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RESUMO 

 

A mineração é uma atividade que contempla os trabalhos de pesquisa mineral, extração de 

minério a céu aberto e em subsolo, beneficiamento mineral, distribuição e comercialização 

desses produtos. Objetivou-se desenvolver ações que promovam a melhoria dos processos e 

ambientes de trabalho, e a redução das doenças e acidentes do trabalho em empresas de 

mineração na cidade de Antônio Almeida, Piauí. Trata-se de um projeto de intervenção em 

que foram elaboradas metas e prazos para o alcance do objetivos. Essa intervenção teve muita 

aceitação da equipe quando a médica repassou o plano operacional e discutiu os pontos que 

seriam executados. Portanto, ações de promoção e prevenção da saúde desenvolvidas pela 

equipe da atenção básica são extremamente importante na educação continuada e permanente, 

tanto dos mineiros quanto da equipe de saúde, sendo útil para a conscientização e adesão dos 

trabalhadores para a prevenção dos riscos ocupacionais. 

Palavras-chave: Saúde do Trabalhador. Doenças Ocupacionais. Atenção Básica.  

  

ABSTRACT 

Mining is an activity that includes the work of mineral research, extraction of ore in the open 

and underground, mineral processing, distribution and commercialization of these products. 

The objective was to develop actions that promote the improvement of work processes and 

environments, and the reduction of diseases and accidents at work in mining companies in the 

city of Antônio Almeida, Piauí. It is an intervention project in which goals and deadlines were 

developed to achieve the objectives. This intervention was widely accepted by the team when 

the doctor went over the operational plan and discussed the points that would be executed. 

Therefore, health promotion and prevention actions developed by the primary care team are 

extremely important in continuing and permanent education, both for miners and for the 

health team, being useful for the awareness and adherence of workers to prevent occupational 

risks. 
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1 Introdução 

 

A intervenção foi realizada no município de Antônio Almeida-PI, ao sul do Estado do 

Piauí que em 2017 estava com uma população estimada de 3.119 habitantes, segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Se destaca na produção de calcário, 

sendo que a cidade conta com duas empresas nesse seguimento, a MINACAL e a GRAÚNA, 

que contribuem para alavancar a economia deste município, além de industrias no seguimento 

alimentício. 

O setor de mineração é substancial para muitos países e compreende o aproveitamento 

de minerais metálicos, não metálicos e combustíveis. O uso extensivo de matérias-primas 

minerais envolve sua aplicação na geração de energia elétrica, produção de cimentos, aço, 

fertilizantes, materiais de construção, asfalto, produtos medicinais, entre outros. 

Historicamente, a mineração tem sido uma das atividades que apresentam maior risco no seu 

exercício. 

As economias de países em desenvolvimento dependem significativamente de 

atividades primárias como a indústria da mineração, pois uma parte do Produto Interno Bruto 

(PIB) é contribuído por este setor; a mineração, também, é importante pelo potencial que tem 

para geração de empregos, tanto diretos, como indiretos, em regiões que eram caracterizadas 

pela pobreza. 

A mineração é uma atividade que contempla os trabalhos de pesquisa mineral, extração 

de minério a céu aberto e em subsolo, beneficiamento mineral, distribuição e comercialização 

desses produtos (SOUSA; QUEMELO, 2015). No entanto, o trabalho na mineração expões a 

uma série de riscos, os quais podem estão relacionados aos acidentes provocados por choques 

elétricos, explosões, asfixia, queda de rochas, ruído, exposição ao pó, má iluminação, 

deficiência de ventilação entre outros; caracterizando a mineração como uma das atividades 

mais perigosas (BRASIL, 2012). 

O trabalho na mineração também pode ocasionar o aparecimento de problemas renais 

pela contaminação dos cursos d’água, Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho 



 
 

(DORT’s), problemas auditivos, câncer, fadiga muscular, pneumoconioses, tuberculose, asma 

ocupacional, dentre outras patologias (BRASIL, 2012).   

As causas fundamentais para a ocorrência de acidentes são as condições inseguras e os 

atos inseguros. As condições inseguras aparecem quando as considerações de projeto de mina 

são insuficientes, quando não são reconhecidas com antecedência as condições geológicas, 

quando existe deficiência na manutenção dos equipamentos, entre outros. Atos inseguros 

aparecem, principalmente, em função de comportamento inadequado, alguns deles associados 

à falta de informação (INSTITUTO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO, 2012). 

Embora nos últimos anos tenham-se percebido reduções significativas na taxa de 

lesões e acidentes fatais na mineração, o número de acidentes e seu grau de severidade ainda 

são elevados, quando se compara a mineração com outras atividades industriais. Nesse 

cenário, a prevenção da saúde e a segurança dos trabalhadores, através da sua adequada, são 

consideradas como ações estratégicas pela maioria dos governos (BRASIL, 2012). 

No entanto, em países em vias de desenvolvimento, existe uma limitada informação 

sobre a ocorrência de acidentes, principalmente devido ao fato de que, na maioria das vezes, 

os acidentes sem resultados finais não são declarados aos órgãos competentes, o que torna sua 

análise e compreensão mais difícil. Desta maneira, tornar a atividade de mineração mais 

segura significa implementar um planejamento assim como implementar políticas de 

segurança, ações que deverão ser permanentemente monitoradas e controladas. As ações 

corporativas devem se basear em métodos e técnicas que controlem os riscos e desse modo, 

possam reduzir os acidentes (SOUSA; QUEMELO, 2015). 

Nesse cenário, a gestão de segurança ganhou importância e está sendo bastante 

reconhecida por envolver várias interfaces, como o desenvolvimento de locais de trabalho 

mais seguros e melhor entendimento das condições de trabalho. Apesar da subnotificação de 

casos de acidente de trabalho no município de Antônio Almeida observou-se a necessidade de 

trabalhar a prevenção de acidentes de trabalho com os trabalhadores do setor de mineração da 

cidade, pois até então não eram realizadas nenhuma ação interventiva nesse seguimento. 

 Portanto, foi objetivo geral desenvolver ações que promovam a melhoria dos 

processos e ambientes de trabalho, e a redução das doenças e acidentes do trabalho em 

empresas de mineração na cidade de Antônio Almeida, Piauí. E como objetivos específicos 

foi intenção: aumentar a oferta de informação para a população sobre os riscos ocupacionais e 

as doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho na mineração; melhorar o atendimento 

oferecido pela equipe de saúde da família aos trabalhadores; realizar ações educativas para a 



 
 

promoção da saúde desses mineradores; conhecer os motivos para a ocorrência dos acidentes 

e doenças ocupacionais; e cadastrar e acompanhar.  

 

2 Material e Método 

 

Para assegurar a efetividade do plano será estabelecido um sistema de gestão para 

viabilizar a correta utilização dos recursos e promover a comunicação entre os executores. 

Será observado se os prazos estão sendo cumpridos e se os integrantes da equipe estão 

participando da forma determinada. Também haverá reuniões com os líderes da mineradora 

para identificar se estão satisfeitos com as mudanças e se apresentam alguma sugestão para 

que a proposta alcance o sucesso esperado. 

 

3 Plano Operativo 

 

Situação 

problema 

OBJETIVO

S 

METAS/ 

PRAZOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

RESPONSÁV

EIS 

Ausência de 

ações voltadas a 

promoção e 

prevenção dos 

riscos 

ocupacionais e 

doenças 

ocupacionais 

Desenvolver 

ações 

voltadas a 

promoção e 

prevenção 

dos riscos 

ocupacionais 

e doenças 

ocupacionais 

Realizar palestras 

e ações 

educativas a 

100% dos 

mineradores/ 

3meses 

Palestras educativas, 

rodas de conversas 

Da UBS 

1-Médica 

2-Enfermeira 

3-Dentista 

Do NASF 

1-Nutricionista 

1-Educador 

físico 

Atendimento 

desregular 

oferecido pela 

equipe de saúde 

da família aos 

trabalhadores. 

Melhorar a 

assistência 

oferecida aos 

trabalhadores   

Estabelecer no 

cronograma 

semanal de 

atendimento da 

UBS um dia 

específico para 

consultas dos 

trabalhadores 

desta mineradora/ 

3 meses 

Consultas médicas e de 

enfermagem 

Da UBS 

1-Médica 

2-Enfermeira 

3-Dentista 

Falta de 

conhecimento 

sobre os riscos 

ocupacionais e as 

doenças 

ocupacionais. 

Melhorar o 

conheciment

o sobre os 

riscos 

ocupacionais 

e doenças 

ocupacionais 

Desenvolver 

ações educativas 

junto a 100% dos 

trabalhadores da 

mineradora, 

considerando os 

fatores inerentes 

ao cliente, à 

doença, à 

A cada 15 dias serão 

realizadas palestras 

sobre os seguintes 

temas (riscos 

ocupacionais, doenças 

ocupacionais, 

prevenção dos riscos, 

cuidados com a saúde, 

dieta, atividade física e 

Da UBS 

1-Médica 

2-Enfermeira 

3-Dentista 

 

Do NASF 

1-Nutricionista 

2-Educador 



 
 

 

 

4 Conclusão 

 

Essa intervenção é uma proposta totalmente inovadora para a equipe de saúde da 

família da UBS em questão, porém teve muita aceitação da equipe quando a médica repassou 

o plano operacional e discutiu os pontos que seriam executados. Há que se considerar também 

que com a participação da equipe e também da rede de saúde do município será possível 

colocar em práticas todas as estratégias programadas com esse projeto de intervenção. 

É fundamental ressaltar também a importante da participação dos trabalhadores da 

mineradora, no sentido de disponibilizarem um pouco do seu tempo para participar das ações 

programadas, pois com isso será possível desenvolver um aparato assistencial de saúde 

suficiente para o controle dos riscos à saúde e segurança desses trabalhadores. 

terapêutica e aos 

serviços de saúde 

que influenciam 

nessa adesão ao 

autocuidado/ 

3 meses 

 

Garantia da 

orientação 

nutricional sobre 

alimentação 

saudável a 100% 

dos mineradores 

acompanhados/ 3 

meses; 

 

Garantia da 

orientação em 

relação à prática 

regular de 

atividade física e 

tabagismo a 

100% dos 

mineradores/ 

2 meses. 

 

Garantia do 

acompanhamento 

odontológico a 

100% dos 

mineradores 

das medicações, 

alimentação, níveis 

pressóricos adequados 

e inadequados, 

atividade física e 

dieta).  

 

Também será 

solicitado participação 

da equipe do NASF 

(nutricionista e 

educadora física) 

físico 



 
 

Portanto, ações de promoção e prevenção da saúde desenvolvidas pela equipe da 

atenção básica são extremamente importantes na educação continuada e permanente, tanto 

dos mineiros quanto da equipe de saúde, sendo de suma útil para a conscientização e adesão 

dos trabalhadores ao uso e manuseio corretos dos EPIs para a prevenção dos riscos 

ocupacionais os quais estão expostos, no ambiente de trabalho da mineração. Destaca-se 

também a responsabilidade dos serviços de vigilância à saúde na busca ativa e detecção 

precoce dos casos, bem como a notificação e registros, tentando também minimizar a 

exploração de crianças nesse ramo de atividade. 
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