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RESUMO

Objetivos: Analisar as taxas de internação e óbitos por pneumoconiose em um período 
de dez anos em todas as regiões do Brasil. Métodos: Estudo descritivo de corte trans-
versal referente ao período de janeiro de 2010 a dezembro de 2019. Os dados coletados 
foram retirados do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), referentes à 
morbidade hospitalar por local de internação e o número de óbitos que ocorreram por ano 
devido à pneumoconiose, segundo região. Resultados: Entre 2010 e 2019 o Brasil teve 
um total de 5.451 internações por pneumoconiose. Dentre as regiões analisadas, aquela 
com o maior número de internações no período em questão foi a região Sudeste, com um 
total de 1.860. Tal valor equivale a 34,12% da totalidade de hospitalizações. As regiões 
com as menores taxas foram Norte e Centro-Oeste, com 466 e 771 internações, respec-
tivamente. Quanto ao número de óbitos, a pneumoconiose por poeira que contém sílica 
foi a maior causadora dos óbitos, totalizando, 1.265 óbitos. Conclusão: A região Sudeste 
concentra a maior parte das internações, o que reflete maior exposição aos compostos 
desencadeantes da doença, que é relacionada à economia regional. A predominância 
de mortes por silicose quando comparada às outras etiologias teve destaque, pois as 
empresas que trabalham com a sílica são grandes detentoras de indústrias extrativis-
tas Brasileiras. Através da análise dos dados, constata-se que são necessárias ações 
de controle e prevenção das doenças respiratórias no ambiente de trabalho, já que as 
pneumoconioses representam um considerável problema da saúde pública nacional.
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INTRODUÇÃO

Define-se pneumoconiose como um grupo de pneumopatias intersticiais difusas rela-
cionadas à inalação de poeira em ambiente de trabalho, que tem como agentes etiológicos a 
sílica, o asbesto, a poeira de carvão, os óxidos, entre outros (BRASIL, 2006). Neste sentido, 
as pneumopatias relacionadas à inalação de poeiras em ambientes de trabalho, em geral, 
são denominadas pneumoconioses, sendo descartadas dessa designação as reações de 
vias aéreas, como asma e bronquite, as alterações neoplásicas e o enfisema. Os principais 
setores que expõem os trabalhadores a tais doenças são: mineração, metalurgia, cerâmica, 
vidros, transformação de minerais em geral, construção civil, indústria madeireira e agricul-
tura (TASCA AC, 2020).

A pneumoconiose decorre de poeiras ou substâncias que o corpo humano tenta com-
bater, porém de forma insuficiente com seus mecanismos de defesa, desse modo, o material 
inalado atinge as vias respiratórias inferiores em quantidade capaz de superar os mecanismos 
de depuração do organismo. As reações pulmonares à deposição de poeiras inorgânicas no 
pulmão dependem das características físico-químicas dos materiais, do tempo de exposição 
e da dose, assim como a preexistência de comorbidades como outras doenças pulmonares, 
inclusive, podem ser moduladas por hábitos de vida, como tabagismo. As pneumoconioses 
podem ser divididas de acordo com o potencial da poeira em produzir fibrose reacional em 
fibrogênicas e não fibrogênicas, porém, existe também a possibilidade de poeiras conside-
radas não fibrogênicas produzirem algum grau de fibrose (BRASIL, 2006).

Considera-se pneumoconioses não-fibrogênicas as doenças pulmonares causadas 
pela exposição a poeiras com baixo potencial fibrogênico, tendo denominação específica de 
acordo com a substância responsável, por exemplo, baritose (Ba), siderose (Fe), estanose 
(Sn), pneumoconiose por rocha fosfática, pneumoconiose por carvão vegetal. As pneumo-
conioses fibrogênicas são doenças pulmonares que geram reações pulmonares à inalação 
de material particulado e levam à fibrose intersticial do parênquima pulmonar, sendo elas: 
silicose, asbestose, pneumonites por hipersensibilidade, pneumopatia por metais duros, 
pneumoconiose do Trabalhador do Carvão (PTC), pneumopatia pelo berílio, pneumoconiose 
por poeira mista, pneumoconiose por abrasivos (BRASIL, 2006).

Dentre elas, a silicose merece atenção vigilante, pois no Brasil o número de trabalha-
dores potencialmente expostos a poeiras contendo sílica é superior a 6 milhões, sendo cerca 
de 500 mil em garimpo e mineração (LUZ, et al., 2011). Entre 1978-1998, apenas em Minas 
Gerais, na área de mineração de ouro foram notificados mais de 4500 trabalhadores com 
silicose. A nível mundial, a China possui a silicose como a pneumoconiose mais prevalente 
no país, sendo que, entre 1991 e 1995 tiveram 500.000 casos notificados e cerca de 6.000 
novos casos com mais de 24.000 mortes anuais (TASCA AC, 2020). Ainda na década de 90, 
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em países como Itália, França, Holanda, Finlândia, Canadá e EUA, relataram-se epidemias 
de silicose, entretanto, a mortalidade por silicose nesses países decresceu substancialmente 
nas últimas décadas (BRASIL, 2006).

Toda silicose é causada pela inalação de sílica livre e cristalina que se manifesta após 
certo tempo de exposição, por isso, pode ser classificada em três tipos: crônica, acelerada 
ou subaguda e aguda. Classifica-se como silicose crônica aquela que se manifesta após um 
período superior a dez anos, sendo caracterizada por fibrose progressiva do parênquima 
pulmonar, tendo como principal ocupação de risco a indústria extrativista mineral. Já a sili-
cose acelerada ou subaguda se manifesta de cinco a dez anos após o início da exposição, 
e tem como ocupações de maior risco aquelas de intensa exposição, como por exemplo, 
cavadores de poços e cortadores de pedras. Quanto à silicose aguda, essa ocorre devido à 
exposição a grandes quantidades de poeiras de sílica recém-fraturadas, se manifesta após 
um período de meses ou poucos anos de exposição, e as ocupações de maior risco são as 
operações de jateamento com areia e moagem de pedra (BRASIL, 2006).

No Brasil, o Programa Nacional de Eliminação da Silicose começou a ser desenvolvido 
em 2002, entretanto, novos casos da doença continuam a ser notificados pelos sistemas de 
vigilância (DIAS, et al., 2017). Por decisão legal do Ministério do Trabalho e do Ministério da 
Saúde, os trabalhadores devem realizar radiografia anualmente e espirometria a cada dois 
anos para identificação precocemente de alterações pulmonares, sendo que, até 2030, o 
Programa Nacional da Eliminação da Silicose definiu como objetivo a eliminação da silicose 
como problema de saúde pública no Brasil (MEDEIROS, et al., 2014).

Em relação a outras etiologias causadoras de pneumoconiose, a pneumoconiose por 
metal duro se origina de uma reação inflamatória desencadeada pela exposição e inalação 
de poeiras metálicas oriunda de ligas compostas por tungstênio e outros metais duros, 
como titânio, tântalo, nióbio e vanádio, que na propriedade de ligante são associados ao 
cobalto. Já a pneumoconiose dos trabalhadores de carvão (PTC) envolve os indivíduos 
expostos à inalação e deposição de poeiras, desencadeando um processo inflamatório 
causado por poeiras de carvão mineral, fazendo com que ocorra um acúmulo nos pulmões 
e ocasionando uma reação tecidual. A pneumopatia pelo berílio é originada pela inalação 
de poeiras, fumos ou sais de berílio, sendo classificada como uma doença granulomatosa 
que pode levar à fibrose crônica do parênquima pulmonar. Já a pneumoconiose por poeira 
mista é provocada pela exposição e inalação de poeiras minerais com conteúdo baixo de 
sílica cristalina, como por exemplo, poeiras de mica, caulim, sericita, mármore, envolvendo 
alguns processos da indústria cerâmica e processos com uso de abrasivos em fundições. 
Por fim, a pneumoconiose por abrasivos é causada pela exposição e inalação de poeiras de 
abrasivos como alumina ou o corindo e o carbeto de silício ou carborundum (BRASIL, 2006).
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Os quadros clínicos das pneumoconioses diferenciam-se de acordo com a sua classifi-
cação. O sintoma respiratório mais comum e prevalente em pneumoconioses não-fibrogêni-
cas é a dispnéia aos esforços. Em pneumoconioses fibrogênicas, os sintomas respiratórios 
dependerão do tipo de substância envolvida, porém, de forma geral, variam entre dispnéia 
aos esforços e/ou repouso, tosse, febre, fadiga, hipoxemia e perda de peso. Quanto ao 
diagnóstico das pneumoconioses, este baseia-se em sintomas e sinais, história de expo-
sição laboral a fatores de risco e exames complementares, como de imagem de tórax que 
demonstre alterações compatíveis com a doença, além da exclusão de outro diagnóstico 
presumível. As pneumoconioses não possuem um tratamento específico, sendo o afasta-
mento obrigatório da exposição do fator de risco a medida mais eficaz para os pacientes 
já acometidos. Também se faz necessária a cessação do tabagismo e o cumprimento do 
calendário vacinal, os pacientes devem receber a vacina contra a influenza e o pneumococo, 
conforme protocolo, e utilizar oxigênio suplementar se necessário para diminuição dos sinto-
mas (TASCA AC, 2020). As comorbidades relacionadas à pneumoconiose, como a DPOC, a 
tuberculose e o câncer de pulmão, devem ser tratadas de acordo com os consensos atuais 
de manejo (BRASIL, 2006). Ademais, os trabalhadores portadores de pneumoconioses de-
vem ser acompanhados regularmente por exames clínicos, exames de imagem e avaliação 
funcional. Também é essencial a garantia da assistência médica e a realização de exames 
complementares sempre que a situação clínica do paciente necessitar, seja por apareci-
mento ou evolução de sinais e sintomas, associação com outras patologias ou episódios de 
descompensação (BRASIL, 2006).

As atividades de prevenção e controle das pneumopatias ocupacionais fundamentam-
-se nos princípios das condutas executadas para doenças ocupacionais, como atividades 
educativas para os trabalhadores, práticas de controle médico da população trabalhadora 
exposta e as ações de higiene industrial com o objetivo de modificar o ambiente ocupa-
cional tornando-o mais salubre e de indicar mudanças necessárias de proteção coletiva, 
como enclausuramento, ventilação e exaustão, e uso de EPI’s (Equipamentos de Proteção 
Individual). A proteção respiratória individual, assegurada pelo uso correto dos EPI’S, deve 
sempre ser empregada em situações em que as medidas de proteção respiratória coletivas 
são incapazes de realizar o controle adequado da exposição inalatória (BRASIL, 2006). 
Entretanto, a maioria dos trabalhadores não faz o uso de qualquer EPI respiratório, e os 
que utilizam fazem o uso incorreto, com o tamanho inadequado ou sem troca periódica. 
Tais fatos podem justificar os baixos desempenhos nos testes de função pulmonar e sugerir 
que o uso de EPI’s pode prevenir o aparecimento de distúrbios respiratórios, se utilizados 
corretamente (MEDEIROS, et al., 2014).
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Segundo o Ministério da Saúde (2006), desde 2004 todos os casos de pneumoconiose 
são passíveis de notificação compulsória através da ficha do SINAN (Sistema de Informação 
de Agravos de Notificação), assim como devem ser comunicados à Previdência Social por 
meio do CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho). Ao avaliar os estudos realizados ao 
longo dos anos entre 1984 e 2003, de acordo com Castro et. al. (2005, 2007), é possível 
perceber uma alteração de predominância da região Centro-Oeste para a região Sudeste 
relacionada aos processos de trabalho da região, assim como ao acesso dos trabalhadores 
aos serviços de saúde. Ademais, ao analisar os casos de pneumoconiose notificados no 
período de 2007 a 2016, nota-se que a região que mais notificou foi a Sudeste, compondo 
82,3% do total de notificações, e a região que menos registrou foi a região Norte, totalizando 
1,2% (TASCA AC, 2020). Além disso, a idade em que se foi demonstrado um maior núme-
ro de notificações foi composta por idosos acima de 60 anos de idade, seguido pela faixa 
etária entre 40-59 anos de idade. O sexo masculino foi o de maior número de notificações, 
caracterizando 95,4% (TASCA AC, 2020).

Dados epidemiológicos resultantes de diversos países demonstram que o risco de in-
cidência de pneumoconiose ainda é um problema mundial, já os dados originados no Brasil 
sobre pneumoconioses são insuficientes e descrevem alguns poucos ramos de atividades 
e em situações focais (BRASIL, 2006). Apesar dos trabalhadores terem a possibilidade de 
se proteger e evitar a doença, novos casos continuam a acontecer, tanto em países sub-
desenvolvidos quanto nos desenvolvidos (TASCA AC, 2020). Diante dos inúmeros casos 
confirmados e suas complicações, torna-se cada vez mais clara e urgente a prevenção 
direcionada a este campo (LEÃO RR, 2011).

OBJETIVOS

Analisar as taxas de internação e óbitos por pneumoconiose em um período de dez 
anos em todas as regiões do Brasil. Comparar o número de óbitos e internações entre as 
regiões Norte, Nordeste, Centro-oeste, Sul e Sudeste. Analisar o aumento ou diminuição dos 
casos entre o primeiro e o último ano incluídos neste estudo. Expor os materiais causadores 
de pneumoconiose mais prevalentes nas regiões brasileiras. Apresentar a distribuição dos 
casos de pneumoconiose nos parâmetros de sexo e idade. Por fim, verificar qual a população 
de risco para pneumoconiose.

MÉTODO

Trata-se de um estudo descritivo de corte transversal, cujos dados foram obtidos atra-
vés do DATASUS (Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde), referentes 
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ao período de janeiro de 2010 a dezembro de 2019. Os dados de morbidade hospitalar de-
vido à pneumoconiose por local de internação foram coletados do Sistema de Informações 
Hospitalares do SUS (SIH/SUS), utilizando os seguintes descritores específicos de busca: 
internações por ano de atendimento segundo região, lista de morbidade CID-10 (pneu-
moconiose), período de 2010-2019. Estes dados foram tabulados através do programa 
Excel. As informações de mortalidade por pneumoconiose no Brasil foram colhidas do 
Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). Esta pesquisa forneceu dados relativos 
ao número de óbitos que ocorreram por ano devido aos diferentes tipos de pneumoconiose 
(Pneumoconiose devido a amianto e outras fibras minerais - CID10:J61; Pneumoconiose 
dos mineradores de carvão - CID10:J60; Pneumoconiose devido à poeira com constitui-
ção sílica - CID10:J62; Pneumoconiose devido a outras poeiras inorgânicas - CID10:J63), 
segundo cada região brasileira (Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste), dentro do 
período de 2010-2019.

RESULTADOS

Entre 2010 e 2019 o Brasil teve um total de 5.451 internações por pneumoconiose. 
Desse total, 466 foram internações no Norte; 1.301 no Nordeste; 1.860 no Sudeste; 1.053 
no Sul; 771 no Centro-Oeste. Dentre as regiões analisadas, a com maior número de interna-
ções no período em questão foi a região Sudeste, com um total de 1.860. Tal valor equivale 
a 34,12% da totalidade de hospitalizações. As regiões com as menores taxas foram Norte 
e Centro-Oeste, com 466 e 771 internações, respectivamente. Ao comparar o primeiro e o 
último ano do período em questão, constata-se que a região Nordeste foi a que apresentou o 
maior aumento percentual, de 100%, passando de 79 internações em 2010 para 158 em 2019.

Do total de internações por ano no Brasil, em 2010 houve 498 internações; em 2011, 
399; em 2012, 487; em 2013, 437; em 2014, 546; em 2015, 633; em 2016, 540; em 2017, 
666; em 2018, 621; em 2019, 624 internações. O ano de 2017 apresentou o maior número 
de internações, em contraste, aquele que obteve o menor número de internações foi o ano 
de 2011. Comparando o primeiro ano de coleta de dados, 2010, com o último ano, 2019, 
observou-se um aumento de 25% no número de internações. No período de 10 anos deste 
estudo, verificou-se uma média de 545 internações por ano e uma mediana 543 internações.
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Tabela 1. Internações por pneumoconiose por ano de 2010 a 2019 em cada região do Brasil

Gráfico 1. Internações por pneumoconiose por ano em cada região do Brasil de 2010 a 2019.

Ao avaliar as internações por pneumoconiose segundo sexo e faixa etária, demonstra-se 
que ocorreram 3.582 internações em pessoas do sexo masculino e 1.929 em pessoas do 
sexo feminino, durante os 10 anos analisados. Quanto à idade mais acometida, os idosos 
de 60 a 69 anos foram os mais internados, com um total de 1.096 internações.

Em análise do número de óbitos que ocorreram segundo região, no período de 10 
anos, o tipo de pneumoconiose que registrou o maior número de óbitos foi aquele devido à 
poeira contendo sílica, totalizando 1265 óbitos, sendo que, a maioria deles ocorreu na região 
Sudeste, com 638 óbitos. Em segundo lugar, a pneumoconiose dos mineradores de carvão, 
pela qual houveram 272 mortes, seguida da pneumoconiose por amianto e fibras minerais 
com 147, e por último, a pneumoconiose por outras poeiras inorgânicas com 120. Todas 
também apresentaram predominância na região Sudeste, com 89, 94 e 35 óbitos nessa 
região, respectivamente. Portanto, constata-se que a região Sudeste foi a maior detentora 
dos números de óbitos de pneumoconioses decorrentes de diferentes tipos de etiologias.
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Tabela 2. Número de óbitos por etiologia de pneumoconiose nas regiões do Brasil entre os anos de 2010-2019.

Nota: CID 10 J60: Pneumoconiose dos mineradores de carvão; CID 10 J61: Pneumoconiose 
devida a amianto (asbesto) e outras fibras minerais; CID 10 J62: Pneumoconiose devido 
a poeira que contenham sílica; CID 10 J63: Pneumoconiose devida a outras poeiras 
inorgânicas.

DISCUSSÃO

Conforme os dados apresentados nesta pesquisa, observa-se que as pneumoconioses 
constituem um grupo de doenças que têm elevado impacto na morbimortalidade da popu-
lação brasileira. As internações por pneumoconioses indicam exacerbação de sintomas, 
agravamento da doença e piora da qualidade de vida. Como nem todos os pacientes têm 
seus sintomas intensificados a ponto de necessitar de internação, pode-se inferir que o 
número real de pacientes com pneumoconiose seja muito maior do que aquele que consta 
nos sistemas de informação nacional. Mesmo que as pneumoconioses sejam doenças de 
notificação compulsória, nas situações em que as condições de assistência à saúde não 
são ideais pode-se deduzir que muitas vezes o diagnóstico certeiro não é realizado, seja por 
confusão com doenças de outra etiologia (Exemplo, doença pulmonar obstrutiva crônica por 
tabagismo prolongado) ou por falta de recursos assistenciais, como exames complementares.

 Quanto à regionalização das internações, a grande maioria delas, na presente pesquisa, 
ocorreu na região Sudeste, sugerindo uma relação com a elevada concentração populacional 
da região quando comparada as outras regiões brasileiras. Além disso, a região Sudeste é a 
responsável pela maior parte do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro. O Brasil é historica-
mente permeado pelo extrativismo, tanto de recursos minerais quanto de recursos vegetais, 
o que denota importante relação desse setor econômico ao PIB. Por consequência, pode-se 
afirmar que o extrativismo mineral gera, além de renda e riqueza, o adoecimento (LEÃO RR, 
2011), representado aqui pelas pneumoconioses.

 No período analisado, a região Nordeste dobrou seu número de internações pela 
doença, o que indica falha na prevenção e controle das pneumoconioses. Como as medi-
das preventivas baseiam-se em ações coletivas e individuais, é provável que exista falha 
em ambas as parcelas. Como o aumento de internações foi expressivo, possivelmente 
as atividades educativas aos trabalhadores e as ações de higiene industrial objetivando o 
aumento da salubridade ocupacional foram deficitárias. Além disso, o uso inadequado dos 
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EPI’s também pode estar associado, resultando em prevenção ineficaz destas pneumopatias 
(BRASIL, 2006; MEDEIROS, et al., 2014).

 Em relação ao total de internações no Brasil dentro do período analisado, constata-se 
uma irregularidade temporal. Apesar das oscilações entre a quantidade de internações 
anuais, observa-se que a curva de hospitalizações por pneumoconioses comporta-se de 
modo ascendente, em crescimento considerável. Tal fato denota falha do Programa Nacional 
de Eliminação da Silicose (PNES), que teve seu desenvolvimento iniciado no começo deste 
século. Como as internações encontram-se em ritmo ascendente até 2019, é fortemente 
possível que a silicose não seja eliminada como problema de saúde pública nacional até 
2030, como objetivava o PNES.

 No que tange à particularização de cada tipo de pneumoconiose em si, a silicose me-
rece destaque por se despontar como a principal pneumopatia intersticial difusa relacionada 
à inalação de poeira em ambiente de trabalho no território nacional, além de também ser 
a principal pneumoconiose fibrogênica do Brasil (LUZ FF, et al., 2011). A silicose tem alta 
prevalência por ser uma doença crônica de causas diversificadas dentro do extrativismo, 
envolvendo desde a indústria extrativa mineral à manipulação de rochas e areia. Além disso, 
ela possui elevada morbidade por se apresentar com fenótipos temporais variados: a silicose 
pode se manifestar desde meses até décadas após a exposição (forma aguda e crônica, 
respectivamente) (BRASIL, 2006). Desse modo, associado à relação direta de dano pela 
inalação de sílica livre cristalina, a existência de comorbidades prévias e a reação pulmonar 
individual pode gerar uma doença de manifestações amplas e diversas.

Segundo dados coletados pelo presente trabalho, de 2010 a 2019, o maior número 
de internações por pneumoconiose no Brasil ocorreu na faixa etária de 60 a 69 anos, um 
total de 1.096 internações documentadas. Essa tendência, também pôde ser observada em 
outros estudos. Tasca AC (2020), verificou que de 2007 a 2016 foram notificados no SINAN 
3.048 casos de pneumoconiose entre trabalhadores da indústria brasileira, destes, 53% 
apresentavam idade superior a 60 anos. Em outra pesquisa, realizada com 100 ex-mineiros 
das Minas de Camaquã, os autores verificaram que dos 100 pesquisados, 35 apresentavam 
silicose e a idade média entre eles era de 61 anos. Esse estudo ainda concluiu que a maior 
parcela dos mineiros desenvolveu a doença após um longo período de exposição, em média 
de 15,7 anos (LUZ FF, et al., 2011). A exposição prolongada à poeira pode ser uma das 
justificativas para a maior prevalência da pneumoconiose nessa população.

Devido ao seu grande desenvolvimento econômico e industrial, a China tem uma das 
populações mais expostas as doenças respiratórias ocupacionais, apresentando altos índices 
de pneumoconiose no país (WANG MF, et al., 2016). Assim como no Brasil, a população 
idosa chinesa representa a maior parcela dos pacientes com a patologia em questão (LUZ 
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FF, et al., 2011). Uma das possíveis explicações para a maior prevalência entre os idosos 
se deve as próprias características da doença. A pneumoconiose é uma pneumopatia pro-
gressiva e irreversível ocasionada pela inalação e deposição pulmonar crônica de poeiras 
minerais como a sílica, o asbesto, o carvão e o amianto (ZHAO H, et al., 2020). Devido ao 
curso crônico e progressivo dessa patologia e suas manifestações clínicas, o seu diagnóstico 
tendem a ocorrer em uma idade mais avançada.

Castro HA, et al. (2007) em seu estudo epidemiológico descritivo, observou que entre 
os anos de 1993 a 2003, houve um maior número de internações por pneumoconiose en-
tre os indivíduos do sexo masculino, correspondendo a 63% dos casos. Do mesmo modo, 
Tasca AC (2020) também evidenciou essa propensão. Em sua pesquisa, constatou que 
95,4% dos trabalhadores com essa pneumopatia, eram homens. Os dados colhidos no 
nosso estudo corroboram com as informações contidas na literatura, uma vez que nos 10 
anos analisados, do total de 5.451 internações por pneumoconiose, 3.582 eram do sexo 
masculino e 1.929 do sexo feminino. Essa discrepância nos valores de internações por faixa 
etária pode ser explicada pela menor inserção da mulher nas atividades de potencial risco 
para a pneumopatia em questão, atividades extrativistas e industriais, como é o caso da 
mineração e da construção civil.

A exposição a longo prazo à poeira de sílica pode predispor a agravos pulmonares, como 
o enfisema e a tuberculose, podendo levar até ao óbito (LUZ FF, et al., 2011; ZHAO H, et al., 
2020). No presente estudo foi possível evidenciar que de 2010 a 2019, o maior número de 
mortes por pneumoconiose se concentrou no sudeste brasileiro, isso porque é o local onde 
encontramos os maiores índices de hospitalização por tal pneumopatia, 34,12% da totalidade. 
Nos 10 anos estudados, ocorreram 1.265 óbitos relacionados à inalação de poeira contendo 
sílica, 272 óbitos por poeira do carvão, 147 devido ao amianto e as fibras minerais e outros 
120 óbitos devido a outras poeiras inorgânicas. Em nossa pesquisa, foi possível evidenciar 
a maior prevalência de mortes por silicose quando comparada às demais etiologias, isso 
porque esta é a pneumoconiose de maior destaque no Brasil. Devido ao grande contingente 
de indústrias extrativistas no país, existem hoje mais de 6 milhões de brasileiros expostos, 
de forma contínua, à poeira de sílica (RIBEIRO, 2010).

CONCLUSÃO

Os dados apresentados corroboram as informações contidas na literatura, que afirmam 
que a predominância das taxas de internação por pneumoconiose sofreram uma alteração 
ao longo dos anos. A região Sudeste concentra a maior parte das internações, isso pode 
estar relacionado à economia regional, que reflete em maior exposição aos compostos 
desencadeantes da doença. Além disso, a implantação da notificação compulsória para os 
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casos de pneumoconiose, bem como o acesso dos trabalhadores aos serviços de saúde, 
possibilita o acesso a uma base de dados mais efetiva. Por conseguinte, foi possível obser-
var um crescimento considerável do número total total de internações no Brasil no período 
analisado, sendo o Nordeste a região que apresentou o maior aumento percentual. Esse 
aumento demonstra uma falha nas medidas preventivas de proteção individual e coletiva.

Além disso, os dados analisados demonstram que a faixa etária mais acometida pelas 
pneumoconioses vai dos 60 aos 69 anos, e o maior número de internações está entre os 
pacientes do sexo masculino, em concordância com outros estudos. Esse fato decorre de 
uma maior participação dos homens em atividades de risco potencial para pneumoconiose 
e demonstra uma possível justificativa do maior desenvolvimento dessa pneumopatia em 
idades mais avançadas, devido ao tempo de exposição prolongado à poeira. Desse modo, 
medidas de acompanhamento dos portadores de pneumoconiose têm elevado impacto na 
morbimortalidade da população, reduzindo as exacerbações, o agravamento da doença e 
a piora da qualidade de vida.

Em relação às mortes por pneumoconiose, o Sudeste é o mais afetado, sendo também 
a região com maior número de internações por essa pneumopatia. Ademais, existe uma 
predominância de mortes por silicose quando comparada as outras etiologias, pois esta é 
a pneumoconiose de maior destaque no Brasil, grande detentor de indústrias extrativistas. 
Isso revela a importância do Programa Nacional de Eliminação da Silicose (PNES), e chama 
a atenção para possíveis falhas, à medida que o estudo demonstra um ritmo ascendente de 
internações por pneumoconiose até 2019, sendo difícil o cumprimento da meta de eliminar 
a silicose como problema de saúde pública no país até 2030.

A partir da análise dos dados, constata-se que são necessárias ações de controle e 
prevenção das doenças respiratórias no ambiente de trabalho, principalmente para as po-
pulações de risco da doença, homens e moradores da região Sudeste, já que as pneumo-
conioses representam um considerável problema da saúde pública nacional.
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