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O que é o amianto?
O amianto é um mineral encontrado na natureza.
Geralmente, a cor dele é branca ou cinza.
Ele pode se parecer com papelão, algodão, gesso ou
argila. Ele também pode estar na composição de
certos produtos.
O amianto é composto de pequenas fibras com
formato de agulhas, impossíveis de ver.

Onde o amianto
é encontrado?
O amianto é um ótimo isolante térmico. Até
1989, ele foi mais amplamente usado em
muitos produtos, mas hoje em dia ainda é
encontrado na composição de alguns.
Você pode encontrar o amianto em locais
comuns, como isolamento de tubulações e
caldeiras, telhas, pisos, coberturas e
adesivos.

Como eu faço para saber se
há amianto na minha casa?
NÃO TOQUE em nada que você ache que
possa estar contaminado por amianto.
Se você acha que pode haver amianto na
sua casa, ligue para 617-534-5965 e peça
uma inspeção.

617-534-5965

1010 Massachusetts Ave
Boston, MA 02118

O amianto pode causar
problemas de saúde?
Sim. Se a superfície de amianto estiver danificada, você
pode aspirar as pequenas fibras dele para o seu pulmão.
O amianto pode causar doenças como câncer (cancro)
de pulmão e cicatrização do tecido pulmonar, chamada
de “asbestose”.
Após a exposição ao amianto, pode levar muitos anos
até que a doença se desenvolva.
Fumantes expostos ao amianto correm mais risco de
contrair câncer.

A minha casa tem amianto.
O que eu devo fazer?
NÃO TOQUE nele. NÃO TENTE removê-lo.
Se ele não estiver danificado (se estiver “intacto”),
deixe-o como está ou contrate alguém para removê-lo.
Se o amianto estiver danificado, contrate um
profissional especializado e licenciado para removê-lo.
Para encontrar um profissional licenciado, acesse
www.state.ma.us/dos/.
O profissional contratado deve ter uma licença da
BPHC. Peça a ele uma cópia dessa licença.
A remoção do amianto por um profissional não
licenciado é ilegal. Além de caro para corrigir o
problema, é perigoso para a sua saúde.
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