 

permite a extrapolação dos casos aceitos para a próxima fase de definição da exposição ao 

amianto. São fixados controles de consistência como critérios e procedimentos para avaliar a 

concordância diagnóstica através de uma revisão crítica dos diagnósticos recebidos ou 

detectados. 

Definição da exposição ao amianto  

O levantamento da anamnese profissional de qualquer caso é realizado pela aplicação de um 

questionário padrão diretamente ao sujeito, se ainda vivo, ou aos seus familiares. 

Uma classificação padrão com vários níveis (ver capítulo 3) permite validar com critérios 

homogêneos a presença, ou ao menos a exposição ao amianto, e atribuir à cada caso as faixas de 

probabilidade distintas de exposição ao asbesto. 

Se as informações levantadas com o questionário não permitirem um juízo preciso e inequívoco 

sobre a exposição ambiental ou laboral do sujeito, é realizada uma fase posterior de 

aprofundamento. 

A estimativa da integridade e confiabilidade das informações adquiridas é confirmada com um 

procedimento de revisão e avaliação crítica dos questionários preenchidos. 

Os COR recorrem, para a aquisição dos dados relativos à história profissional dos casos 

identificados, à colaboração das estruturas sanitárias locais de saúde e higiene pública bem como 

aos serviços de prevenção, higiene e segurança dos locais de trabalho. 

O Comitê Técnico  

No Instituto Superior para a Prevenção e a Segurança do Trabalho (ISPESL) existe um Comitê 

Técnico composto de experts em anatomopatologia, epidemiologia, clínicos, higienistas, bem 

como por representantes do COR, da sociedade e de outras instituições públicas interessadas. 

Este Comitê é responsável por:  
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• estabelecer e atualizar as normas para  a aquisição das informações (procedimentos e 

fluxos informativos);  

• determinar os procedimentos para verificar a qualidade dos diagnósticos e da 

anamnese laboral; 

• preparar os planos de verificação periódica do andamento dos procedimentos 

informativos;  

• formalizar a modalidade de tratamento das informações em função dos objetivos que 

devam ser alcançados; 

• definir as modalidades de difusão das informações e a sua disponibilização para 

posterior uso em pesquisas com a observação das restrições e confidencialidade.  

Para desenvolver as tarefas que competem ao Comitê se desenvolveu um debate aberto sobre a 

temática em foco, fazendo emergir o que de melhor se produziu ao longo dos anos sobre o 

fenômeno do surgimento da patologia e a sua correlação com a exposição ao amianto. 

O Instituto Superior para a Prevenção e a Segurança do Trabalho (ISPESL)5 

O Instituto tem desenvolvido um procedimento operacional para a aquisição, redefinição e 

arquivamento das informações recebidas. Em função dos critérios fixados pelo Comitê Técnico, 

o ISPESL elabora e atualiza periodicamente os padrões de referência para a detecção e o registro 

dos casos. Além de servir como um elo para a relação e classificação das informações entre os 

COR nos casos de migração sanitária (sujeitos que se dirigem a estruturas sanitárias localizadas 

em regiões diversas daquela de sua residência), o ISPESL coloca em prática um protocolo de 

entendimento entre os Institutos previdenciários com o intuito de fornecer aos COR elementos 

úteis para a reconstrução da história laboral dos sujeitos expostos. O Instituto também realiza 

atividades de estímulo para impulsionar as operações realizadas pelos COR, com estudos 

epidemiológicos para a avaliação quantitativa dos riscos da população exposta, ocupacional ou 

não, para a identificação de novas categorias de risco oncológico e para a detecção de quaisquer 

outros agentes nocivos. 

 

                                                 
5 O ISPESL era um organismo público de pesquisa, vinculado ao Ministério da Saúde da Itália, voltado para assuntos 

relativos a prevenção de acidentes e doenças profissionais, segurança no trabalho e a promoção e proteção da saúde 

nos ambientes de trabalho. Em 2010 foi extinto e suas funções foram atribuídas ao – INAIL (Instituto Nacional de 

Seguro contra Acidentes de trabalho e doenças profissionais). Todas as informações que deveriam ser enviadas ao 

ISPESL, incluídas aquelas relativas ao ReNaM, devem ser atualmente enviadas ao INAIL (Nota do tradutor). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPÍTULO 1 
 

   

 
ORGANIZAÇÃO DE UMA REDE DE INFORMAÇÕES 

PARA A DETECÇÃO DOS CASOS 
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1.1 CENTROS OPERACIONAIS E FONTES DE INFORMAÇÃO 

Premissa 

O Registro Nacional dos Mesoteliomas refere-se às atividades dos organismos existentes nas 

regiões que se ocupam de realizar uma busca ativa dos casos mantendo contatos constantes e 

controlando a qualidade das fontes de informação. São coletados os casos de mesotelioma maligno 

(MM) apurados ou suspeitos detectados pelos relatórios provenientes dos Serviços de Anatomia 

Patológica, dos Arquivos dos hospitais públicos e privados, dos Arquivos de alta hospitalar, dos 

Registros Tumorais, do Sistema de Mortalidades das Unidades Sanitárias Locais e dos Serviços 

de Medicina do Trabalho. 

Organização 

A organização do Registro Nacional dos Mesoteliomas (ReNaM) se baseia na designação, por 

parte de cada uma das regiões, dos Centros Operacionais Regionais (COR) do ReNaM. 

Os Centros Operacionais Regionais (COR) implementam o sistema informacional para a detecção 

e busca (ativa) dos casos de MM. As informações são produzidas e fornecidas a partir das seguintes 

fontes: 

• Serviços de Anatomia Patológica públicos e privados.  

• Sistemas dos Arquivos dos hospitais públicos, clínicas privadas, departamentos 

universitários (registros clínicos). Em particular os departamentos de cirurgia torácica e de 

pneumologia. 

• Arquivos de registros de alta hospitalar (SDO6).  

• Registros Tumorais.  

• Registros de Mortalidade das Unidades Sanitárias Locais.  

• Serviços de Medicina do Trabalho.  

No momento de sua constituição, os Centros Operacionais Regionais efetuarão um levantamento 

com autorização de todas as fontes situadas na região de sua competência que sejam 

potencialmente idôneas para fornecer dados sobre casos de Mesotelioma Maligno (MM). 

Além disso os COR contatarão com as fontes informativas que foram identificadas, realizando o 

Registro e pedindo seus relatórios dos casos. As modalidades com as quais se analisam os 

relatórios dos casos são descritas no item 1.2.  

Estes Centros devem providenciar a verificação da abrangência com procedimentos de busca ativa 

dos casos. 

                                                 
6 SDO: sigla do italiano para “schede di dimissioni ospedaliere”. No Brasil usa-se a expressão “registros de alta 

hospitalar” (Nota do tradutor). 
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Descrição e uso das fontes de informação 

Arquivos dos Serviços de Anatomia Patológica públicos e privados 

Esta fonte de dados representa o principal canal informativo no que se refere à detecção dos casos 

de MM. Uma pesquisa conduzida em uma grande amostra de hospitais estimou que na Itália cerca 

de 70% dos diagnósticos de MM possa estar acompanhado de uma confirmação histológica. 

Os Serviços de Anatomia Patológica remetem os casos de MM ao COR; a equipe do COR também 

analisará a documentação, consultando-a periodicamente, sistematicamente e individualmente nos 

Serviços de Anatomia Patológica do país. São levadas em consideração as possibilidades de 

consultar os registros informatizados quando o arquivamento dos relatórios estiver em sistemas 

automatizados. 

A qualidade dos dados registrados em relatórios histológicos é, na média, alta tanto em termos de 

integridade quanto na homogeneidade da documentação. As informações reportadas nos relatórios 

complementam os dados pessoais com: um levantamento clínico-anamnésico, com a descrição 

macroscópica dos materiais examinados, a descrição microscópica e com o diagnóstico patológico. 

Os dados pessoais e as informações clínicas podem estar ausentes e podem ser completadas a partir 

dos registros clínicos de admissão ou com outras fontes individuais, segundo cada caso. 

Sistemas dos Arquivos dos hospitais públicos, clinicas privadas, departamentos universitários 

(Registros Clínicos) 

O prontuário contém informações úteis para a confirmação do diagnóstico do caso (exames 

realizados, diagnósticos diferenciais), para completar a história clínica e para a aquisição dos dados 

pessoais que estejam incompletos. 

Em regra, a consulta das fichas médicas limita-se à confirmação e ao complemento das 

informações dos casos notificados por outras fontes, tais como os Institutos de Anatomia 

Patológica, os arquivos de alta médica, os registros tumorais, as declarações de óbito. A detecção 

dos casos, além dos relatos dos médicos (pneumologistas, patologistas, clínicos, médicos do 

trabalho, etc.) mediante a ficha MESO 1 apresentada no item 1.3.1, pode ser levantada também 

pela busca nos departamentos identificados pelo COR, que deverá ser realizada, em regra, com 

uma primeira identificação dos casos dos Registros dos pacientes na enfermaria (ou instrumentos 

equivalentes) para sucessivamente ser examinado o prontuário médico. 

Em geral se recomenda incluir os departamentos de Cirurgia Torácica e de Pneumologia. O 

potencial de informações destes setores é muito variável. Em alguns casos, efetivamente, as fichas 

são preenchidas rapidamente e de forma incompleta e devem ser complementadas com a consulta, 

para maior precisão e esclarecimento, aos tratamentos médicos. Além disso, as diferentes formas 

de organização dos arquivos (distribuição dos documentos ao acaso, fichas não encontradas ou 

fora do local, etc.) exigem um empenho maior do pessoal do COR empenhado na busca ativa dos 

casos de MM. 

Arquivos de registro de alta hospitalar (SDO) 
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Os Decretos do Ministério da Saúde de 28.12.1991, e de 26.7.1993, padronizam a 

operacionalização para o preenchimento e transmissão à Regional da ficha de alta hospitalar. Tal 

fonte assume importância particular uma vez que permite a detecção rápida dos casos nos quais 

será necessário consultar o prontuário médico; e também permite a identificação dos pacientes 

tratados na região, entretanto provenientes de outra região referida para a reconstrução da 

anamnese laboral. 

Sobre a qualidade dos dados deve-se prestar atenção à precisão da codificação nosográfica, dos 

diagnósticos de alta, da completude do arquivo e de sua disponibilidade, parâmetros muito 

variáveis de região para região. 

Para cada incidente são disponíveis os dados fundamentais de admissão (Hospital, ano e número 

da ficha), os dados pessoais, às vezes incompletos, o código do diagnóstico de alta e as datas de 

admissão e alta. 

Deve-se destacar que um sujeito pode ter mais de uma internação, com dificuldade para a captação 

destes dados, e muitas vezes podem faltar informações pessoais relevantes. 

Quanto à codificação, a nona revisão da classificação internacional de doenças (CID IX) 

classificava o tumor maligno da pleura com o código 163, o tumor do peritônio com o código 158 

e o de pericárdio com o 164. A recente décima revisão (CID X) classifica o mesotelioma com o 

código C45 (C45.0 para o mesotelioma da pleura, C45.1 do peritônio, C45.2 de pericárdio, C45.7 

de outros locais e C45.9 o mesotelioma não especificado). O mesotelioma é o tumor mais frequente 

da pleura, e esta membrana não é fonte frequente de metástases. Quando se trata de peritônio, este 

é frequentemente local de metástases. Embora a regra de codificação contemple que para cada 

neoplasia deva ser codificado a região primitiva, esta regra é muitas vezes ignorada e acaba se 

atribuindo o código da região metastática. Este problema está presente também para a pleura, mas 

em quantidades menores, se comparadas ao peritônio. Antes de iniciar uma detecção sobre este 

código, torna-se desejável um levantamento de campo para verificar os hábitos de utilização deste 

código nas estruturas hospitalares mais simples. 

No que diz respeito aos tumores da pleura, há a possibilidade de serem classificados erroneamente 

como tumores do pulmão. Neste caso, esta fonte de informações não se revela adequada, não 

podendo os COR controlar todos os casos apontados como tumores do pulmão. De fato, o número 

de tumores primitivos do pulmão é elevado, e neste local vêm, erroneamente, indicados muitas 

vezes também os casos com metástase pulmonar de outras neoplasias. 

O COR se ocupará de fazer contato com a estrutura regional responsável pela gestão de tal arquivo 

e avaliará se utilizará este arquivo como fonte primária dos casos ou como controle para completar 

a coleta de casos com outras fontes. 

Os Registros Tumorais 

Os Registros Tumorais (RT) cobrem atualmente cerca de 15% da população italiana. Seu arquivo 

pode ser considerado completamente atualizado apenas após dois a quatro anos da data de 

incidência dos casos. A notificação ao COR dos casos detectados nos RT não substitui a utilização 

de outras fontes de informação, mesmo para a área coberta pelos mesmos RT. Todavia, o sistema 

informativo que os RT dispõem para a notificação dos casos não apresenta, para muitas das fontes 

utilizadas, atrasos superiores a seis meses. As informações provenientes dos RT são em seguida 

utilizadas internamente no princípio da pluralidade das fontes. 
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Além disso, os RT podem ser um instrumento para a avaliação da qualidade e da completude dos 

dados em posse do COR, no momento da disponibilização dos dados de incidência completos e 

validados. 

Espera-se que, após a alocação de recursos adicionais, o COR possa ser constituído por um RT 

interno próprio para atuar na região. 

Registros de Mortalidade da Unidade Sanitária Local 

A certidão de óbito, pelo limite de dados que fornece e pela qualidade das informações reportadas, 

não pode ser considerada fonte de primeira importância. 

Todavia a utilização desta fonte informativa permite: 

– recuperar casos perdidos pela busca ativa nas fontes principais. Estes casos devem ser 

verificados com a busca de notícias com o médico e com o eventual exame o prontuário médico.  

– preparar indicadores padrão do grau de completude e de documentação dos casos. Um 

elevado número de casos individuais presentes nas certidões de óbito pode indicar um déficit 

de detecção por parte das outras fontes.  

A partir de 1986, os Postos Sanitários Locais receberam cópia da certidão de óbito ISTAT7. Esta 

certidão estava destinada a fornecer informações de uso local sobre os dados da morte e também 

para a transmissão a outro Posto Sanitário em caso de morte de residente que faleceu em uma 

ASL8 diferente daquela em que residia. Embora em relação a este fluxo tenham sido elaborados 

modelos de arquivamento detalhados, em muitos Postos Sanitários Locais é habitual o simples 

arquivamento no município de origem. 

Normalmente e institucionalmente, são os Serviços de Higiene Pública que se ocupam da gestão 

das certidões de óbito. Note-se também que, não obstante exista uma possibilidade de abrir 

investigações confidenciais mediante a transmissão aos serviços locais de Medicina do trabalho 

de cada caso, mesmo os suspeitos, de mesotelioma, isto raramente acontece. 

É ainda, tarefa do COR: 

– Fazer contato com os gestores dos arquivos das certidões de óbito de qualquer um dos Postos 

Sanitários Locais da região, de modo a obter os extratos de todos os casos concretos ou 

suspeitos de morte por mesotelioma. Nas regiões onde a gestão dos dados de mortalidade é 

centralizada, se fará contato com a estrutura responsável por esta gestão.  

– para cada caso conhecido ou suspeito de mesotelioma, deverá ativar os Serviços de perícia 

local de Medicina do trabalho, para a realização de uma investigação que, com base em um 

procedimento de referência acordado anteriormente com os próprios Serviços, possibilite a 

definição da exposição ao amianto. 

  

                                                 
7 ISTAT: sigla do italiano para “Istituto nazionale di statistica” que pode ser traduzido como “Instituto Nacional de 

Estatística”. Equivalente no Brasil ao IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Nota do tradutor). 
8 ASL: sigla do italiano para “Aziende Sanitarie Locali”, que pode ser traduzido como “Postos Sanitários Locais”. 

Equivalente no Brasil à Unidade Básica de Saúde - UBS (Nota do tradutor). 
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Os Serviços de Medicina do Trabalho 

As Unidades Operacionais e os Serviços de Saúde nos locais de trabalho (SML9) devem ser 

notificados, pela estrutura do Serviço Sanitário Nacional, dos casos de mesotelioma. 

Em seguida a tal notificação, uma vez que cada caso de MM é considerado um evento sentinela da 

presença da exposição ao amianto, sua tarefa é promover intervenções de prevenção primária nos 

locais onde o amianto esteja presente com a tutela de seguro no confronto das vítimas desta doença 

profissional. 

Embora este sistema esteja longe de ser uma realidade em todas as regiões, os SML são órgãos 

individuais como parte do Sistema informativo ReNaM por suas contribuições fundamentais para 

a definição da exposição. 

1.2 ESQUEMA OPERACIONAL PARA A NOTIFICAÇÃO E A PESQUISA DOS CASOS 

Notificação dos casos 

O COR solicitará informações na instituição do Registro: 

– ao Registro Tumoral (se existente);  

– à Direção Sanitária;  

– à Unidade Sanitária Local (também para as certidões de óbito);  

– aos Departamentos de Pneumologia, Oncologia, Cirurgia torácica;  

– aos Serviços de Anatomia e Histologia patológica;  

– ao Arquivo Regional de registros de alta hospitalar;  

– à Sede do INAIL10 na província;  

– à Sede do INPS11 na província.   

Para tais Serviços será obrigatório relatar ao COR os casos de Mesotelioma Maligno, incluindo 

também os casos duvidosos. De forma alternativa, esta documentação será consultada pelo COR 

para os casos relatados. 

Para qualquer uma destas fontes informativas, o COR deverá constituir um arquivo em papel. Se 

aconselha ao COR de predispor, para qualquer uma das fontes identificadas, uma declaração em 

fac-símile, tal como apresentado no item 1.2.1, que servirá como instrumento para registro e para 

a gestão dos casos reportados pela fonte. 

Com periodicidade a ser estabelecida com cada fonte informativa, o COR irá contatar todas as 

fontes identificadas e exigirá a extração dos próprios arquivos (eletrônicos ou em papel) das 

informações relativas aos casos de tumores da pleura, do peritônio, do pericárdio e da túnica 

vaginal do testículo, indicando o período sobre o qual deseja realizar o levantamento. Estas 

                                                 
9 SML: sigla do italiano para “Servizi della Salute nei luoghi di lavoro” que pode ser traduzido como “Serviços de 

Saúde nos locais de trabalho” (Nota do tradutor). 
10 INAIL: sigla do italiano para “Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro” que pode ser traduzido como 

“Instituto Nacional de Seguros para Acidentes de Trabalho” (Nota do tradutor). 
11 INPS: sigla do italiano para “Istituto Nazionale della Previdenza Sociale” que pode ser traduzido como “Instituto 

Nacional de Previdência Social”. Equivalente no Brasil ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social (Nota do 

tradutor). 
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informações, estruturadas da forma como as fontes podem fornecer, serão enviadas em papel pelo 

correio ou entregues diretamente ao COR. 

Na eventualidade de não haver casos a serem relatados, a fonte deverá, de qualquer modo, 

encaminhar ao COR a notificação da negativa da busca para o período solicitado pelo COR. 

Para qualquer caso recebido será aplicado o seguinte procedimento: 

– pesquisa no sistema eletrônico (SM12), pelo sobrenome e nome ou pela data de nascimento;  

– se o caso for novo, se registra uma nova posição utilizando um número progressivo e 

acrescentam-se as informações adquiridas. É criada instantaneamente uma pasta de 

documentação do caso, na qual vem inserida a ficha MESO 1 (seção 1.2.1), tratada no parágrafo 

a seguir, juntamente com a documentação em papel; 

– se o caso já é conhecido, mediante o SM se obtém o número progressivo associado. Os 

documentos em papel serão arquivados na pasta supracitada, e a indicação da presença desta 

informação será inserida no SM depois de ser atualizada a ficha MESO 1; 

– serão alteradas as informações pessoais e/ou clínicas de modo que no SM estejam sempre 

presentes os dados válidos e atualizados.  

Torna-se útil, para fins de gestão, dispor também do nome e endereço do médico responsável. 

Nesta pesquisa, por exemplo, realizada com os registros dos pacientes, quando se tem estes dados, 

permite que seja mantido contato com o médico, tanto pelo COR como pelo Serviço local de 

medicina do trabalho. É aconselhável também, como um diário de consultas ou atendimentos 

efetuados, que sempre que se acesse a pasta seja registrada a data e o nome do profissional que foi 

responsável pela operação, por exemplo, em um dos lados da pasta. 

É de responsabilidade do COR, com base na documentação adquirida, preencher a ficha MESO 2 

(seção 1.2.2) segundo as instruções de preenchimento apresentadas na seção 1.2.4.  

Busca Ativa  

Sugere-se que, num intervalo não superior a 12 meses, cada COR realize uma busca ativa dos 

casos a fim de integrar e verificar a completude das detecções. 

Esta busca servirá para verificar a abrangência e a certeza das detecções dos casos ao COR. 

Cada Centro deverá controlar anualmente uma amostra de casos de ao menos 25% (três meses por 

ano). Quando se revelar uma perda de mais de 10% dos casos, o COR irá estender o levantamento 

ao ano inteiro. 

Concomitante com os recursos disponíveis e as especificidades locais se aconselha incluir os 

resultados, quando houver, dos: 

• Serviços de Anatomia Patológica;  

• Departamentos de Cirurgia Torácica e dos   

• Departamentos de Pneumologia.  

                                                 
12 SM: sigla do italiano para “sistema meccanizzato” que pode ser traduzido como “sistema eletrônico” (Nota do 

tradutor). 
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Centro de Competência 

Cada caso é de competência da região em que se realizou o primeiro diagnóstico. 

Os casos serão enviados ao COR competente e toda a documentação (com cópia) será transmitida 

diretamente do COR onde foram diagnosticados, hospitalizados, falecidos ou, de qualquer outra 

forma, acompanhados. 

Cada Centro ativará os procedimentos de entrevista o mais rápido possível, também para os casos 

não residentes, com particular interesse àqueles que podem ser entrevistados durante a internação 

hospitalar. 
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1.2.1 – FICHA DE GESTÃO DAS FONTES DE INFORMAÇÃO 

ENTIDADE ....................................................................................................................... 

Endereço: 

Rua.................................................................................................................................... 

CEP .................................................. Cidade.................................................................... 

PESSOA DE CONTATO: 

............................................................................................................................................ 

Ocupação: 

............................................................................................................................................ 

 

REGISTROS DE CONTATOS: 

Data .................................................. Período coberto..................................................... 

Detector: .............................................................. Resultado: ......................................... 

Data .................................................. Período coberto..................................................... 

Detector: .............................................................. Resultado: ......................................... 

Data .................................................. Período coberto..................................................... 

Detector: .............................................................. Resultado: ......................................... 

Data .................................................. Período coberto..................................................... 

Detector: .............................................................. Resultado: ......................................... 

 



21 

 

 

1.2.2. FICHA DE NOTIFICAÇÃO (MESO 1) 

REGISTRO REGIONAL _____________ DE MESOTELIOMAS 

Dados Pessoais 

Sobrenome ........................................................ Nome ................................................................... 

Local e data de nascimento................................................................................................................ 

Endereço: rua..................................................................................................................................... 

Cidade ..................................................................................................... Estado.............................. 

DESCRIÇÃO DO CASO 

Diagnóstico (Anexar cópia do relatório) 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 

Com base em: 

relatório histológico de ............................................ n° ..................................................  

relatório citológico de .............................................. n° ..................................................  

exames diagnósticos (na falta do histológico) de ............................................................ 

n° ficha médica ..................................... data reg. ........................................................... 

Admissão em...................................................................................................................................... 

Observações:...................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

Relatórios médicos. ................................................................................ Data ..................................  

Entidade a que pertence o carimbo..................................................................................................... 

Assinatura 

............................................................... 
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1.2.3. FICHA DE REGISTRO (MESO 2) 

REGISTRO NACIONAL DE MESOTELIOMAS COR _____ ANO ______ NUM. ________   

SOBRENOME_______________________________ NOME ___________________________ 

ENDEREÇO _________________________________________________________________ 

CIDADE _______________________________ EST. ___________ CEP___________________ 

CIDADE NASCIMENTO __________________________ EST. _________ CEP____________ 

DATA NASCIMENTO___________ (dd-mm-aaaa) IDADE ___SEXO___C.P.F. ____________ 

DIAGNÓSTICO HISTOLÓGICO OU CITOLÓGICO (SE POSSÍVEL ANEXAR CÓPIA DO RELATÓRIO) 

1° DIAGNÓSTICO HISTOLÓGICO ___________________________ CIM ____________ 

Região Anatômica: 

Pleura          Peritônio       Outro _________________________________ CIM _____________ 

Exame:  

Autópsia  Inter. Cirúrgico/pequena cirur.  Biópsia na endoscopia 

Biópsia c/ agulha         Biópsia não especificada 

Data exame _______________________ Número _____________________________________ 

Serviço AP ______________________________ Código Regional _______________________ 

Hospital  ________________________________ Código Regional _______________________ 

2° DIAGNÓSTICO HISTOLÓGICO____________________________CIM _____________  

Região Anatômica: 

Pleura          Peritônio       Outro _________________________________ CIM _____________ 

Exame:  

Autópsia  Inter. Cirúrgico/ pequena cirur.  Biópsia na endoscopia 

 Biópsia c/ agulha         Biópsia não especificada 

Data exame ________________________ Número ____________________________________ 

Serviço AP ______________________________ Código Regional _______________________ 

Hospital  ________________________________ Código Regional _______________________ 
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DIAGNÓSTICO CITOLÓGICO_______________________ Código Regional_____________ 

Líq. Peritoneal       Líq. Pleurico        Outro _________________ Código Regional ____________  

Data Exame ________________________ (dd-mm-aaaa) Número ________________________ 

Serviço AP ______________________________ Código Regional _______________________ 

Hospital  ________________________________ Código Regional _______________________ 

São disponíveis exames imunoistoquímicos? Se sim, preencher o formulário específico 

INTERNAMENTO 

Diagnóstico Clínico: ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________CID-9____________ 

Hospital  ________________________________ Código Regional _______________________ 

Departamento_____________________________ Código Regional _______________________ 

N. Ficha ________________________ Data internamento __________________ (dd-mm-aaaa) 

Data alta _________________________ (dd-mm-aaaa)  

 

Exames (objetivos, instrumentais, citológicos) relevantes para o diagnóstico do MM e para 

a exclusão de outros tumores malignos: 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Exames diagnósticos, na falta do histológico: ________________________________________ 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Causa da Morte ______________________________________________ CID-9 ___________ 

Cidade morte _________________________________________________ Estado __________ 

CEP__________________________________ Data morte _____________________________  
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Eventuais outras internações ou exames:___________________________________________ 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Observações: __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Data índice (v. instrução) _________________________________________ 

Data 1ª compilação ___________________ Compilador ________________________________ 

Data atualização _____________________ Compilador ________________________________ 

Data atualização _____________________ Compilador ________________________________ 

Data atualização _____________________ Compilador ________________________________ 

 

EXAMES IMUNOHISTOQUÍMICOS13 

CEA ______________________ ________ Data_______________ 

VIMENTINA ______________________ ________ Data_______________ 

QUERATINA ______________________ ________ Data_______________ 

PAS ______________________ ________ Data_______________ 

PAS-DIASTASI ______________________ ________ Data_______________ 

ALCYAN BLU ______________________ ________ Data_______________ 

EMA ______________________ ________ Data_______________ 

B76-3 ______________________ ________ Data_______________ 

LEU-M1 ______________________ ________ Data_______________ 

AG. MESOTELIAL ______________________ ________ Data_______________ 

MICRO ELETR. ______________________ ________ Data_______________ 

 ______________________ ________ Data_______________ 

 ______________________ ________ Data_______________ 

 ______________________ ________ Data_______________ 

                                                 
13 Relação de exames presente na versão das orientações de 2002. Atualmente há outros marcadores que podem ser 

solicitados, conforme cada caso a ser analisado (Nota do tradutor). 
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1.2.4 – REGISTRO NACIONAL DOS MESOTELIOMAS – ISTRUÇÕES PARA O 

PREENCHIMENTO DAS FICHAS 

Deve ser compilada uma nova ficha para cada caso que resulte de nova sinalização ao centro. Para 

os casos já assinalados é permitida a correção da ficha existente e dos registros relevantes no banco 

de dados (item 1.2.3 – MESO 2). 

Variáveis e significados 

Nota geral. Todas as variáveis cujos valores são desconhecidos devem ser deixadas como espaços 

em branco. 

COR. Código do Centro Operacional Regional. Corresponde ao código ISTAT para as Regiões 

italianas14.  

Ano de detecção do caso é o ano em que ele foi incluído no registro. Devem ser indicados os dois 

últimos dígitos. 

Número. Número de registro do caso, dado pelo COR de pertinência (aquele de residência do caso) 

após a conclusão dos procedimentos de controle. Se, por qualquer motivo, inclusive eventuais 

erros, o caso for removido do registro, o número não será reutilizado. No banco de dados deve ser 

indicado o motivo do cancelamento. Os casos de pertinência a outro COR serão registrados no 

banco de dados (e assim receberão um número), e em seguida transmitidos com toda a 

documentação. 

Sobrenome, nome. Sobrenome e nome do caso. Registrar sempre o sobrenome de solteira para as 

mulheres15. 

Endereço. Endereço do caso no momento do diagnóstico. Registrar rua e número. 

Cidade. Cidade (e estado) de residência do caso no momento do diagnóstico. 

Cidade de nascimento (e estado de nascimento) do caso. 

Códigos para os registros municipais (de nascimento, residência, morte). Serão usados os códigos 

ISTAT dos registros italianos16. 

Data de nascimento do caso (formato: dd, mm, aaaa) 

Idade. Deve ser registrada sempre que indicada nos documentos utilizados para incluir o caso. Não 

deve ser calculada quando inexistente. 

Sexo. M para masculino. F para feminino. 

CF. Código Fiscal17. Retirada da parte frontal do prontuário. 

Diagnóstico histológico ou citológico. As instruções a seguir são comuns às variáveis agrupadas 

sob os títulos: 1 Diagnóstico histológico; 2 Diagnóstico histológico; Diagnóstico citológico. 

                                                 
14 Código ISTAT para as cidades italianas é um código nacional que não possue similar no Brasil. No caso brasileiro, 

o mais próximo a este código é o CEP - Código de Endereçamento Postal (Nota do tradutor). 
15 No caso brasileiro não é comum registar o nome de solteiro, tanto para mulheres quanto para homens (Nota do 

tradutor). 
16 Equivalente ao CEP no Brasil (Nota do tradutor). 
17 Equivalente ao CPF no Brasil (Nota do tradutor). 
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Transcrever o diagnóstico indicado no relatório do exame histológico ou citológico e o local de 

retirada (biópsia ou líquido). Se possível anexar a cópia do relatório. Por comodidade, o módulo 

separa o espaço dedicado ao registro do diagnóstico histológico do citológico. 

Nota. Se forem disponíveis mais exames, a ficha prevê a possibilidade de indicar dois exames histológicos e um 

exame citológico, cada um em espaço próprio. Se forem disponíveis três ou mais exames histológicos, a ficha deve 

ser preenchida com base nos dois de maior valor diagnóstico, segundo esta ordem: 1. Autópsia. 2. Intervenção 

Cirúrgica/pequena cirurgia, 3. Biópsia em endoscopia. 4. Biopsia com agulha, 5. Biópsia não especificada. 

Códigos para o exame histológico. 1. Autópsia, 2. Intervenção Cirúrgica ou pequena cirurgia, 3. 

Biópsia em endoscopia, 4. Biopsia com agulha. 5. Biópsia não especificada. 

Data do exame. Indicar a data da retirada. 

Número de ordem com que a retirada é catalogada no arquivo do laboratório onde o exame foi 

realizado. 

Serviço AP18 e Hospital. Indicar por extenso a denominação do laboratório que efetuou o exame e 

o hospital (ou a clínica ou a unidade de atendimento ou o centro diagnóstico-laboratorial) onde 

está situado. Registrar o endereço para os centros pouco conhecidos. Estas informações são 

codificadas com base nos códigos regionais utilizados para os procedimentos de registro de 

abertura da atividade e para o diagnóstico convencionado. Tais códigos devem ser encontrados por 

qualquer centro nos escritórios competentes dos serviços regionais de saúde. 

Diagnóstico histológico. Registrar por extenso o diagnóstico morfológico. Devem ser relatadas 

também as formulações dúbias, como: possível, incerto, etc. O diagnóstico morfológico vem 

codificado utilizando a seção M (morfologia) do código ICD-O19 (código desenvolvido para a 

codificação das lesões neoplásicas).  

Local anatômico. Indicar o local em que foi feita a biópsia. Para biópsia em linfonodos ou 

metástases indicar se o local da biópsia é sugestivo como local de início da lesão primitiva. 

A codificação refere-se apenas ao local em que foi efetuada a biópsia. 

Para a codificação se usa a seção T (topografia) do código ICD20 (código desenvolvido para a 

codificação das lesões neoplásicas).  

Exame. Modalidade de retirada para o exame histológico:  

Autópsia 

Internação Cirúrgica/Pequena cirurgia 

Biópsia em endoscopia 

Biopsia com agulha 

Biópsia não especificada  

 

Diagnóstico citológico. Registrar por extenso o diagnóstico citológico. Devem ser registradas 

também as formações dúbias como: possível, incerto, etc. 

Retirada. Refere-se ao líquido examinado. 

Exames imuno-histoquímicos. Os exames imuno-histoquímicos são transcritos na última parte da 

ficha MESO 2. Para registrar o resultado de cada exame, utilizar os seguintes códigos:  

 

                                                 
18 Anatomia Patológica (Nota do tradutor). 
19 Morfologia descreve o cito-histológico de tumores. Tanto o CIM-M (código internacional de morfologia) quanto o 

ICD-O são os códigos usados pelos Patologistas. (Nota do tradutor). 
20  Topografia refere-se a um local (pleura, peritônio, etc.). O código usado para ela é o ICD ou CID: Código 

Internacional de Doenças, do inglês International Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-IX) 

e International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-X). (Nota do tradutor). 
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não 0 

negativo 1 

dúbio 2 

positivo 3 

tecnicamente não avaliável 9 

 

Se registrar algum exame não previsto: indicar detalhadamente. 

Diagnóstico clínico. Registrar por extenso o diagnóstico de alta. Devem ser registrados também 

as indicações dúbias, como: possível, incerto, etc. 

O diagnóstico vem codificado utilizando o código CIM (ISTAT) na versão 9 de 197521. 

Hospital e enfermaria. Indicar por extenso a denominação do hospital e da enfermaria em que o 

caso foi tratado no momento do exame (histológico ou citológico) mais conclusivo para o 

diagnóstico. Para os casos suspeitos, mas dos quais não se tem documentação histológica ou 

citológica, indicar hospital e enfermaria onde foi realizado o diagnóstico clínico. 

Esta informação vem codificada com base nos códigos regionais usados para os procedimentos de 

registro da atividade de internação e para o diagnóstico convencionado. Tais códigos devem ser 

recuperados em qualquer centro com os respectivos departamentos de assessoria regionais de 

saúde. 

Número de registro, Data de internação, Data de alta. Indicar o número do registro e a data de 

internamento e de alta hospitalar. 

Exames (objetivo, instrumental, citológico) relevantes para o diagnóstico de MM e para a 

exclusão de outros tumores malignos. Este campo é disponível para indicar a realização e o 

resultado de exames que possam contribuir para a confirmação do diagnóstico histológico e a 

exclusão de outros tumores malignos. Em particular, registrar TAC22 e exames radiológicos úteis 

para os diagnósticos distintos. 

Exames diagnósticos na falta do histológico. Este campo é disponível para indicar a realização e 

os resultados de exames sobre os quais se formou o convencimento do diagnóstico para os casos 

que não tiveram exames histológicos (ou citológicos). Devem ser indicados TAC e exames 

radiológicos úteis para o diagnóstico. 

Causa de morte. Registrar por extenso o diagnóstico de morte. Devem ser registradas também as 

indicações dúbias, como: possível, incerto, etc. 

O diagnóstico vem codificado utilizando o código CIM (ISTAT) na versão 9 de 1975 (v. indicação 

anterior). 

Cidade de morte. Codificada segundo os códigos ISTAT (v. indicação anterior). 

Data de morte. (Formato: dd. mm. aaaa). 

Cidade e data de morte são indicadas quando conhecidas. 

Eventuais outras internações e exames. Indicar sumariamente todas as informações sobre outros 

exames histológicos ou outras internações. Anexar se possível cópia das internações ou dos 

registros clínicos. 

Observações. Campo disponível. 

Data Índice. É a data em que foi realizado o primeiro diagnóstico. 

                                                 
21 CIM: Classificação Internacional de Doenças, com base em recomendações da Organização Mundial de Saúde 

feitas na IX Conferência de Revisão, realizada em Genebra em 1975 (Nota do tradutor).  
22 TAC: Sigla para Tomografia Assiale Computerizzata. No Brasil chamada de Tomografia Axial Computadorizada, 

ou simplesmente Tomografia Computadorizada (Nota do tradutor). 
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Casos com evidencia histológica ou citológica. Data da primeira retirada positiva. 

Casos com evidencia radiológica ou outra (não cito-histo.). Data do início da internação durante 

a qual foi realizado o diagnóstico. 

Casos com apenas causa de morte. Data do falecimento. 

Data de registro/atualização. Data do preenchimento da ficha.  

Compilador. Nome e sobrenome do compilador. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        CAPÍTULO 2 
 

   

 DEFINIÇÃO DO DIAGNÓSTICO 
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2.1 CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO DOS CASOS DE INTERESSE DO RENAM 

São incluídos e registrados no Registro Nacional dos Mesoteliomas todos os casos de mesotelioma 

maligno, incluindo os suspeitos. A classificação do caso prevê 5 classes e várias subclasses de 

nível decrescente de certeza diagnóstica, em relação à modalidade e certeza diagnóstica alcançada: 

1. mesotelioma maligno CERTO (com 3 subclasses) 

2. mesotelioma maligno PROVÁVEL (com 2 subclasses) 

3. mesotelioma maligno POSSÍVEL (com 2 subclasses) 

4. mesotelioma maligno A DEFINIR (com 3 subclasses) 

5. NÃO mesotelioma maligno  

A tabela 1 mostra sinteticamente os exames diagnósticos necessários e a sua certeza para a inclusão 

dos casos nas várias classes e subclasses. 

1– MESOTELIOMA MALIGNO CERTO  

1.1 O caso deve ser caracterizado com todas as condições seguintes: 

– Pesquisa microscópica do material (histológica ou citológica com centrifugação do 

sedimento) incluído em parafina, com quadro morfológico característico. São incluídas também 

as amostras de tecido retiradas durante uma autópsia; 

– Imuno-histoquímico, com quadro imunofenotípico característico; 

– Diagnóstico por imagens (a confirmação de lesão neoplásica primitiva na pleura ou peritônio 

e exclusão de patologia alternativa) ou diagnóstico de óbito por mesotelioma ou semelhante 

avaliação efetuada por um médico clínico. 

1.2 O caso deve ser caracterizado com todas as condições seguintes: 

– Pesquisa microscópica do material histológico incluído em parafina, com quadro 

morfológico característico. São incluídas também as amostras de tecido retiradas durante uma 

autópsia; 

– Imuno-histoquímico não realizado ou quadro não definitivo; 

– Diagnóstico por imagens (a confirmação de lesão neoplásica primitiva na pleura ou peritônio 

e exclusão de patologia alternativa) ou diagnóstico de óbito por mesotelioma ou semelhante 

avaliação efetuada por um médico clínico. 

1.3 O caso deve ser caracterizado com todas as condições seguintes: 

– Pesquisa microscópica do material histológico incluído em parafina, com quadro 

morfológico característico. São incluídas também as amostras de tecido retiradas durante uma 

autópsia; 

– Imuno-histoquímico não realizado ou quadro não definitivo;  

– Não existem dados clínicos e radiológicos disponíveis ao COR para avaliar a fundamentação 

do diagnóstico clínico. 

2 – MESOTELIOMA MALIGNO PROVÁVEL 

2.1 O caso deve ser caracterizado com todas as condições seguintes: 
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– Exame histológico ou citológico incluído em parafina efetuado, também durante uma 

autópsia, mas que não fornece um indicativo preciso de mesotelioma de modo claro e confiável 

(caso duvidoso); 

– Diagnóstico por imagem (a confirmação de lesão neoplásica primitiva na pleura ou peritônio 

e exclusão de patologia alternativa) ou diagnóstico de óbito por mesotelioma ou avaliação 

análoga realizada por um médico clínico. 

2.2 O caso deve ser caracterizado com todas as condições seguintes: 

– Exame citológico não incluído em parafina, efetuado também durante uma autópsia, com 

quadro característico e relatório expresso em termos claramente indicativos de mesotelioma (e 

não de neoplasia maligna simples); 

– Diagnóstico por imagens (a confirmação de lesão neoplásica primitiva na pleura ou peritônio 

e exclusão de patologia alternativa) ou diagnóstico de óbito por mesotelioma ou avaliação 

análoga realizada por um médico clínico. 

3 – MESOTELIOMA MALIGNO POSSÍVEL 

3.1 O caso deve ser caracterizado por: 

– Dados clínicos e radiológicos indicativos; 

– Diagnóstico de óbito por mesotelioma (apenas o código de óbito não é suficiente, é preciso 

avaliar a ficha médica para verificar que não tenha sido uma neoplasia de outro local com 

envolvimento da pleura). Os casos cujas fichas não foram examinadas não pertencem a esta 

categoria; 

– Ausência de exame histológico; 

– Ausência de exame citológico. 

3.2 O caso deve ser caracterizado por: 

– DCO23 com presença no certificado de óbito ISTAT do termo “mesotelioma”. Os casos nos 

quais o certificado de óbito não foi examinado não entram nesta categoria;  

– Ausência de exame histológico; 

– Ausência de exame citológico; 

– Ausência de dados clínicos e radiológicos. 

4 – CASOS A DEFINIR 

Esta categoria deve ser utilizada apenas como um “registro provisório” no qual se classificarão os 

casos em espera de averiguação. Os casos relativos a residentes em outras regiões deverão ser 

comunicados ao COR de competência que decidirá na sequência a comunicação ao ISPESL. 

4.1 O caso deve ser caracterizado por: 

– Exame histológico ou citológico incluído em parafina, na ausência de quadro morfológico 

característico (caso duvidoso), na ausência de diagnóstico por imagem positiva para 

                                                 
23 DCO: Do inglês: “death certificate only”. Em italiano fala-se “solo certificato di morte”. Equivalente no Brasil 

"somente por declaração de óbito" (Nota do tradutor). 
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mesotelioma ou diagnóstico de óbito por mesotelioma ou avaliação análoga realizada por um 

médico clínico. 

Ou  

– Imuno-histoquímico não realizado, com quadro imunofenotípico dúbio, na ausência de 

diagnóstico por imagem positiva para mesotelioma ou diagnóstico de óbito por mesotelioma ou 

avaliação análoga realizada por um médico clínico. 

4.2 O caso deve ser caracterizado por:  

– Apenas diagnóstico SDO, sem leitura da ficha médica e sem dados diagnósticos posteriores. 

 

4.3 O caso deve ser caracterizado por: 

– DCO definido com base no código de óbito CID IX, sem leitura do certificado de óbito. 

5 – NÃO MESOTELIOMA  

Neste nível são colocados os casos que no nível 4.0 não conseguem alcançar um nível superior 

(1.0; 2.0; 3.0) após ter verificado o falecimento e ter esperado ao menos dois meses do óbito 

(entendido como um limite de tempo para realização dos exames de autópsia que poderão definir 

melhor o diagnóstico). 

2.2 PRIORIDADE NA DEFINIÇÃO DA EXPOSIÇÃO 

Para os casos confirmados nos níveis 1, 2 e 3 se prosseguirá: 

– a definição da sua possível exposição ao amianto. Sempre que, em determinadas situações, 

se apresente provisoriamente a exigência de dever operar uma escolha para a ativação da fase 

de reconstrução da história dos dados do paciente, se poderá aplicar o “critério de prioridade”: 

os casos certos postos no nível 1 serão considerados de “alta prioridade” e para eles deverão ser 

sempre ativados os procedimentos para a definição da exposição; para os casos do nível 

diagnóstico 2 (provável) e 3 (possível), considerados de ordem de prioridade inferior, se poderá 

proceder a entrevista, a definição e a classificação por nível de exposição ao amianto por uma 

quota representativa dos casos detectados, reservando-se os procedimentos o quanto antes para 

os casos restantes; 

– a sua indicação ao ISPESL (ler ReNaM); 

– a sua inclusão nos casos de utilização para o cálculo das taxas de incidência por parte do 

ISPESL. 

2.3 Critérios de definição da data de incidência dos casos de interesse do ReNaM 

A data do primeiro diagnóstico ou data de incidência é a data do exame que fará dispor o caso no 

seu nível específico de diagnóstico. Tal critério é aquele seguido por muitos Registros tumorais da 

população e recomendado pelo European Network of Cancer Registries (ver nota). 
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Nota24: Disponível em: www.encr.com.fr 
European Network of Cancer Registries 
Recommendations for coding incidence data 
The date of the first event (of the six listed below) to occur chronologically should be chosen as incidence date. If an 

event of higher priority occurs within three months of the date initially chosen, the date of the higher priority event 

should take precedence. 
Order of declining priority: 
1. Date of first histological or cytological confirmation of this malignancy (with the exception of histology or 

cytology at autopsy). This date should be, in the following order: 
a) date when the specimen was taken (biopsy) 
b) date of receipt by the pathologist 
c) date of the pathology report. 
2. Date of admission to the hospital because of this malignancy. 
3. When evaluated at an outpatient clinic only: date of first consultation at the outpatient clinic because of this 

malignancy. 
4. Date of diagnosis, other than 1, 2 or 3. 
5. Date of death, if no information is available other than the fact that the patient has died because of a malignancy. 
6. Date of death, if the malignancy is discovered at autopsy. 
Whichever date is selected, the date of incidence should not be later than the date of the start of the treatment, or 

decision not to treat, or date of death. 
The choice of the date of incidence does not determine the coding of the item “basis of diagnosis”. 

                                                 
24 A nota mantida na sua versão em inglês para manter a forma como foi apresentada no original (Nota do tradutor). 
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 CAPÍTULO 3 
 

   

O QUESTIONÁRIO 
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3.1 – DESCRIÇÃO DOS CONTEÚDOS 

A coleta dos dados relativos a história de vida e do trabalho, com uma particular atenção às 

eventuais exposições ao amianto, é realizada por cada COR utilizando pessoal próprio e/ou 

valendo-se da colaboração dos Serviços Locais de Medicina do Trabalho Higiene e Segurança nos 

locais de trabalho. 

Os sujeitos com mesotelioma, residentes ou domiciliados na área de competência do COR, ou um 

membro da família (se falecido), serão entrevistados utilizando o questionário anexo. Eles serão 

entrevistados por pessoal adequadamente qualificado. O questionário é composto das seguintes 

partes: 

1. Informações gerais 

2. Parte A – Hábitos de fumo 

3. Parte B – Saúde 

4. Parte C – História profissional – resumo geral 

5. Parte D  

D1 – História Familiar: história laboral dos familiares ou parceiros  

D2 – Condições Ambientais 

6. Parte E – Confiabilidade das respostas 

7. Parte F – História profissional (ficha indústria/artesanato/outro) 

8. Parte G – História profissional (ficha agricultura) 

9. Parte H – História militar 

10. Parte I – História extraprofissional  

As fichas agregadas são compiladas para cada atividade laboral relatada na parte relativa à história 

profissional no resumo geral (parte C). 

São pedidas também informações sobre o tipo e a qualidade da entrevista. A revisão e a validação 

da qualidade do questionário, ao término do preenchimento e sua confiabilidade, será realizada 

pelo COR. Durante esta fase de trabalho pode evidenciar-se a necessidade de aprofundamento (por 

exemplo, entrevista sucessiva telefônica ou direta; contato com os colegas de trabalho e com os 

Serviços Locais de Medicina do Trabalho Higiene e Segurança nos locais de trabalho). 

3.2 INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO 

Os entrevistadores que irão aplicar o questionário serão devidamente treinados: eles também 

poderão ser munidos de um breve lembrete para o recolhimento da história laboral. Serão 

apresentados a seguir, de forma exemplificativa, alguns Registros para os entrevistadores. 

EXPOSIÇÃO PROFISSIONAL 

Perguntas as fazer, no caso em que entre os trabalhos apareça um dos seguintes departamentos de 

trabalho. (Atenção! A lista não é definitiva para todos os departamentos laborais em que são 

verificados casos de MM. São indicados somente os mais frequentes). 
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LEMBRAR DE ASSOCIAR SEMPRE A INFORMAÇÃO COM A DATA/PERÍODO A 

QUE SE REFEREM 

ÁGUA E GÁS 

(Implantação de distribuição) 

Pergunte se fez a instalação, manutenção ou remoção dos tubos da rede de distribuição e se eles 

eram feitos de metal, plástico ou fibrocimento. Em particular se fez o corte deste último com 

ferramentas rotativas ou se os quebrou para removê-los. Também pergunte se realizou a 

manutenção de bombas e compressores. 

AEROPLANOS  

(Construção e manutenção) 

Não há informação definitiva sobre o uso de amianto em aeronaves civis. A única indicação é 

relativa ao uso de cartões de amianto nos armários para a conservações quente dos alimentos. É 

possível haver o uso de amianto em aeronaves militares. 

AGRICULTURA 

Especificar o tipo de atividade/cultura. No caso de empresa para a produção de vinho perguntar 

sobre o tipo dos filtros utilizados. Foi relatado o uso de poeira contendo fibras de amianto gerada 

na produção de rações para frangos. Em seguida perguntar quais os animais criados, o tipo de 

alimentos e o período em que foram utilizados. É possível também que o pó contendo amianto 

tenha sido utilizado com areia para os rebanhos de animais. 

Pergunte se foram utilizados resíduos têxteis para “preparo” do terreno.  

Recolher informações sobre eventuais usos de sacos de juta reciclados. Em caso de resposta 

afirmativa perguntar se lembra qual a escrita sobre os sacos e se eles davam a impressão de conter 

material empoeirado. 

ALIMENTOS 

Neste setor destacar as áreas onde foi documentada a presença de amianto: 

Açúcar (Produção): presença de isolamento nos condutores para fluidos quentes. Em particular 

relatar a frequência de manutenção e substituição de condutores para fluidos quentes que 

envolviam operações de remoção de isolamento. 

Padarias e confeitarias: há alguns relatos sobre isolamentos presentes nos fornos e de fogões com 

cimento amianto. Utilização de proteções de corda de amianto nas portas dos fornos. Uso de luvas 

ou panos de amianto para a manipulação de tabuleiros de assar. 

Produção de bebidas: uso de filtros de amianto. 
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Destilarias e cervejarias: isolamento de tubos e caldeiras. 

Produção de óleos, indústria de conservas, laticínios e fábricas de comidas: caldeiras e tubos 

isolados para fluidos quentes; também relataram filtros em amianto. 

Produção de chocolate e doces: uso de talco com função antiadesiva. 

Também é relatada a utilização de sacos de juta reciclados (que contiveram amianto) em moinhos 

e fábricas de alimentos. 

VEÍCULOS AUTOMOTORES 

(Reparos de partes mecânicas, carroceria, pneus) 

Perguntar o tipo dos veículos reparados (Automóveis, veículos pesados, tratores, etc.).  

Perguntar se efetuava a manutenção/substituição dos freios e embreagens e se manipulava isolantes 

térmicos com amianto em forma de caixas, fitas, cordas, etc. 

Perguntar, também, se eram utilizados estuques, vernizes ou massas contendo amianto, também 

com função antirruídos ou para a proteção do calor das partes próximas durante operações de solda. 

ESTRUTURAS METÁLICAS 

O uso de amianto neste setor é muito variado. É relatada a utilização de caixas e tecidos como 

proteção contra o calor utilizados pelos soldadores, trabalhos de manutenção realizados em 

tubulações isolantes para o transporte de fluidos quentes (vapores, etc.). Perguntar se durante o 

trabalho normal foram realizadas nas proximidades operações de isolamento/remoção realizadas 

simultaneamente por outros trabalhadores. 

Perguntar se construiu estruturas metálicas para edifícios ou coberturas de telhados industriais. Em 

caso de resposta afirmativa se as estruturas eram revestidas com amianto para a proteção do fogo 

e, no caso de coberturas, se eram instaladas lajes de cimento amianto (eternit) com sua presença. 

Também pedir informações sobre o tipo de produto fabricado e se este previa o uso de amianto 

(ex. construção de fornos, caldeiras ou outras máquinas que necessitavam a proteção de partes 

quentes). 

É relatada a utilização de recipientes cheios de fibras de amianto para o resfriamento lento de peças 

soldadas e de tapetes de tecido de amianto. 

FÁBRICAS DE PAPEL 

É relatada a presença de amianto como isolante nas caldeiras e nos dutos para fluidos quentes: 

perguntar se era trabalhador da manutenção; também perguntar se fez triagem de trapos para a 

preparação da pasta de papel. 
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CAVAS OU MINAS 

Especificar qual o tipo de material era extraído, e em particular se era: 

– crisotila; 

– terra de diatomáceas; 

– talco; 

– outro (especificar). 

Perguntar onde era localizada a cava ou a mina e se eram realizadas operações de 

esmagamento/moagem dos materiais. 

CIMENTO 

(Produção dos produtos à base de) 

Perguntar: 

– se na empresa também eram produzidos manufaturados de fibrocimento ou cimento-

amianto; 

– se era empregado nos fornos ou caldeiras; 

– se utilizava meios de proteção para o amianto (aventais, luvas, etc.); 

– se fazia manutenção dos fornos. 

CERÂMICA 

(Produção de objetos em) 

Perguntar: 

– se era empregado nos fornos; 

– se utilizava meios de proteção para o amianto (aventais, luvas, etc.); 

– se realizava reparos/manutenção dos fornos e nos carrinhos utilizados nos fornos de 

cozimento; 

– se utilizava ou se modelava formas em cimento amianto. 

QUÍMICA/PETROLÍFERAS/REFINARIAS 

Neste setor o amianto é amplamente utilizado como isolante das plantas e das tubulações para o 

transporte dos fluidos quentes e na proteção de diversos tipos. É registrado também o uso de tintas 

para altas temperaturas, ou seja, contendo amianto. Além disso, foi utilizado na produção de tijolos 

de vinil-amianto de vários tamanhos e cores. 

Especificar em seguida: 

– se era empregado na manutenção ou na operação dos sistemas; 

– se, como empregado no laboratório químico, utilizava dispositivos antichama de amianto ou 

se preparava/utilizava filtros de amianto (Gooch), se utilizava caixas-amianto como proteção 

das chamas liberadas e do calor intenso do laboratório; 

– se esteve presente em repartições ou em seções da planta enquanto outros trabalhadores 

efetuavam a manutenção das partes isolantes ou fez ele próprio a operação de revestimento com 

materiais contendo amianto; 

– se era empregado no trabalho de mistura dos compostos de asbesto e resina; 
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– se utilizava tintas para “altas temperaturas” contendo fibras de amianto; 

– se trabalhou em indústrias produtoras de azulejos de vinil-amianto. 

COMÉRCIO 

Perguntar: 

– se trabalhou em alguma loja de tintas ou de ferragens, ou em alguma outra loja onde eram 

vendidos produtos contendo asbesto, tais como materiais de construção ou artigos de hidráulica; 

– se trabalhou em um entreposto de produtos para agricultura, em particular se havia a 

manipulação de sacos de juta reciclados. Em caso de resposta afirmativa perguntar se recorda 

os escritos dos sacos e se estes davam a impressão de ter contido materiais empoeirados; 

– se trabalhou em loja de artigos para a caça, em particular munições, onde se preparavam os 

cartuchos para caça com uso de feltros de amianto; 

– se vendia ou manipulava talco industrial. 

Também é registrado o uso de estruturas metálicas revestidas de amianto pulverizado nos edifícios 

de grandes varejistas. 

CURTUMES 

(de peles) 

Perguntar sobre o local de trabalho e, em particular, se era realizado o tratamento das peles com 

talco industrial. Perguntar se na empresa havia caldeiras e tubos isolantes e se efetuou manutenção 

sobre eles ou se esteve presente durante este trabalho, feito por outras pessoas, nas proximidades. 

CONSTRUÇÃO 

Especificar se tratava-se principalmente de: 

– construção pública (escolas, hospitais, grandes edifícios para escritórios, etc.); 

– construção industrial (galpões, etc.); 

– construção privada (edifícios para habitação, etc.); 

– restaurações e reformas; 

– demolições, isolamentos e isolamentos térmicos e acústicos (se realizou isolamentos, 

perguntar que tipo de materiais eram utilizados, se realizava pessoalmente ou se eram realizados 

nas suas proximidades); 

– construção e manutenção de estradas e taludes (também ferroviários): perguntar a localidade 

onde trabalhou; 

– Colocação de telhados de eternit; 

– colocação/corte/remoção de capuzes, chaminés, chaminés tanques, etc. em cimento amianto 

(eternit); 

– impermeabilização de coberturas de edifícios efetuada com produtos betuminosos em estado 

líquido; 

–  movimentação de materiais provenientes de demolições de obras. 
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ENERGIA ELÉTRICA 

(Produção e distribuição) 

No setor elétrico é feito grande uso de amianto nas centrais termoelétricas e geotérmicas para o 

isolamento das turbinas (a gás e a vapor), nos geradores de vapor (caldeiras) e nas tubulações para 

o transporte de fluidos quentes. Perguntar se trabalhou neste tipo de plantas e a atividade exata que 

desenvolveu. Se trabalhou no setor de distribuição perguntar se efetuou a manutenção dos 

equipamentos antichamas e dos contadores/selecionadores (Grandes interruptores). É registrada a 

presença de “assoalhos flutuantes” em cimento amianto nas centrais e cabines elétricas. Assinalar 

também a presença de manufaturados em amianto com finalidade “antichama” nas pistas de 

colocação de cabos elétricos. 

BORRACHA/PLÁSTICOS 

É registrada a presença de grandes quantidades de amianto nas centrais térmicas e nas tubulações 

para o transporte de fluidos quentes: perguntar se era empregado na manutenção ou se participou 

de operações de isolamento realizadas por outros. 

É feito grande uso de talco como antiadesivo: perguntar o tipo de uso desta substância. Perguntar 

se fez uso no trabalho de fibra de amianto ou talco industrial como aditivo para borracha ou se 

realizou manutenção em maquinário isolante. 

É registrada a presença de: “tecido” de amianto na proteção de impressoras nas impressões a quente 

de materiais plásticos e de “caixas” de amianto para o isolamento de placas de suporte das 

impressoras a quente para a impressão da borracha. 

LAPIDAÇÃO 

Amianto era presente nos fornos para tratamentos térmicos de cozimento e sinterização. Perguntar 

se trabalhou com mármore verde (serpentina). 

TIJOLOS, TELHAS E OUTROS MATERIAIS DE COSTRUÇÃO COZIDOS 

(Produção) 

Perguntar: 

– se era empregado nos fornos; 

– se utilizava meios de proteção em amianto (aventais, luvas, etc.);  

– se realizava reparos nos fornos e nos carrinhos dos fornos. 

MATERIAL DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO 

Pergunte se a sua empresa operava principalmente na fase de: 

– Construção;  

– Manutenção; 
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– Demolição. 

Perguntar ainda o tipo de transportes (vagões, locomotivas, trens de metrô) nos quais trabalhava, 

reconstruindo com particular atenção o período de trabalho. 

METAIS 

(Fusão e trabalho em calor) 

Perguntar: 

– se era empregado nos fornos; 

– se utilizava meios de proteção em amianto (aventais, luvas, etc.); 

– se participava do resfriamento dos fornos ou se estava nas proximidades quando outros 

efetuavam tal operação; 

– se havia tubulações ou dutos isolados.  

MEIOS DE ELEVAÇÃO 

(Elevadores, ascensores, gruas, teleféricos e telesqui25) 

É documentado o uso de materiais de atrito contendo amianto. Perguntar se efetuava a manutenção 

dos freios. 

NAVAL-MECÂNICA 

Este é um dos setores onde se fez um vastíssimo uso de amianto em numerosos produtos e sob 

várias formas. 

Perguntar se a sua indústria operava principalmente na fase de: 

– Construção;  

– Manutenção;  

– Demolição. 

Perguntar detalhadamente informações sobre a empresa, em particular a respeito do lugar onde 

atuava (se em terra ou a bordo). 

MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS/TRANSPORTADOR 

Perguntar se trabalhou como carregador em portos ou ainda se fazia movimentação de materiais 

ensacados em sacos de juta, em particular contendo amianto. 

                                                 
25 Sistema de transporte existente nas estações de esqui que permite aos esquiadores subir até um ponto mais alto 

nas pistas (Nota do tradutor). 
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OURIVES 

É registrada a presença de amianto nos topos de bancadas de trabalho e nas guarnições das portas 

dos fornos e nas bocas dos cadinhos. 

REFRIGERAÇÃO 

O Amianto estava presente nas plantas frigoríferas em grandes quantidades como isolante e na 

proteção dos compressores. 

SACARIAS 

É documentada a reutilização de sacos já usados para o transporte de fibra de amianto. Perguntar 

se recorda do tipo de escrita existente nos sacos utilizados e se a juta estava impregnada de poeira. 

SAÚDE 

Perguntar se era técnico de prótese dentária: é sabido que o amianto foi utilizado na micro fusão 

da cera persa26. 

Nos hospitais a presença de amianto foi detectada: 

– nos aparelhos de esterilização. Perguntar se participou ou realizou operações de manutenção 

em tais equipamentos; 

– nos isolantes de dutos para áreas tratadas termicamente, nas caldeiras e dutos de vapor para 

o aquecimento dos edifícios. Perguntar se realizou a manutenção; 

– nas tábuas de passar roupa das lavanderias e nos reservatórios de engomar cobertos de 

amianto; 

– nos carrinhos aquecidos para transporte de alimentos;  

– nas incubadoras para recém nascidos. 

 

SIDERURGIA 

Perguntar: 

– se era empregado nos fornos; 

                                                 
26 Técnica de escultura originalmente introduzida na Idade do Bronze e que foi muito utilizada pelas culturas grega, 

romana e em esculturas monumentais. Pode ser usada de duas formas básicas:  

- Modo indireto: consiste em criar um modelo de cera e usá-lo para fazer um molde de argila com dois furos, um no 

topo e outro na parte inferior, por onde é efetuado o derretimento da cera e a sua substituição por bronze fundido. 

- Modo Direto: o modelo de cera é feito sobre uma outra argila de maneira tal que a imagem final seja oca no seu 

interior (Nota do tradutor). 
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– se utilizava meios de proteção em amianto (aventais, luvas, etc.); 

– se participava do religamento dos fornos ou se atuava nas proximidades quando outros 

realizavam tal operação; 

– se havia tubulações ou dutos isolantes; 

– se utilizava caixas em amianto para a proteção de conchas, dos canais de moldagem ou para 

a proteção pessoal (telas); 

– se manipulou revestimentos à prova de fogo de cabos elétricos e se efetuou manutenção dos 

sistemas elétricos em geral; 

– se realizou a manutenção dos moinhos. 

TERMO-HIDRÁULICA 

Perguntar se realizava manutenção de caldeiras e de dutos para fluidos quentes, se utilizava 

proteção e de que tipo. Se realizou diretamente operações de isolamento e com qual material. 

TECIDOS 

(Indústria) 

O setor Têxtil (sem amianto) ainda tem muitas incertezas sobre possíveis exposições ao amianto 

ocorridas no passado, não obstante o grande número de casos de MM descritos em várias áreas 

italianas. 

Em alguns períodos o amianto foi utilizado para a confecção de tecidos com lã com a finalidade 

de obter redução das taxas de exportação nos Estados Unidos (1965-1972 aproximadamente). Nos 

períodos anteriores a juta foi usada com o mesmo propósito e é possível que ela tenha sido 

proveniente da reciclagem dos sacos que contiveram amianto. É importante ainda que seja bem 

especificada a empresa e o tipo de manufatura, com particular interessa ao tipo de fibra (se lã 

especificar se era de lã virgem ou beneficiada e sua eventual origem).  

Nas indústrias de seda e lã estavam presentes caldeiras e dutos isolados. No acabamento (tinturaria 

e lavanderia) é documentada a presença de amianto pulverizado como tratamento 

anticondensamento, além das caldeiras habituais e dutos de vapor. Lembrar de perguntar sempre 

ao entrevistado se assistiu a operações de manutenção nos isolamentos. 

Perguntar se realizou tarefas de manutenção das embreagens e sistemas de freios das fiações. Se 

realizou a tarefa de classificador/separador de retalhos perguntar se manipulou tecidos prateados 

(com amianto), se havia juta proveniente de sacos reciclados e se fez uso de sacos de juta para 

dispor os retalhos. 

Perguntar se era utilizada proteção de amianto com função anti-incêndio. 

TIPOGRAFIA/CARTOGRAFIA 

Perguntar se era empregado na linotipo (máquina para a composição a quente) e se utilizava cartão 

em amianto para a proteção do cadinho do chumbo. Perguntar também se eram presentes 

contentores para carbonatura (produção de papel carbono) isolados com amianto. 



45 

 

 

TRANSPORTES 

O amianto também foi transportado por diversos meios de transporte: perguntar o tipo de transporte 

e o tipo de manufatura ou matéria prima. Em particular perguntar se esta última era transportada 

em sacos de juta e se ele fazia a limpeza do meio de transporte após o descarregamento. Perguntar 

também se ele efetuava a manutenção do meio de transporte. 

VIDRO 

(Produção de artigos em) 

Perguntar: 

– se era empregado nos fornos; 

– se utilizava meios de proteção em amianto (aventais, luvas, etc.); 

– se participava do religamento dos fornos ou se atuava nas proximidades quando outros 

realizavam tal operação; 

– se utilizava corda, tecidos ou fitas em amianto para o revestimento dos utensílios; 

– se utilizava caixas em amianto como revestimento das prateleiras de colocação dos 

manufaturados; 

– se utilizava fibras de amianto para a refrigeração dos objetos de vidro; 

– se era empregado na oficina mecânica e se efetuava trabalhos mecânicos em materiais de 

metal diversos, como por exemplo eletro asbesto (syndanio). 

ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS 

Perguntar em que fase da eliminação de resíduos atuava. Sucessivamente, o tipo dos resíduos e o 

estado em que se encontravam. 

DIVERSOS 

Trabalhadores com impressão a quente na parte superior, em fábricas de calçados; 

Maquinistas de locomotivas elétricas: presença de amianto na cabine elétrica da locomotiva; 

Envolvido com a construção/manutenção de aquecedores de interruptores ferroviários alojados em 

caixas com cimento-amianto; 

Eletricistas: talco utilizado como antiatrito. Presença de amianto nos suportes dos reostatos para 

equipamentos de iluminação a neon; 

Envolvido com espetáculos públicos: presença de amianto em estruturas anti-incêndio, cobertores 

e cortinas; 

Envolvido com academias, piscinas e outras estruturas isoladas com amianto; 

Correspondências: envolvido com centros mecanográficos: presença de equipamentos corta-

chama em amianto; 
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Empregados em escritórios com estruturas dos edifícios isoladas: presença de fibras de amianto 

em gesso ou pisos; 

Cofres: é relatada a presença de cartões de amianto nas cavidades metálicas para a proteção do 

fogo; 

Madeira/Produção/Instalação de mobília: impressão a quente com isolante para a produção de 

compensados e painéis nobres; assinalado o uso artesanal de painéis/cartões protetivos de amianto 

na montagem de mobília de cozinhas diferenciadas; 

Empregados na construção de máquinas para a preparação de café: amianto utilizado como isolante 

nas caldeiras.  
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3.3 QUESTIONÁRIO27
 

SOBRE HISTÓRIA DE TRABALHO E HÁBITOS DE VIDA 

 

Centro Operacional da Região .............................................................................. 
Todas as perguntas se referem a: 

N. identificação ................................ 

Sobrenome e nome ......................................................................................................... 

Data de nascimento ........ / ........ / .............  Sexo:     M          F 

Local de nascimento: Cidade ................................................. Estado ............................ 

Última residência (endereço): Rua .................................................................................. 

Cidade ......................... Estado ......................... 

Telefone ....................................................... 

Estado civil ................................................... Se casado, ano de casamento ................. 

Título de estudo (ou último ano de estudo) ..................................................................... 

Dados de quem respondeu se não foi o interessado 

Sobrenome e nome ...................................................................   Sexo:     M          F  

Data de nascimento ........ / ........ / .............  

Grau de parentesco..................................................................... 

Endereço.................................................................................Telefone .......................... 

Data entrevista ........ / ........ / .............  Lugar da entrevista............................................. 

Entrevistador ............................................................... Entidade .................................... 

Se a entrevista não foi realizada indicar o motivo: 
Impossível de encontrar 
Recusa 

Impossibilidade físico-psíquica 

Falecido, não encontrados os parentes 

Falecido, recusa dos parentes 

                                                 
27 Estes questionários foram posteriormente atualizados. A versão atualizada está apresentada no Anexo B (Nota do 

tradutor). 
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Parte A 

 

parte  

 

A1.  Fuma?  Sim 

  Não 

  Parou 

 
 Não sei 

 

A2.  Se é ou foi fumante, o que fuma/fumava? 

          














sei não     

sem parte com, parte     

filtro sem     

filtro com     

Cigarros  

Charutos 

Cachimbo 

Não sei 

A3.  Com que idade começou a fumar? ..................................................      Não sei 

        Com que idade parou......................................................................           Não sei 

A4.  Quantos cigarros 

fuma/fumava por dia?..........................................................................          Não sei 

HÁBITOS DE FUMO 
PARTE A 
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Parte B 

 

parte  

B1.  Foi submetido à radiografia torácica? 

 Sim  Não  Não sei 

Motivo ................................................ N° ...................... 

B2.  Alguma vez fez tratamentos com raio X? 

 Sim  Não  Não sei 

Local .......................................... Motivo ......................... Duração (meses) .......... 

Ano de início ........................ Local do tratamento ................................................. 

B3.  Possuía renda INAIL28 para doenças profissionais do aparelho respiratório? 

 Sim  Não  Não sei 

Se sim, por qual doença e desde quando? 

................................................................................................................................. 

B4.  Já sofreu de doenças bronco-pulmonares importantes? 

 Sim  Não  Não sei 

Em caso positivo especificar quais.......................................................................... 

Quando? ............................. 

B5.  Teve algum trauma torácico importante? 

 Sim  Não  Não sei 

 

B6.  Na sua família há casos de patologia tumoral? 

 Sim  Não  Não sei 

Se sim, especificar: 

GRAU DE PARENTESCO TUMOR ANO 

   

   

   

                                                 
28 Equivalente no Brasil aos benefícios do INSS (Nota do tradutor). 

SAÚDE 
PARTE B 
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Parte C 

 

parte 
C 

Preencher uma ficha específica para cada atividade laboral realizada: 

“Artesanato/indústria” - “Agricultura” - “Militar”. As atividades extralaborais serão 

descritas na ficha “História Extraprofissional”.  

C1.  Realiza atualmente uma atividade profissional? 

 Sim  Não  Não sei 

Se não, indicar o motivo: .......................................................................................... 

C2.  História profissional completa (incluir o serviço militar). 

N.B.: em caso de trabalho descontínuo ou ocasional especificar a duração total. 

N. 
INÍCIO 

IDADE ANOS  IDADE 

FIM 

  ANOS 

NOME 

DA EMPRESA 
TAREFA 

       

      
 

       

       

       

       

       

       

       

       

HISTÓRIA PROFISSIONAL 

RESUMO GERAL 

PARTE C 
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Está disponível o livro de trabalho? 

 

 Sim  Não  Não sei 

C3.  Faz ou já fez trabalhos eventuais (biscates)? 

 Sim  Não  Não sei 

 

Se sim, descreva a história profissional completa 
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Parte D 

 

 

D1.  História laboral dos familiares e dos que moravam juntos 

(Referida ao período em que viviam na mesma casa do sujeito em questão) 

COMPOSIÇÃO DA FAMÍLIA (apenas os que moravam juntos) 

Grau parentesco 

Período de 

convivência 
(de .......... 

a..........) 

Descrição resumida do trabalho 

(atividade da empresa e tarefas) 

a 

* 

Roupas 

** 

 

Pai 
    

 

Mãe 
    

 

Cônjuge 
    

Outro parente 

ou morador 

    

Outro parente 

ou morador 

    

Outro parente 

ou morador 

    

Outro parente 

ou morador 

    

 

* O trabalho tinha o uso de amianto ou manufaturas contendo amianto? 

** As roupas de trabalho eram trazidas para casa? 

HISTÓRIA FAMILIAR 
part   PARTE D 
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Em caso de resposta positiva na coluna a preencher a seguinte ficha: 

Morador: grau de parentesco .......................................................................................... 

Sobrenome e nome ..........................................................................................................  

Se falecido, causa da morte: ............................................................................................ 

Teve história familiar de patologia tumoral   Sim     Não  Não sei 

Se sim, especificar: ......................................................................................................... 

 

    
TAREFA 

  

PERÍODO NOME 

EMPRESA 

E LOCAL 

PRINCIPAIS 

PRODUTOS 

OU SERVIÇOS 

ATIVIDADES DO 

DEPARTAMENTO 

E DESCRIÇÃO 

DA ATIVIDADE 

REALIZADA 

ROUPAS 

(a) 

LAVAG. 

(b) 

       

       

       

       

(Elencar se possível apenas os trabalhos realizados durante o 
período de convivência com o sujeito em questão) 

(a) Assinalar caso voltasse do trabalho vestido com a roupa de trabalho. 

(b) Assinalar caso as roupas de trabalho fossem escovadas ou lavadas em casa. 

Seu parente recebe do INAIL por doença profissional? 

 Sim  Não  Não sei 

 

Se sim, por qual doença e desde quando? ..................................................................... 

..........................................................................................................................................
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D2.  CONDIÇÕES AMBIENTAIS  

HISTÓRIA RESIDENCIAL 

NÚMERO 

PROGRESSIVO 

RESIDÊNCIAS 

DO NASCIMENTO 

AO DIAGNÓSTICO 

PERÍODO 

(ANOS DE 

CALENDÁRIO) 
DE ..... 
A ..... 

CIDADE 

E 

SIGLA 

ESTADO 

ENDEREÇO 

TIPO DE 

RESIDÊNCIA 

(*) 

     

     

     

     

     

     

(*) Tipos de residência: 1 = Rural ou fazenda 
 2 = Casa familiar ou vila 
 3 =  Condomínio 
 4 =  Comunitária (pensionatos, quartéis, colégios, internatos) 
 5 =  Outro (especificar) 

 

Nas habitações após 1945 existiam manufaturados em cimento amianto (cobertura em 

eternit, tetos falsos, caixas d’água, painéis atrás do fogão, outro)? 

.......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

Quem efetuava e como era feita a manutenção? 

.......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 



55 

 

 

Existia próximo à sua residência: 

 planta química ou petroquímica no período ................. distância ......... 

 central termoelétrica no período ................. distância ......... 

 porto no período ................. distância ......... 

 canteiro naval no período ................. distância ......... 

 planta produção eternit no período ................. distância ......... 

 planta prod./reparo veíc. ferrov. no período ................. distância ......... 

 cava ou mina no período ................. distância ......... 

 linha/estação ferroviária no período ................. distância ......... 

 incinerador no período ................. distância ......... 

 zona industrial no período ................. distância ......... 

 lixão no período ................. distância ......... 

 outro............................................... no período ................. distância ......... 
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Frequentou assiduamente locais de uso coletivo ou meios de transporte como: 

 

 

 teatros período................ duração....................  nome................. cidade................. 

 cinema período................ duração....................  nome................. cidade................. 

 academias período................ duração....................  nome................. cidade................. 

 piscina período................ duração....................  nome................. cidade................. 

 trem/metrô/balsa período................ duração....................  nome................. cidade................. 

 outro período................ duração....................  nome................. cidade................. 
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Parte E 

 

 

E1.  Completude das informações 

 Pouca  Parcial  Suficiente  Boa 

E2.  Atitude em relação e entrevista 

 Favorável  Com alguma reserva  Negativa 

E3.  Motivação à colaboração 

  Boa  Discreta  Baixa 

E4.  Estadio da doença 

 Inicial  Avançado  Não aplicável 

(entrevista com outra pessoa) 

 

Existem outros parentes ou companheiros de trabalho do sujeito que podem dar 

respostas mais aprofundadas a respeito de algum período específico? Se sim, indicar, 

se possível, endereço e número telefônico. 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

Observações: 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

Data .............................. 

Local da entrevista Assinatura do entrevistador 

......................................... .......................................................... 

CONFIABILIDADE DAS RESPOSTAS 
part   PARTE E 
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HISTÓRIA PROFISSIONAL 

  

Parte F 

 

 

 

FICHA INDÚSTRIA / ARTESANATO / OUTRO 

(ficha a ser utilizada para qualquer trabalho realizado pelo sujeito nestes setores) 

Ficha relativa ao trabalho realizado na empresa.............................................................. 

No período .................................Endereço ..................................................................... 

Nome do proprietário........................................................................................................ 

Nome do diretor de produção.......................................................................................... 

Eventuais membros artesãos........................................................................................... 

Nomes de colegas de trabalho......................................................................................... 

N° total de funcionários .................................. 

Empresa:                   ativa  fechada  não sei  

F1.  Tipo de produção / produtos acabados................................................................ 

..........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

F2. Regime de trabalho:       tempo integral  

       tempo parcial      horas por dia ............................. 

       sazonal      meses por ano .......................... 

F3.  Descrição geral do ambiente de trabalho e tempo transcorrido ....................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

F4.  Descrição do ambiente em que trabalhava:  

• Dimensões ..................................................... Número de funcionários.........................  

• Tipo de maquinário e quantidade.................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

PARTE F 
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F5.  Tarefa ou tipo de atividade desenvolvida............................................................ 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

• Máquinas e materiais utilizados...................................................................................... 

..........................................................................................................................................  

• Anos de uso ...................................................................................................................  

• Eventuais tarefas incomuns ou particulares, frequência e duração................................. 

.......................................................................................................................................... 

F6.  Tipo de atividade eventualmente desenvolvida por outros nas proximidades... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

F7.  Havia poeira, gás, vapores onde trabalhava?  Sim  Não 

• Se sim, de onde proveniam? ....................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

• Havia instalações de aspiração em funcionamento?            Sim            Não 
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F8.  Utilizava dispositivos de proteção individual contra a poeira?     Sim       Não 

• Se sim, de que tipo e em que período............................................................................. 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 

• Para qual trabalho utilizava as proteções? ....................................................................... 

• Utilizava dispositivos de proteção individual contra o calor?             Sim      Não 

• Se sim, de que tipo e em que período.............................................................................. 

.......................................................................................................................................... 

• Com quais materiais eram construídos? 

.......................................................................................................................................... 

• Para quais trabalhos eram utilizados? 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

F9.  Havia fontes de calor?                                                         Sim                 Não 

• Se sim especificar.......................................................................................................... 

 

F10.  Havia tubos isolantes?                                                      Sim                 Não 

Se sim especificar 

• Com quais materiais?........................................................................... Não sei 

• O que transportavam?.......................................................................... Não sei 

• Viu efetuarem operações de manutenção que comportavam 

remoção de isolamento?......................................................................... 

 

Não sei 

• Quem realizava esta manutenção?...................................................... Não sei 

• As paredes, o teto ou as estruturas metálicas eram revestidas com 

materiais de isolamento? 

                               Sim                   Não                        Não sei 

 

Se sim especificar:............................................................................................................
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F11.  Para o seu trabalho você utilizava ou tinha contato direto com: 

 De que tipo 

• Solventes    ........................................ 

• Vernizes    ......................................... 

• Abrasivos    ......................................... 

• Sílica    ......................................... 

• Cimento    ......................................... 

• Fibrocimento/Cimento/Amianto/Eternit   ......................................... 

• Amiantite    ......................................... 

• Talco    ......................................... 

• Fibras minerais (lã de vidro/de rocha, etc.)   ......................................... 

• Fibras têxteis ou tecidos    ......................................... 

• Asbesto/amianto    ......................................... 

• Outros minerais fibrosos    ......................................... 

• Agentes físicos - radiação    ......................................... 

• Outro (especificar)   ......................................... 
 

F12.  Além das tarefas já descritas desenvolvia ainda trabalhos de manutenção? 

                                        Sim                        Não 

• Se sim descrever o que fazia (se necessário preencher uma outra ficha 

“indústria”)................................................................................................................

................................................................................................................................. 

F13.  Em caso de tarefas de manutenção, descrever o trabalho desenvolvido: 

.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
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HISTÓRIA PROFISSIONAL 

Parte G 

 

 

 

FICHA AGRICULTURA 

(ficha a utilizar para qualquer atividade laboral desenvolvida pelo sujeito neste setor) 

Questionário relativo ao trabalho desenvolvido na empresa............................................  

no período ................................... Endereço ...................................................................  

Nome do Titular................................................................................................................. 

Nomes de colegas de trabalho.......................................................................................... 

N° total de funcionários............................... 

Empresa:                   ativa   fechada  não sei  

 

G1.  Descrição das tarefas e atividades desenvolvidas............................................. 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

• Descrição do tipo de produção e do ambiente em que trabalhava: 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

G2. Regime de trabalho:       tempo integral  

       tempo parcial      horas por dia ............................. 

       sazonal      meses por ano .......................... 

 

PARTE G 
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G3.  Descrição do ambiente em caso de atividades desenvolvidas em cantinas, 

caves, adegas ou outras similares............................................................................... 

 

• Dimensões .......................................... 

• Número de funcionários ......................... 

• Como definiria o local em que trabalhava habitualmente?  

.......................................................................................................................................... 

 

Instalação ao ar livre  Depósito/armazém  

Cantina  Escritório  

Laboratório artesanal  Laboratório  

Outro (especificar)  .......................................................................  

• Que tipo de bebida era produzida? (Tipo de vinho, cerveja, destilados, bebidas 

gasosas, xaropes, outros)............................................................................................ 

..................................................................................................................................... 

• Que tarefa realizava? .................................................................................................. 

..................................................................................................................................... 

• Esteve no trabalho com filtragem?               Sim              Não       Não sei 

• Se sim, especificar por quanto tempo médio por dia na semana: 

                           De ..................................                      A ..................................... 

• Quais filtros eram utilizados? 

   Celulose              Amianto         Sacos de pano             Não sei     

    Outro (especificar) ................................................................................................... 

• Havia plantas de destilação?                    Sim           Não          Não sei 



64 

 

 

G4.  Usava proteção pessoal?  Sim  Não  Não sei 

• Se sim, qual e de que material era feito ........................................................................ 

.......................................................................................................................................... 

G5.  Havia caldeiras?  Sim  Não 

• Se sim, especificar:  

• Tipo e posição ............................................................................................................... 

• Quem efetuava a manutenção ...................................................................................... 

 

G6.  Havia tubulação isolante?                        Sim  Não 

• Se sim, especificar:  

• Com que material e o que transportavam...................................................................... 

•  Quem efetuava a manutenção...................................................................................... 

• Viu efetuarem operações de manutenção nos isolantes?............................................. 

 

G7.  Havia um secador na empresa?              Sim                  Não 

• Se sim, especificar: ....................................................................................................... 

 

G8.  Usou sacos de juta para os cereais, oliva ou outros?       Sim            Não 

• Se sim, especificar:  

• Eram novos ou reciclados?............................................................................................ 

• Se eram reciclados, se lembra o que estava escrito neles? .........................................
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G9.  Manuseou mantimentos para alimentação dos animais?  Sim  Não 

• Se sim, especificar:  

• Tipo de mantimentos e animais alimentados................................................................. 

• Período e modalidade de adminsitração........................................................................ 

 

G10.  Manuseou cocheiros para estábulos?  Sim  Não 

• Se sim, especificar de que tipo ..................................................................................... 

 

G11.  Realizou reparos dos prédios?  Sim  Não 

• Se sim, o que? .............................................................................................................. 

.......................................................................................................................................... 

• Usou cimento-amianto (eternit)?                                      Sim            Não 

• Trabalhou com ele? ....................................................................................................... 

 

G12.  Fez reparos em maquinários mecânicos?  Sim  Não 

• Se sim especificar: 

• Qual e que tipo de trabalho ........................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 

G13.  Usou resíduos têxtis ou outros para preparo dos terrenos? 

                                     Sim        Não 

• Se sim, especificar: 

• Período e origem dos resíduos........................................................................................ 

• Tipo de outros materiais utilizados................................................................................... 
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Parte H 

 

 

H1.  Prestou serviço militar?                 Obrigatório        De carreira  Não  

• Se sim, quando?                De ........................... a ...........................  

• Em tempo de guerra?  Sim        Não 

 

H2.  Em qual força fez o serviço militar? ....................................................................  

• Onde? ........................................................... De ........................... a ........................... 

• Com que tarefas? .......................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 

H3.  Durante o serviço militar trabalhou no conserto de máquinas mecânicas? 

• Em tempo de guerra?  Sim        Não 

• Onde? ........................................................... De ........................... a ........................... 

• Com que tarefas? .......................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 

H4.  Foi motorista de veículos de guerra ou blindados?  Sim  Não 

• Se sim, especificar o tipo: 

........................................................................................................................................ 

HISTÓRIA MILITAR 

part   PARTE H 
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H5.  Fez parte do esquadrão antincêndio?  Sim  Não 

Se sim, especificar se fez uso de materiais em amianto ou contendo amianto 

.......................................................................................................................................... 

 

H6.  Era empregado nos depósitos de pólvora ou depósitos de munição? 

                                   Sim       Não 

Se sim, especificar o tipo do prédio e a atividade desenvolvida: 

.......................................................................................................................................... 

H7.  Se foi militar da Marinha especificar: 

• Era marinheiro?           Sim        Não 

• Se sim, em que tipo de embarcação?................................ Ano de construção ............ 

• Com que tarefa?............................................................................................................. 

.......................................................................................................................................... 

 

 

NOTA: Se foi prisioneiro, perguntar se desenvolveu atividade laboral e descrevê-la na ficha para 

atividades laborais 
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HISTÓRIA EXTRAPROFISSIONAL 

  

Parte I 

 

 

 

I1.  Fazia reparos em casa?         Sim        Não         Não sei 

 

Se sim especificar .......................................................................................................... 

• Reparos hidráulicos ou elétricos? 

Período ........................... 

 Sim  Não  Não sei 

• Trabalhos de isolamento térmico? 

Período ......................... 

 Sim  Não  Não sei 

• Trabalhos de alvenaria?  Sim  Não  Não sei 

Período ........................... 

       • Outros reparos? (especificar) .................................................................................. 

Período ........................... 

 

I2.  Fez reparos em seu carro ou em outras máquinas mecânicas? 

   Sim           Não                Não sei 

 

Período .............................................. 

 

I3.  Praticou atividades no seu tempo livre que envolvessem o uso de 

equipamentos com amianto? 

   Sim           Não                Não sei 

Período .............................................. 

• Qual?...............................................                Período.................................................. 

• Com que assiduidade praticava esta atividade?      Raramente         Frequentemente 

(no caso de um segundo trabalho, inseri-lo na ficha artesanato/indústria) 

PARTE I 
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I4.  Fez uso de talco cosmético?  Sim  Não 

 • Se sim:    Quando? ....................................Quanto? ............................................... 

 

I5.  Usou equipamentos domésticos como:  

• Luvas para fornos      Período................................ 

• Painéis de proteção de fogo      Período ............................... 

• Tábua de passar com cobertura em amianto     Período ............................... 

• Suporte para ferro de passar      Período ............................... 

• Outro ..............................................      Período ............................... 

 

OBSERVAÇÕES ............................................................................................................. 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
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3.4 CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO DA EXPOSIÇÃO 

A exposição deverá ser avaliada e codificada segunda uma classificação por nível de certeza e 

modalidade de exposição. 

Código 1 = EXPOSIÇÃO PROFISSIONAL CERTA  

Sujeitos que desenvolveram uma atividade laboral que implicava no uso/exposição ao amianto. 

A presença de amianto deve ser documentada em pelo menos uma das seguintes condições: 

• declaração explícita do sujeito entrevistado se ele for o mesmo do caso em análise; 

• levantamentos ambientais, relatórios dos órgãos de vigilância, documentação 

administrativa das empresas; declaração dos colegas/empregador; 

• declaração de parentes/coabitantes no período de trabalho desenvolvido que conviveram 

com ele com a certeza que utilizava amianto. 

Indivíduos com eventos patológicos, tais como placas pleurais ou BAL positiva, com definição 

de nível de exposição profissional "provável" (código 2) ou "possível" (código 3); 

Código 2 = EXPOSIÇÃO PROFISSIONAL PROVÁVEL  

Sujeitos que trabalharam em uma indústria ou em um ambiente de trabalho no qual o amianto era 

seguramente utilizado ou era presente, mas para os quais não é possível documentar a exposição. 

Código 3 = EXPOSIÇÃO PROFISSIONAL POSSÍVEL  

Sujeitos que trabalharam em uma indústria ou em um ambiente de trabalho pertencente a um 

setor econômico no qual geralmente havia a presença/uso de amianto, mas não há relatos sobre 

a utilização de amianto por parte da mesma. 

Código 4 = EXPOSIÇÃO FAMILIAR  

Sujeitos não expostos profissionalmente e expostos em ambiente doméstico porque conviveram 

com ao menos um trabalhador que se enquadre nas categorias 1 ou 2. 

Código 5 = EXPOSIÇÃO AMBIENTAL  

Sujeitos não expostos profissionalmente e que viviam nas imediações de zonas industriais que 

trabalhavam ou utilizavam amianto (ou materiais contendo amianto) ou frequentaram ambientes 

com presença de amianto por motivos não profissionais. 

Código 6 = EXPOSIÇÃO EXTRALABORAL  

Sujeitos não expostos profissionalmente, mas que foram expostos ao amianto durante atividade 

desenvolvida em ambiente doméstico (uso de equipamentos com amianto) ou no tempo livre 

(bricolagem, reparos hidráulicos, de automóveis, trabalhos em alvenaria, etc.). 

Código 7 = EXPOSIÇÃO IMPROVÁVEL  

Sujeitos para os quais são disponíveis informações de boa qualidade sobre suas atividades 

laborais e sobre sua vida pelas quais se possa excluir uma exposição ao amianto superior aos 

níveis considerados “níveis ambientais naturais”. 
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Código 8 = EXPOSIÇÃO DESCONHECIDA  

Sujeitos para os quais a incompletude e insuficiência das informações levantadas ou o nível de 

conhecimento não permitam atribuir uma categoria de exposição. 

Código 9 = EXPOSIÇÃO A DEFINIR  

Sujeitos para os quais está em curso um levantamento de informações para a avaliação da 

exposição. 

Código 10 = EXPOSIÇÃO NÃO CLASSIFICÁVEL  

Sujeitos para os quais não são e não serão disponíveis mais informações (caso encerrado). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPÍTULO 4 
 

   

 
A ENTREVISTA E OS ENTREVISTADORES 
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4.1 INTRODUÇÃO 

Na realização de um trabalho com e sobre seres humanos, somos obrigados a relembrar o previsto 

na declaração de Helsinki (revisada na XXIX Assembleia Médica Mundial29), sobre pesquisa 

biomédica. 

Em qualquer pesquisa com seres humanos, cada participante em potencial deve ser 

adequadamente informado dos objetivos, métodos, benefícios previstos e potenciais riscos da 

investigação e das inconveniências que este estudo pode provocar. Cada indivíduo deve ser 

informado de que pode recusar a sua participação na investigação e ainda que é livre para 

retirar seu consentimento a qualquer momento. O responsável deve, então, obter o 

consentimento voluntário do sujeito. 

Poderá acontecer que algum entrevistador, não obstante os acordos assumidos e as boas intenções 

professadas, se depare com uma rejeição ou uma mudança de posição tardia. Deverá então 

empenhar-se em compreender e remover os eventuais obstáculos ao normal desenvolvimento da 

entrevista; mas se o sujeito se mostrar determinado no seu posicionamento, nada se pode fazer – 

nem se sentir culpado ou pessoalmente incapacitado – a não ser respeitar a decisão. Neste caso 

deverá ainda ser informado o órgão de vigilância competente na região levando em conta que a 

patologia em questão é considerada um evento indicador de exposição laboral. 

4.2 PREPARAÇÃO DA ENTREVISTA 

Seguir para a entrevista após ter verificado o estado in vita do sujeito. Se ele consta como vivo 

no cartório da cidade em que reside, se sugere contatar o médico do caso para conhecer o estado 

de saúde do sujeito em questão e saber se ele tem conhecimento da sua doença. Se o estado de 

saúde é suficientemente bom para poder realizar a entrevista, se contatará diretamente (por carta 

e telefonicamente) o sujeito, de modo a agendar um encontro para a entrevista, durante a qual 

será reconstruída a sua história, de vida e de trabalho. 

Na impossibilidade de entrevistar o sujeito se procederá a identificação dos parentes próximos 

vivos que serão contatados pelas formas já indicadas, para realizar a entrevista com eles. É de 

responsabilidade do entrevistador informar que os dados levantados serão processados e 

utilizados para fins estatísticos e que o pessoal que os utilizará está submetido às normas vigentes 

para a confidencialidade dos dados (Lei 675/96) e o respeito ao sigilo profissional. 

4.3 ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A ENTREVISTA 

A entrevista é uma situação de conversa entre duas pessoas: o entrevistador e o entrevistado. Um 

relacionamento interpessoal particular, de forma assimétrica, up-down, em que um faz as 

perguntas e o outro fornece as respostas. As questões são precisas, colocadas sistematicamente, 

em função de objetivos bem determinados. A condução da entrevista, por isso, não pode ficar 

                                                 
29  Declaration of Helsinki, revised in 1975 by World Medical Assembly, Tokyo. Council of Intemacional 

Organization of Medical Science. Proposed Intemacional Guidlines for Biomedical Research Involving Human 

Subjects. Geneve, World Health Organization, 1982, rivisitata nel 1993. 
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sujeita à improvisação ou a habilidade daquele que será o entrevistador, mas deve ser resultado 

de uma formação séria e cuidadosa. 

É evidente, entretanto, que em uma situação na qual há poder – isto é, se pode influenciar o outro 

– o risco do entrevistador distorcer, mesmo inconscientemente, a conversa segundo suas próprias 

expectativas, é decididamente elevado, a ponto de frustrar todos os esforços para o êxito da 

investigação. 

Existem várias formas de entrevista, em função do grau de padronização do questionário adotado 

e que em cada caso representam o percurso seguido pelo entrevistador. 

Cada forma tem indicações e contraindicações: a escolha depende dos objetivos da pesquisa e do 

nível de conhecimento do fenômeno investigado. 

4.4 AS FASES DA ENTREVISTA 

A entrevista é pontuada por 3 momentos funcionais distintos: 

 

1. conversa inicial; 

2. entrevista; 

3. despedida. 

 

1. Antes de iniciar a sessão – ver se é respeitado o horário combinado indicado no bilhete de 

visita do entrevistador – se está de posse de todo o material necessário: canetas, o protocolo de 

registro, um relógio e tudo mais que possa ser útil, de modo a concentrar-se na sequência 

exclusivamente no levantamento das informações. 

É necessário mostrar um comportamento seguro e aberto, sem esquecer, contudo, que ele foi 

convidado para uma entrevista. 

É preferível responder a uma pergunta com: “não sei”, “me informarei, para que você saiba”, do 

que arriscar uma resposta que possa ser refutada durante a entrevista. O entrevistado que perca – 

ou não tenha ganho a confiança – no entrevistador, ainda que responda, não será uma colaboração 

verdadeiramente colaborativa ao fim da investigação. 

A administração do questionário deve ser precedida de uma rápida conversa inicial (tenha em 

mente que para toda a entrevista é conveniente não superar uma hora de duração) destinada a 

tranquilizar e informar o sujeito. 

Pontue os objetivos das perguntas, e ilustre o instrumento que será usado (o questionário), as 

áreas que serão exploradas, no que consiste a colaboração pedida e o tempo necessário, a 

modalidade de aquisição dos resultados da pesquisa. Como se pode intuir é um momento 

particularmente delicado que orientará toda a sequência da entrevista. 

2. É fundamental que durante a entrevista o entrevistador se abstenha de exprimir a sua própria 

avaliação, seja positiva ou negativa. No primeiro caso, na verdade, se pode correr o risco de 

incentivar o sujeito a responder de forma que seja agradável ao entrevistador, no outro caso pode 

ser instado a fechar-se, a não se expor e assim se perde grande parte das informações ou 

interrompe o encontro, se julga que as suas afirmações são mal interpretadas. 

Particular atenção deve ser reservada às questões abertas. Como já indicado, sintetizá-las ao 

motivo da pesquisa. São perguntas cruciais para o aprofundamento do fenômeno e requerem 

elevada competência, seja em termos de conhecimento do problema que deve guiar a intuição do 

entrevistador na tarefa de ouvir, seja na habilidade de formulação no momento de perguntas 

claras, pontuais e significativas. 
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Note-se que as memórias mudam em função do estado de ânimo momentâneo. Portanto, 

respeitando ao máximo a liberdade de expressão do sujeito, é oportuno direcionar o encontro 

convidando-o, se for o caso, a ser mais preciso: “em particular”, “eu quero saber…”, “se 

lembra...”, etc., ou forçar educadamente uma pausa mais longa: “me desculpe”, “queremos 

levar...”.  

É uma boa prática fazer uso das palavras pronunciadas pelo sujeito para pontuar ou para retomar 

eventuais conceitos anteriormente expressos. 

Ao final de cada pergunta aberta é bom sintetizar ao sujeito a resposta dada e verificar com ele a 

correção da interpretação. 

3. Despedida. Como todos os términos podem gerar ansiedade, não se deve ser demasiado 

abrupto (mesmo se o entrevistador, por exemplo, esteja cansado, atrasado ou insatisfeito com o 

trabalho desenvolvido, etc.) nem extrapolar o tempo frequentemente longo dos entrevistados. 

Preparação e experiência podem evitar estes inconvenientes. 

Na despedida, o entrevistador não deve deixar de enfatizar a contribuição dada e agradecer ao 

sujeito pelo tempo dedicado à investigação. 

Deixar uma boa imagem, bem como um sinal de relação interpessoal bem gerenciada, pode ser 

útil em caso de eventuais retornos. 

Lembre-se, finalmente, que eventuais observações e/ou anotações do entrevistador devem ser 

registradas, durante a entrevista ou imediatamente após, diretamente no protocolo. 
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O REGISTRO NACIONAL DOS MESOTELIOMAS 

(ReNaM) 
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 5.1 A COMUNICAÇÃO DOS CASOS DE MESOTELIOMA AO ISPESL 

O Decreto do Presidente do Conselho dos Ministros (DPCM) de 10 de dezembro 2002, n. 308, 

constitui-se na principal fonte sobre o assunto de envio ao ISPESL dos casos detectados 

(definidos ou em vias de definição) por ano de incidência coletados por cada Centro Operacional 

Regional (COR) na região de sua competência (anexo 1). 

Os COR, inicialmente notificarão ao Instituto todos os casos conhecidos por ano de competência, 

detectados e definidos e em vias de definição a partir de 1° janeiro 2000 até a entrada em vigor 

do DPCM 308/2002. 

A transmissão dos casos ao Instituto terá, depois que todas as formalidades previstas no DPCM 

tenham sido atendidas, uma periodicidade anual a ser acordada com os COR; o envio acontecerá 

com base em um pedido formal do ISPESL. 

Cada Centro Operacional Regional atribui um código de identificação único para cada caso 

detectado e garante que tal código não seja modificado e caracterize sempre o mesmo caso. 

Os dados inerentes aos casos detectados são enviados preferencialmente por meios magnéticos 

utilizando o programa (ReNaM 2.0) desenvolvido pelo ISPESL e concebido conforme as 

diversas exigências indicadas pelos COR ativos na região, em conformidade com o previsto no 

parágrafo 5, artigo 6 do DPCM 308/2002. 

O ReNaM 2.0 pode ser utilizado também como arquivo de base para o armazenamento e a gestão 

de todas as informações levantadas. A adoção do ReNaM 2.0 permite cumprir todas as 

obrigações impostas pelo DPCM em relação à segurança e proteção da privacidade. 

O produto-programa é disponibilizado a cada COR, ao qual é assegurada, por parte do Instituto, 

toda a assessoria necessária ao seu correto funcionamento. 

Uma alternativa ao uso do ReNaM 2.0, do qual se recomenda fortemente a adoção, pode ser a 

ficha em papel apresentada no anexo 1 do DPCM 308/2002. 

5.2 O SOFTWARE ReNaM (ver. 2.0) PARA O ARQUIVAMENTO AUTOMATIZADO E 

O ENVIO DOS DADOS: CARACTERÍSTICAS E MODALIDADES DE UTILIZAÇÃO 

O software ReNaM 2.0 garante a transmissão padronizada dos casos levantados e aprofundados 

por todos os Centros Operacionais Regionais de forma magnética. O uso de tal instrumento 

permite a uniformidade dos arquivos que serão transferidos ao ISPESL pelos COR ativos no 

território nacional e um correto e rápido tratamento dos dados a nível central. 

A adoção do ReNaM 2.0 favorece a atribuição automática do número de código identificativo, 

auxilia na identificação dos códigos atribuídos às diversas atividades produtivas e tarefas 

(Códigos ISTAT) e limita os erros no registro dos dados. 

O uso do software também assegura o cumprimento dos objetivos procedimentais previstos no 

artigo 6 do DPCM 308/2002 com particular atenção aos parágrafos 2, 4, 5 e 6. 

As características e especificações gerais do ReNaM 2.0 são apresentadas no anexo 2. 
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5.3 PRINCIPAIS ATIVIDADES DO RENAM E INICIATIVAS EM COLABORAÇÃO 

ISPESL – COR 

O ISPESL formaliza o nome do coordenador do Registro Nacional e de todos os colaboradores 

que farão parte da Unidade Funcional (U.F.) ReNaM identificando para cada em deles 

competências e responsabilidades bem como eventuais modificações ou implementações 

posteriores. Na U.F. ReNaM são elaborados e formalizados documentos específicos sobre a 

organização adotada no Registro para a gestão e o levantamento dos fluxos informativos 

regionais envolvidos nos procedimentos para a segurança, a integridade dos dados e a proteção 

à privacidade, em conformidade com o previsto no DPCM 308/2002. 

O Instituto de Prevenção, relativamente a todos os casos definidos e enviados pelos COR, deverá 

recolher e integrar, tanto quanto possível, a história laboral através do acesso aos arquivos de 

seguro-previdência em caráter nacional comunicando os dados levantados aos COR. 

O ISPESL, anualmente, envia a todos os Centros Operacionais Regionais sínteses dos dados 

levantados incluindo avaliações e eventuais indicações de situações particulares de risco 

apontados na coleta dos casos complexos, bem como os resultados dos estudos epidemiológicos 

desenvolvidos no Instituto sobre a temática específica. 

O Registro Nacional fornece, a pedidos, às instituições interessadas, informações de síntese e 

elementos de avaliação úteis para o conhecimento e a interpretação da problemática particular 

em caráter de prevenção e médico-legal. 

Iniciativas voltadas a indagar e aprofundar especificamente a temática podem ser programadas e 

desenvolvidas em colaboração entre o Instituto e os COR interessados. As iniciativas acordadas 

e os resultados das atividades desenvolvidas são estendidos aos Centros Operacionais Regionais 

que não fizeram parte dos estudos. 

Cada COR pode encaminhar ao ReNaM propostas de estudos e pesquisas que tenham como 

referência o patrimônio informativo estabelecido no Registro Nacional. As propostas que devem 

ser acordadas e desenvolvidas em colaboração com o ISPESL são levadas ao conhecimento de 

todos os outros Centros Operacionais Regionais que, se considerarem oportuno, podem 

participar nas atividades de pesquisa formalizando sua entrada e as características das suas 

contribuições específicas, com base nos objetivos indicados. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO 1 
 

   

 

 

DECRETO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DOS MINISTROS N. 308 
DE 10 DEZEMBRO 2002 – “REGULAMENTO PARA A DETERMINAÇÃO 
DO MODELO E DA MODALIDADE DE REALIZAR O REGISTRO DOS 
CASOS DE MESTELIOMA ASBESTO RELACIONADOS AO DISPOSTO 
NO ART. 36 DO DECRETO LEGISLATIVO N. 277 DE 1991”. 

                                     PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 7 FEVEREIRO 
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Capítulo 1  74 

INTRODUÇÃO 75 

As informações sobre casos de mesotelioma relativos aos anos de incidência 1993-1996 foram 76 

transmitidas ao Registro Nacional com o uso de arquivos diferenciados por cada Centro 77 

Operacional Regional; tal circunstância dificultou a interpretação e a conversão dos dados em um 78 

único arquivo digital. Para fazer frente à exigência de armazenamento e elaboração das 79 

informações de gestão pelo Registro Nacional, foi criado um banco de dados relacional com a 80 

inclusão das principais variáveis previstas nas orientações nacionais.  81 

Para tanto foi desenvolvido um software de gerenciamento com interface de usuário “amigável”, 82 

que permite padronizar a aquisição dos dados aos Registros Regionais e transmitir seu fluxo de 83 

informações para o Registro Nacional. 84 

O novo procedimento do software elaborado pelo Laboratório de Epidemiologia do Departamento 85 

de Medicina ISPESL deverá ser entregue aos COR, para ser utilizado como instrumento 86 

informatizado para o armazenamento e o envio dos dados inerentes aos casos de mesotelioma 87 

detectados a partir do ano de 1997. 88 

Tal procedimento tem permitido armazenar e elaborar rapidamente as informações provenientes e 89 

sobretudo eliminar certos procedimentos de conversão das informações (batch), necessárias pelas 90 

diversas adequações dos padrões operacionais ditadas pelo ReNaM. 91 

Neste contexto surgiu a necessidade de integrar internamente procedimentos mais específicos 92 

sobre as variáveis para a gestão completa dos dados no âmbito da atividade desenvolvida pelos 93 

COR, de modo a evitar o uso de dois procedimentos para o armazenamento, gestão e o envio dos 94 

dados ao ReNaM. A análise técnica utilizada para a migração do novo programa de gestão foi 95 

inspirada no projeto financiado pelo ISPESL para o confronto com os arquivos dos Centros 96 

Operacionais Regionais que forneceu uma nova elaboração para atualização e revisão das 97 

orientações gerais. A nova versão objetiva fornecer os principais elementos de suporte técnico para 98 

vigilância epidemiológica, relativamente aos casos de mesotelioma, e atender às exigências gerais 99 

de gestão dos Registros Regionais30. 100 

Neste anexo, a fim de ilustrar de forma sintética as características e potencialidades do software 101 

de transmissão dos dados, é fornecida uma breve informação sobre o programa de gestão. 102 

  103 

                                                 
30 No registro italiano os COR estão separados por regiões. No caso brasileiro optou-se por separá-los pelos Estados 

da Federação. O envio dos dados na Itália é feito ao INAIL, em substituição ao ISPESL. No Brasil deixou-se a decisão 

de para onde enviar os dados, caso se opte por fazê-lo, a cargo de cada registro. 
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Capítulo 2 104 

ACESSO AO PROGRAMA 105 

2.1 Tela inicial do programa com inserção de senha de acesso. 106 

Digitar a senha e pressionar “enter”. O programa permite acesso controlado por senha para vários 107 

níveis de gestão: 108 

 109 

Senha 1 – Usuário Supervisor, pode gerir completamente o programa em todas as suas funções. 110 

Senha 2 – Usuário de trabalho, pode gerir os dados, mas não pode utilizar as funções que 111 

exportam os dados do banco de dados, bem como a gestão das senhas do programa. 112 

Senha 3 – Usuário externo pode apenas consultar. 113 

 114 

ATENÇÃO: A SENHA PRÉ-INSERIDA DE SUPERVISOR É O NÚMERO 1 115 

  116 
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Capítulo 3 117 

MENU DE OPÇÕES 118 

3.1 Entrada do menu de opções 119 

 120 

MAPA DO MENU: 121 

Registro 

 

 

Gestão dos casos com as seguintes fichas: 

• Anagráfica 

• Dados Clínicos 

• Exposição Profissional 

• Exposição Familiar 

• Exposição Ambiental  

 

 

 

 

Tabelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviços 

• Exposição Extraprofissional 

• Ficha Anamnese e dados de entrevista 

Visualização das tabelas mais relevantes existentes no programa: 

• Cidades ISTAT31 

• Atividades Econômicas ISTAT (ateco91)32 

• Profissões (ISTAT 1991)33 

• Investigações de Diagnóstico (Orientações ISPESL) 

• Classificação dos códigos identificativos morfológicos CID-IX34 

• Codificação do nível anamnésico máximo conseguido (Orientações 

ISPESL) 

Funções e procedimentos para a gestão dos dados e o seu envio ao Registro 

Nacional. 

• Salvar dados (função de salvamento de dados para os COR) 

• Restaurar dados (função para a recuperação dos dados em caso de 

perda) Atenção este procedimento se usado de modo não apropriado pode 

causar a perda dos dados. 

• Gestão das senhas (função habilitada apenas para usuários 

supervisores) 

• Envio dados ao ISPESL (função habilitada somente para usuários 

supervisores) 

• Exportar dados, para um arquivo texto, para a elaboração dos dados 

por parte de programas estatísticos ou de gestão externos (spss, sas, excel, 

etc.) (função habilitada somente para usuários supervisores). 

 

                                                 
31 No Brasil é a relação de estados e cidades (Nota do tradutor). 
32 No Brasil é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, versão 2.0 (Nota do tradutor). 
33 No Brasil é a Classificação Brasileira de Ocupações – CBO, de 2002 (Nota do tradutor). 
34 No Brasil é a Classificação Internacional de Doenças para Oncologia (CID-O) (Nota do tradutor). 
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Capítulo 4 122 

O REGISTRO 123 

4.1 Informações de caráter geral relevantes para o preenchimento 124 

O registro é composto das seguintes Fichas: 125 

Ficha Anagráfica; Ficha Clínica; Ficha Profissional; Ficha Familiar; Ficha Ambiental; Ficha 126 

Extraprofissional; Ficha Anamnese. 127 

 128 

A ficha selecionada inicialmente é a anagráfica; as outras fichas podem ser visualizadas e/ou 129 

registradas apenas após ser inserido um caso na ficha anagráfica. 130 

Para iniciar o preenchimento do registro acessar a ficha anagráfica e clicar o botão “novo”, em 131 

seguida inserir as informações anagráficas solicitadas e clicar o botão “ok”. 132 

Selecionar sucessivamente a ficha clínica e inserir, com o mesmo critério, as informações clínicas 133 

do caso; selecionar as fichas “Profissional”, “Familiar” “Ambiental”, “Extraprofissional” para a 134 

inserção dos dados relativos às modalidades de exposição. 135 

Selecionar a ficha “Anamnese” para a inserção dos dados relativos a entrevista e o nível 136 

anamnésico máximo atingido. 137 

Obrigatoriedade das informações: 138 

Em qualquer ficha do registro as informações a serem registradas possuem diversas cores de fundo 139 

com os seguintes significados: 140 

Cor Verde Escuro: 141 

informação que será registrada automaticamente sem que o operador possa modificar o 142 

conteúdo. 143 

Cor Verde Claro: 144 

informação que será proposta automaticamente, com a possibilidade do operador modificar 145 

o seu conteúdo. 146 

Cor Vermelha: informação obrigatória para um registro correto 147 

Cor branca: informações facultativas, mas que podem ser determinantes ao final de uma 148 

pesquisa científica. 149 

  150 
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4.2 Detalhes dos ícones genéricos 151 

 

Botão que permite a inserção de novas informações em cada ficha. 

 Botão que permite a modificação das informações presentes na ficha 

visualizada.  

Atenção: 

quando está habilitada a assinatura (ver assinatura na ficha anagráfica), as 

modificações serão conservadas em um histórico, com a data e o nome do 

operador que as realizou, deixando como informação apenas a última 

modificação. 

 

Este botão confirma e registra cada informação compilada e é habilitado 

somente quando são ativadas as funções “novo” ou “modifica”. 

 

Este botão ignora os últimos registros e/ou modificações efetuadas e ativas, é 

habilitado somente quando são ativadas as funções “novo” ou “modifica”, e 

quando ainda não está ativada a função de assinatura em um caso específico 

(ver assinatura ficha anagráfica). 

 

Este botão é habilitado somente para algumas fichas e quando não está ativada 
a função de assinatura (ver assinatura ficha anagráfica). 

 152 

A barra de rolagem que aparece em grande parte das fichas serve para deslocar-se rapidamente 153 

dentro dos arquivos. 154 

 155 

Os rótulos de status de operação: 156 

Em cada ficha na parte inferior à esquerda é apresentado um rótulo que indica o status da operação 157 

entre as seguintes possibilidades: 158 

CONSULTA Status de operação apenas de consultas 

EDITA Status de operação de edição (aparece depois de pressionar 

“novo” ou “modifica”) 

HISTÓRICO Status de operação de consultas do histórico de um caso 

específico. Esta modalidade não permite nenhuma 

modificação dos dados. 

 159 
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4.3 Confidencialidade dos dados pessoais 160 

 161 

Na abertura da ficha anagráfica os dados pessoais são sempre protegidos por uma tarja 

preta. 

O nível atribuído ao supervisor para o ingresso ao programa permite deixar visível 

também os dados pessoais.  

Com os níveis 1 ou 2 os operadores podem deixar visíveis os dados pessoais com um 

simples duplo click com o botão esquerdo do mouse sobre os campos sobrenome e 

nome. 



10 

 

 

4.4 Ficha Anagráfica 162 

 163 

4.4.1 Rótulo do histórico 

Clicando sobre este campo com o botão esquerdo do mouse se habilita a consulta 

ao histórico e vice-versa para retornar ao modo normal. Este campo apresenta o 

status da operação na ficha. Lembre-se que no modo histórico não é possível fazer 

modificações ou inserção de dados. 

 

4.4.2 Preenchimento auxiliado 

Quando o mouse é posicionado sobre este campo na fase de edição aparece como 

cursor uma “mãozinha”, a função de ajuda se ativa clicando duas vezes com o botão 

esquerdo do mouse. 

 

4.4.3 Fichas registradas  

Resumo em uma ficha anagráfica para um único caso em vista das fichas 

registradas. 

 

4.4.4 Organização do arquivo 

Clicando com o botão esquerdo do mouse nos títulos das colunas da grade se obtém 

um novo ordenamento de todo o arquivo anagráfico. Coluna COR e CIC se ordenam 

pelo Código de identificação do caso (CIC). Colunas Sobrenome e Nome se 

ordenam por Sobrenome, Nome. 

 

4.4.5 Transferência ao COR 

Este campo deve ser utilizado quando o caso de mesotelioma relatado ao COR não 

seja de residente na região que o tenha revelado. Em consequência o caso deve ser 

considerado incidente na região de residência e não naquela em que foi relatado. 
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4.4.6 Código Fiscal35 164 

O software insere automaticamente o código fiscal segundo algoritmo padrão com um intervalo 165 

de erro de aproximadamente 5% quando as informações Sobrenome, Nome, Istat da Cidade36 de 166 

Nascimento e Sexo são inseridas. Também é possível inserir o código fiscal manualmente. 167 

4.4.7 Código de identificação do caso (CIC) 168 

Código numérico e único a ser atribuído a cada caso. O software insere progressivamente e 169 

automaticamente o código de identificação do caso. 170 

4.4.8 Número total dos casos inseridos 171 

Dentro da barra de rolagem abaixo e a esquerda se tem os dizeres “Caso 1 de…..” que indica a 172 

posição ordinal do arquivo do caso em relação aos casos totais inseridos, obviamente habilitando 173 

o histórico de um caso específico serão visualizados apenas os registros do caso em questão. 174 

4.4.9 Idade do paciente 175 

É calculada de modo automático quando não for inserida pelo operador. O cálculo acontece após 176 

ser inserida a data do diagnóstico na ficha clínica. É calculada pela diferença entre a data do 177 

diagnóstico e a data de nascimento. 178 

4.4.10 Detalhes dos ícones particulares presentes apenas na ficha de dados: 179 

 180 

Anula permite anular a pesquisa feita anteriormente. 181 

Busca botão que permite procurar um paciente com uma sequência de filtros no arquivo.  182 

Para ver novamente todos os dados on line clicar em “Anula”. 183 

Assinatura função importante para utilizar apenas após ter registrado todas as informações 184 

relativas ao caso particular em sua posse. Após ter assinado um caso particular inserido, o 185 

programa terá um histórico das modificações efetuadas em todas as fichas do Registro. Para 186 

consulta do histórico ver Rótulo do histórico 187 

Sair sai do Registro. 188 

Imprimir botão presente apenas na ficha anagráfica, ativando esta função se pode escolher entre 189 

imprimir o registro do caso selecionado, ou a tabulação anagráfica de todos os casos em ordem 190 

alfabética. 191 

 192 

 193 

  194 

                                                 
35 No Brasil é o Cadastro de Pessoas Físicas – CPF (Nota do tradutor). 
36 No Brasil é o Código de Endereçamento Pessoal – CEP (Nota do tradutor). 
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4.5 Ficha Clínica 195 

 196 

 197 
 198 

 199 

 200 

 201 

4.5.1 Preenchimento auxiliado 

Os campos da ficha clínica que são auxiliados por uma função de codificação 

facilitada são: Local, Morfologia, Fonte da primeira sinalização, Diagnóstico. 

 

4.5.2 Fonte específica 

Esta informação serve principalmente aos Centros Operacionais Regionais para 

registrar o nome específico da estrutura que indicou o caso. 

 

4.5.3 Características mínimas dos registros 

As informações podem ser registradas apenas se existe um exame e/ou relatório com 

a relativa data da realização deste serviço, para além dos campos com as cores 

vermelhas de fundo. 

 

4.5.4 Data Diagnóstico 

Data do exame com a maior precisão diagnóstica. 
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4.6 Ficha para a exposição profissional  202 

 203 
 204 

 205 

 206 

 207 

 208 

 209 

 210 

 211 

 212 

4.6.1 Preenchimento auxiliado 

Os campos da ficha profissional que são auxiliados por uma função de codificação facilitada 

são: Atividade econômica Istat (ATECO 91); Código profissional ISTAT 1991; Código 

profissional ISTAT 2001; Nivel de exposição; Razão social da empresa. 

 

4.6.2 Razão Social da empresa 

Razão social da empresa onde o sujeito trabalhou. Na fase de edição dando um click (botão 

esquerdo do mouse) sobre o campo é possível registrar e/ou consultar a razão social, o 

departamento de trabalho, o endereço e a cidade. 

 

4.6.3 Código ILO37 

Este código de tarefas não possui auxílio de preenchimento e é facultativo. 

 

4.6.4 Revisão tabela profissões do código ISTAT 1991 a 2001 
Nesta versão estão inseridas as últimas versões ISTAT dos códigos profissionais. A codificação 

profissional que é necessária preencher é a de 1991. 

Ao final para fins de estudo permanece por enquanto facultativa a codificação 2001. A compilação 

da codificação 2001 é subordinada à inserção da versão 1991 ainda que o ISTAT, não obstante, 

tenha emitido um procedimento de comparação entre a codificação 1991 e aquela de 2001 (somente 

após o terceiro dígito do código). No caso brasileiro a codificação profissional que é necessária 

preencher é a de 2001. 

37 O Código da ILO contém recomendações práticas sobre as melhores práticas de segurança e saúde e é dirigida a 

todos os profissionais que atuam em portos, sejam responsáveis ou envolvidos na operação de gestão na manutenção 

e desenvolvimento, incluindo os trabalhadores (Nota do tardutor). 
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4.7 Ficha para a exposição familiar 213 

   214 
4.7.1 Preenchimento auxiliado 215 

Os campos da ficha exposição familiar que são auxiliados por uma função de preenchimento 216 

facilitada são: grau de parentesco e atividade econômica ISTAT do parente indicado. 217 

 218 

 219 

 220 

 221 

 222 

 223 

 224 

 225 

  226 
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4.8 Ficha para a exposição ambiental 227 

 228 

 229 
 230 

 231 

 232 

 233 

 234 

 235 

 236 

 237 

 238 

 239 

 240 

 241 

 242 

 243 

 244 

4.8.1 Preenchimento auxiliado 

Os campos da ficha exposição ambiental que são auxiliados por uma função de 

preenchimento facilitada são: tipo de exposição (orientações nacionais). 

 

4.8.2 Notas sintéticas 

Especificar de modo sintético a eventual fonte de exposição ambiental. 
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4.9 Ficha para a exposição extraprofissional 245 

 246 

 247 
 248 

 249 

 250 

 251 

 252 

 253 

 254 

 255 

 256 

 257 

 258 

 259 

 260 

 261 

4.9.1 Preenchimento auxiliado 

Os campos da ficha exposição extraprofissional que são auxiliados por uma função 

de preenchimento facilitada são: atividade extraprofissional causadora da 

exposição e uso de eventuais ferramentas domésticas. Esta última pode ser inserida 

apenas se como causa de exposição for selecionado o “uso de ferramentas 

domésticas com provável presença de amianto”. 

 

4.9.2 Notas sintéticas 

Especificar de modo sintético a eventual atividade extraprofissional. 
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4.10 Ficha resumida de anamnese e entrevista do sujeito 262 

  263 

4.10.1 Preenchimento auxiliado 

Os campos da ficha anamnese que são auxiliados por uma função de preenchimento 

facilitada são: Entrevista, ausência de entrevista, modalidade de entrevista, nível 

anamnésico máximo alcançado, seguro médico obtido. 

 

4.10.2 Grades sumárias de consulta 

Resumo das mais importantes informações de exposição do caso, que auxiliarão o 

operador na definição do nível anamésico máximo alcançado. 

 

4.10.3 Nível anamésico máximo alcançado 

Informações de responsabilidade do COR, que sintetizam o nível de exposição do 

sujeito, a compilar apenas depois de verificar por completo a ficha expositiva. 
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 264 

Capítulo 5 265 

MENU SERVIÇOS 266 

 267 

5.1 Salva (Salvamento automática dos dados inseridos) 268 

A função “salva” permite salvar o banco de dados em qualquer mídia de gravação. A cópia 269 

realizada nesta função não pode ser aberta em nenhum programa externo, pois o arquivo copiado 270 

é criptografado e compactado. O único programa que permite a recuperação das informações 271 

salvas na mídia de gravação é a função “restaurar” explicada a seguir. 272 

5.2 Restaurar (Recuperação dos dados a partir de mídia de armazenamento)  273 

A função “restaurar” cancela os dados do Registro existentes, substituindo-os pelos existentes na 274 

mídia de armazenamento anteriormente salvos. Utilizar somente em casos de emergência: quando 275 

o programa original instalado não acessa mais o banco de dados (corrompido); quando forem 276 

perdidos os dados; quando se deve transferir o banco de dados a um outro computador onde existe 277 

o programa com o arquivo vazio. 278 

5.3 Senha (Gestão das senhas) 279 

A função “senha” serve ao responsável do COR para registrar a senha e os níveis de acesso 280 

pessoais. O programa prevê o acesso controlado por senha e também níveis de gestão. 281 

Nível 1: Supervisor, pode gerir completamente o programa em todas as suas funcionalidades. 282 

Nível 2: Usuários de trabalho, podem gerir os dados, mas não podem utilizar as funções que 283 

exportam os dados para fora do banco de dados e as senhas com os níveis de acesso. 284 

Nível 3: Usuário externo, pode apenas consultar. 285 

 286 

A SENHA PRÉDEFINIDA de supervisor é o número 1  287 

5.4 ISPESL (Envio dados ao ISPESL) 288 

Esta função cria dois arquivos protegidos e compactados, um contendo os dados anagráficos e o 289 

outro contendo os dados de saúde e anamnese, para serem enviados separadamente ao ISPESL. Se 290 

recomenda, antes de realizar esta ação, criar uma pasta no disco rígido para guardar os arquivos 291 

criados. 292 
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5.4.1 Fase operacional para o envio dos dados: 293 

1) digitar o ano para selecionar o período temporal (final) ao qual se refere o 294 

envio dos dados; (lembre-se que em cada envio dos dados serão reenviados todos os 295 

casos dos anos anteriores.) 296 

2) clicar no botão “criar”; 297 

3) selecionar a pasta onde serão criados e em seguida gravados os arquivos a 298 

enviar separadamente; 299 

4) aplicar nos arquivos criados (anagráfico e sanitário) a assinatura digital; 300 

5) produzir dois CD-ROM (fechados e não mais utilizáveis) para enviar 301 

separadamente ao ISPESL. 302 

5.5 Exportar (exportar um arquivo texto) 303 

Função importante para os COR uma vez que permite criar um único arquivo texto (delimitado) 304 

com todos os dados codificados, permitindo assim a saída dos primeiros dados do banco de dados 305 

RENAM.mdb para seu uso em aplicativos estatísticos ou planilhas eletrônicas. 306 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 APÊNDICE A 
 

   

 

 

 
  

SIGLAS, ABREVIAÇÕES E EQUIVALÊNCIAS  
NO BRASIL 
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SIGLA/ 

ABREVIATURA 

TEXTO/SIGNIFICADO 

EM ITALIANO 

TRADUÇÃO EQUIVALENTE NO 

BRASIL 

AP Anatomia Patologica Anatomia Patológica AP 

ASL Aziende Sanitarie Locali Posto de Saúde local Unidade de Saúde 

CF Codice Fiscale Código Fiscal CPF 

CID (= ICD) Do inglês: International 

Statistical Classification 

of Diseases and Related 

Health Problems 

Classificação 

Internacional de 

Doenças 

CID 

CID IX Classificazione 

internazionale delle 

malattie – Versão 9 

Classificação 

internacional de 

doenças - Versão 9 

CID IX 

CID X Classificazione 

internazionale delle 

malattie – Versão 10 

Classificação 

internacional de 

doenças - Versão 10 

CID X 

CIM-M Codice sviluppato per la 

codifica delle lesioni 

neoplastiche 

Código desenvolvido 

para a codificação das 

lesões neoplásicas 

Classificação 

Morfológica 

COR Centri Operativi 

Regionali 

Centros Operacionais 

Regionais 

 

D. Lgs Decreto Legislativo Decreto Legislativo  

DCO Do inglês: death 

certificate only. Em 

italiano fala-se apenas 

certificato di morte 

Certificado de morte Declaração de óbito 

DPCM Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri 

Decreto do Presidente 

do Conselho dos 

Ministros 

Decreto presidencial 

ICD (= CID) Do inglês: International 

Statistical Classification 

of Diseases and Related 

Health Problems 

Classificação 

Internacional de 

Doenças 

CID 

INAIL Istituto Nazionale per 

l'Assicurazione contro gli 

Infortuni sul Lavoro e le 

malattie professionali 

Instituto Nacional de 

Seguro contra 

Acidentes de trabalho e 

doenças profissionais 

 

INPS Istituto Nazionale della 

Previdenza Sociale 

Instituto Nacional de 

Previdência Social 

INSS (Instituto Nacional 

do Seguro Social) 

ISPESL Istituto Superiore per la 

Prevenzione e la 

Sicurezza del Lavoro 

Instituto Superior para a 

Prevenção e a 

Segurança do Trabalho 

 

ISTAT Istituto Nazionale di 

Statistica 

Instituto Nacional de 

Estatística 

IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e 

Estatística) 
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ISTAT regiões Codice ISTAT per le 

Regioni 

Código ISTAT para as 

Regiões 

CEP 

 

MM Mesotelioma Maligno Mesotelioma Maligno MM 

ReNaM Registro Nazionale dei 

Mesoteliomi 

Registro Nacional dos 

Mesoteliomas 

 

RT Registri Tumori Registros Tumorais  

SDO Schede di Dimissioni 

Ospedaliere 

Registros de alta 

hospitalar 

 

SM Sistema Meccanizzato Sistema eletrônico  

SML Servizi della Salute nei 

luoghi di lavoro 

Serviços de Saúde nos 

locais de trabalho 

 

TAC Tomografia Assiale 

Computerizzata 

Tomografia Axial 

Computadorizada 

Tomografia 

Computadorizada 

UF Unità Funzionale ReNaM Unidade Funcional 

ReNaM 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ANEXO B 
 

   

 

 

 
  

QUESTIONÁRIO ATUALIZADO 
 

VERSÃO 1.0, DE MAIO DE 2017, DA TRADUÇÃO TRANSCULTURAL 
REALIZADA EM COLABORAÇÃO COM A PROFa. DRa. LUCIANA 
PUCHALSKI KALINKE. 
PARECER NO CEP COM O NÚMERO: 2.065.030. 
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 ANEXO C 
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  10 

AUTORIZAÇÃO DO INAIL PARA A TRADUÇÃO PARA A 

LÍNGUA PORTUGUESA E DISTRIBUIÇÃO DO 

SOFTWARE "RENAM" E DO LINEE GUIDA SEM FINS 

LUCRATIVOS E COMERCIAIS 
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