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Introdução: A atividade de trabalhadores na extração do minério pode causar diversos problemas 

respiratórios e doenças associadas, entre elas, a intoxicação, dermatite, doenças respiratórias ocupacionais 

e o câncer. O adequado conhecimento do perfil e características dos trabalhadores que atuam na área poderá 

contribuir para que novas metas de saúde e planos preventivos possam ser traçados. Objetivo: Avaliar o 

perfil, as características epidemiológicas, a presença e os fatores de risco para doenças associadas em 

trabalhadores da área de mineração; investigar presença de doenças respiratórias restritivas e de outros 

fatores de risco para doença respiratória, incluindo o tabagismo. Método: Estudo de abordagem 

quantitativa, transversal, para a coleta dos dados, serão incluídos no estudo, trabalhadores da área de 

mineração do município de Taquara/RS. Os participantes forneceram dados para avaliação de 

características demográficas, história de saúde e quanto ao uso de cigarro e produtos tabaco-relacionados. 

Todos os participantes foram submetidos à realização de exame de função pulmonar através de 

espirometria. Resultados Parciais: Os resultados esperados do projeto é a caracterização do perfil dos 

trabalhadores de extração de minério do Município de Taquara/RS para identificação de potenciais riscos 

à saúde e desenvolvimento de doenças respiratórias. Atualmente o projeto está em fase de coleta de dados. 

Considerações Prévias: Os dados provenientes deste estudo poderão apontar uma melhor visão sobre as 

necessidades da região, proporcionando uma melhor qualidade de vida através estratégias de cuidado, 

promoção e prevenção de saúde. 

Descritores: Tabagismo; Saúde do Trabalhador; Espirometria. 
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