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“[...] o ar é precioso para o homem, pois dele 

todos se alimentam. Os animais, as árvores, 

o homem, todos respiram o mesmo ar, [...] 

pois todas as coisas compartilham o mesmo 

sopro – o animal, a árvore, o homem, todos 

compartilham o mesmo sopro [...] há uma 

ligação em tudo. [...]. Todas as coisas estão 

relacionadas como o sangue que une uma 

família. Tudo está associado. O que fere a terra 

fere também aos filhos da terra [...]; a terra não 

pertence ao homem; o homem não tece a teia 

da vida: é antes um dos seus fios. O que quer 

que faça a essa teia, faz 

a si próprio”. 

Trechos da Carta do Cacique Seattle 
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RESUMO 
 

Introdução: O estado de Mato Grosso é um dos principais produtores de calcário do país. 
Das quinze mineradoras de calcário a céu aberto instaladas no estado, oito encontram-se no 
município de Nobres. A atividade de mineração é necessária para o desenvolvimento de uma 
região, entretanto, gera impactos ambientais como a poluição do ar, devido à emissão de 
material particulado. Por isso, conhecer a prevalência de sintomas respiratórios, em 
populações residentes nas áreas próximas às mineradoras, é uma forma de se verificar os 
efeitos dessa poluição na saúde humana. Objetivo: Estimar a prevalência e os fatores 
associados a sintomas respiratórios na população urbana do município de Nobres. Método: 
Trata-se de um estudo epidemiológico transversal, de base populacional, realizado na zona 
urbana do município de Nobres, Mato Grosso, no período de janeiro a março de 2018. 
Participaram do estudo os indivíduos de ambos os sexos, com idade superior de 20 anos, e 
que residiam, há pelo menos 10 anos no município. Na coleta de dados, adaptou-se o 
questionário validado para o idioma português do British Medical Research Council, para as 
variáveis dependentes de sintomas respiratórios. Coletaram-se, também, dados sobre as 
características sociodemográficas, domiciliares e ocupacionais dos entrevistados. 
Posteriormente, foi realizada uma análise descritiva, bivariada e múltipla dos dados, tendo 
como variável resposta, a presença de sintomas respiratórios, associada com todas as variáveis 
independentes. A medida de associação nas análises foi a Razão de Prevalência, obtida por 
meio do teste qui-quadrado de Mantel Haenszel. Admitiu-se um nível de significância 
estatística de 5%, e a análise múltipla foi realizada através da Regressão de Poisson. O projeto 
de pesquisa foi aprovado pelo do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Cuiabá, 
sob o número do parecer 71927517.0.0000.5165. Resultados: Dos 577 entrevistados, 59,79% 
eram do sexo feminino e a média de idade da amostra foi 48,04 anos (DP±16,24 anos). O 
tempo médio de residência no município foi de 32,44 anos (DP±13,88 anos). A prevalência de 
sintomáticos respiratórios foi de 48,87%. As prevalências individuais de cada sintoma foram: 
tosse 7,11%, expectoração 7,80%, falta de ar 14,56% e chiado no peito 9,71%. As variáveis 
associadas à presença de tosse foram: ter o hábito de atear fogo nas áreas verdes residenciais 
(RP 3,20; IC 95% 1,31 – 7,84), trabalhar exposto ao frio (RP 2,70; IC 95% 1,38 – 5,31) e 
trabalhar exposto à fumaça (RP 2,36; IC 95% 1,23 – 4,53). Conclusão: A prevalência de 
sintomas respiratórios foi elevada.  Esses achados fornecem mais evidências de que a 
exposição a poeira, fumaça e algumas variáveis ambientais e ocupacionais podem estar 
relacionadas a ocorrência de alguns sintomas respiratórios. 
 
Palavras-chave: Mineração, Poluentes Ambientais, Sinais e Sintomas Respiratórios, 
Epidemiologia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
Introduction: The state of Mato Grosso is one of the main limestone producers in the 
country. From the 15 open-pit limestone mines located in the state, eight are located in the 
municipality of Nobres. Mining activity is necessary for the development of a region, 
however, it generates environmental impacts such as air pollution due to the emission of 
particulate matter. Therefore, knowing the prevalence of respiratory symptoms resident 
population around the mining companies is a way of verifying the effects of this pollution on 
human health. Objective: To estimate the prevalence and the factors associated with 
respiratory symptoms in the urban population of the municipality of Nobres. Method: This is 
a cross-sectional, population-based epidemiological study held in the urban area of Nobres, 
Mato Grosso, from January to March, 2018. People of both sexes, over 20 years-old who had 
been living in the city for at least 10 years participated in the study. In the data collection, a 
validated questionnaire for the Portuguese language of the British Medical Research Council 
was adapted, for the variables dependent on respiratory symptoms. It was also collected data 
on the sociodemographic, domicile and occupational characteristics of the interviewees. A 
descriptive, bivariate and multiple data analysis was posteriorly performed, having the 
presence of respiratory symptoms as a variable response, associated to all the independent 
variables. The association rate in the analyzes was the Ratio Prevalence, obtained by the chi-
square test of Mantel Haenszel. A statistical significance level of 5% was used, and the 
multiple analysis was performed through the Poisson Regression. The research project was 
approved by the Research Ethics Committee of the Universidade de Cuiabá, with the report 
number: 71927517.0.0000.5165. Results: From the 577 interviewees, 59.79% were female 
and the average age of the sample was 48.04 years (SD±16.24 years). The average residence 
time in the municipality was 32.44 years (SD±13.88 years). The prevalence of respiratory 
symptoms was 48.87%. The individual prevalences of each symptom were: cough 7.11%, 
expectoration 7.80%, shortness of breath 14.56% and wheezing 9.71%. The variables 
associated with the presence of cough were: to have the habit of firing the green residential 
areas (PR 3.20, 95% CI 1.31 – 7.84), to work exposed to cold (PR 2.70, 95% CI, 1.38 – 5.31) 
and work exposed to smoke (PR 2.36, 95% CI 1.23 – 4.53). Conclusion:  The prevalence of 
respiratory symptoms was large. These findings provide further evidence that exposure to 
dust, smoke and some environmental and occupational variables may be related to the 
occurrence of some respiratory symptoms. 
 
Keywords: Mining; Environmental Pollutants; Signs and Symptoms, Respiratory; 
Epidemiology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A poluição atmosférica é uma realidade desde a antiguidade, mas, que só ganhou 

relevância após a Revolução Industrial. O crescimento da industrialização e a acelerada 

urbanização em todo o planeta proporcionaram um aumento no consumo de energia, a partir 

da utilização do carvão mineral, e mais tarde, no início do século XX, aumentou com o uso de 

combustíveis fósseis. O consumo acelerado dos combustíveis impulsionado pela demanda da 

época, gerou um grande aumento nas emissões de poluentes na troposfera - camada terrestre1. 

Os poluentes presentes nessa camada provocaram somente no ano de 2012, a morte de 3,6 

milhões de pessoas em todo o mundo2. 

Entende-se por poluição atmosférica a alteração da composição química do ar, de 

forma a prejudicar a fauna, a flora e a causar danos aos seres humanos3. Esta composição 

química do ar original é constituída por 20,95% de oxigênio (O2), 78,11% de nitrogênio (N2), 

0,934% de argônio (Ar) e por 0,033% de gás carbônico (CO2). Além desses gases, outros, em 

menor quantidade, também estão presentes, tais como: criptônio, dióxido de nitrogênio, hélio, 

hidrogênio, metano, neônio, ozônio, xenônio. A composição química do ar se completa com a 

presença de vapor de água, material particulado orgânico, como pólens e microrganismos e 

material inorgânico, o qual é formado por partículas de areia e fuligem4. Essa alteração da 

composição química do ar pode ser causada por poluentes oriundos de fontes naturais e/ou 

antropogênicas. São exemplos de fontes naturais, que não dependem da ação do homem, as 

erupções vulcânicas, o sal marinho, a queima acidental da biomassa, dentre outros. Já as 

fontes antropogênicas podem ser divididas em fontes estacionárias (fixas), exemplificadas 

pelas atividades agrícolas e as industriais e as fontes móveis, representadas pelos veículos 

automotores5. 

Os poluentes gerados pelas fontes naturais e/ou pelas antropogênicas causam efeitos 

diretamente à saúde humana, principalmente no sistema respiratório, em função da área de 

contato entre a superfície deste sistema e o meio ambiente. Um indivíduo adulto em média, 

inala aproximadamente de 8.000 a 10.000 litros de ar por dia. Esse volume diminui quando o 

indivíduo está em repouso ou aumenta, por exemplo, quando ele pratica alguma atividade 

física, em busca de oxigênio para contrair os músculos que estão se exercitando. Uma fração 

dos poluentes inalados durante a respiração chega aos pulmões e por meio da circulação 

sistêmica, podem causar danos também a outros órgãos, como por exemplo, os do sistema 

cardiovascular6-7. 
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Os grupos de indivíduos que mais sofrem os efeitos da poluição do ar são as crianças, 

os idosos, os portadores de doenças crônicas, tais como, asma, bronquite, Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crônica (DPOC), doença do colágeno e indivíduos com vulnerabilidade genética8. 

As crianças sofrem com a exposição aos poluentes porque ficam mais tempo em ambientes 

abertos, o sistema imunológico ainda está em fase de desenvolvimento e por possuir um 

menor peso corporal em relação aos adultos, inalam mais volume de ar em relação a eles em 

repouso9. Nos idosos, a sensibilidade à poluição do ar é agravada pela fragilidade física, por 

apresentarem um sistema imunológico menos eficiente e pela reduzida capacidade de 

recuperação fisiológica10. 

Entre as fontes estacionárias, destaca-se a atividade de mineração. Ela é necessária 

para o desenvolvimento de uma determinada região, mas também é uma fonte de poluição do 

ar, por causa da emissão de material particulado (MP). Nessa atividade, o MP é lançado para a 

atmosfera durante as fases de: extração de jazidas de minerais em lavra mecanizada a céu 

aberto, por meio de escavação, suspensão do MP oriundo do tráfego de veículos pesados e 

pela ação dos ventos nas minas a céu aberto. Quando a extração das jazidas se faz com o uso 

de explosivos, há também a emissão de gases na atmosfera11. 

Uma das perturbações que atinge os moradores os quais vivem próximo e aos que 

trabalham diretamente nas empresas de mineração é a poluição atmosférica. Pesquisa 

realizada em Minas Gerais, local de intensa atividade de extração mineral, demonstrou que o 

aumento de 10 µg/m3 na concentração de PM10 foi associado ao aumento nos atendimentos 

em pronto socorro, causados por doenças respiratórias em crianças e adolescentes e por 

doenças cardiovasculares em adultos e idosos12. 

Estudos realizados em diversos lugares do mundo identificaram associações entre 

exposição a poeiras originárias de atividades de mineração e a ocorrência de sinais, sintomas e 

doenças do aparelho respiratório. Um estudo realizado em crianças no Chile, nas 

proximidades de minas de cobre e de ouro a céu aberto, demonstrou que a prevalência de 

asma foi de 24%, 34% para rinoconjuntivite e 44% para asma e rinoconjuntivite associadas. 

Os pesquisadores concluíram que essas prevalências diminuíam à medida que as residências 

ficavam mais distantes das mineradoras13. Outro estudo realizado em moradores da 

comunidade de Campo de Jales, no nordeste de Portugal, local que engloba um complexo de 

minas de ouro a céu aberto abandonadas em 1992, constatou que a razão de chance (OR) de 

ter falta de ar e tosse foi duas vezes maior nos habitantes de Jales, em relação aos habitantes 

de Vilar de Macada, distante a 45 km de Jales14. 
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No município de Nobres, estado de Mato Grosso, Brasil, existe proximidade entre as 

empresas mineradoras de calcário e de brita com as residências da zona urbana. Assim sendo, 

a avaliação da prevalência de sintomas respiratórios possibilitará avaliar o impacto desta 

atividade na saúde da população local. 

Este estudo tem como hipótese que os moradores da zona urbana de Nobres que vivem 

nas proximidades dessas mineradoras, apresentem maiores prevalências de sintomas 

respiratórios, em relação àqueles que residem em locais mais distantes a essas empresas. 

A identificação da prevalência de sintomas respiratórios, confirmada mediante 

questionários específicos, fornece informações que podem auxiliar aos órgãos de saúde 

(Secretaria Municipal e Estadual de Saúde e Ministério Público do Trabalho) a promover 

ações, programas e/ou políticas públicas de prevenção e/ou redução da morbidade desses 

sintomas nos trabalhadores e moradores do município, além de contribuir com mais estudos 

para a literatura científica. Considera-se como de relevada importância, ser este o primeiro 

inquérito epidemiológico que avaliou a prevalência de sintomas respiratórios em cidade de 

alta exposição a poeiras originárias de atividades de mineração, em Mato Grosso. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 POLUENTES ENCONTRADOS NA ATMOSFERA 

 

A poluição do ar é formada por uma série de produtos, partículas de MP e/ou outros 

gases que causam um desbalanço do ar original. As partículas e os gases emitidos diretamente 

na troposfera são classificados quanto a sua origem em poluentes primários, sejam eles 

gerados pelas fontes naturais (erupções vulcânicas, queima acidental da biomassa, 

ressuspensão de terra e de areia pelos ventos, entre outros), ou pelas fontes antropogências, as 

quais se dividem em fontes fixas (indústrias, fábricas) e móveis (carros, caminhões, motos, 

trens, metrôs, navios, aviões etc)8. 

Quando os poluentes primários alcançam a troposfera e são envolvidos por 

componentes naturais da atmosfera, principalmente o oxigênio e a água, surgem reações 

químicas entre a radiação ultravioleta, os compostos orgânicos voláteis (COV) e os óxidos de 

nitrogênio (NOx). A partir dessas reações, outros gases, classificados como poluentes 

secundários, são formados dentro da própria troposfera, sendo, entre eles, o mais conhecido o 

ozônio (O3)15. Na Figura 1, constam os principais poluentes monitorados pelos órgãos 

ambientais internacionais nas cidades. 

 

Poluentes Abreviação Fontes de Origem Áreas de ação no 
Sistema Respiratório 

Monóxido 
de Carbono 

CO 

Fontes naturais: erupções vulcânicas e 
decomposição da clorofila. 
Fontes antropogênicas: combustão incompleta 
de combustíveis fósseis (gás natural), orgânicos 
(madeira, carvão) e escapamento dos veículos 
automotores. 

Quando inalado, atinge os 
alvéolos pulmonares e a 

corrente sanguínea, unindo-se 
com a hemoglobina. 

Material 
Particulado 

PM0,1 Produzidos pelos processos de combustão  de 
combustíveis fósseis (usinas termoelétricas) e 
também pela queima da biomassa. 

Alvéolos e tecido pulmonares 

PM2,5 Alvéolos pulmonares 

Material 
Particulado 

PM10 
Fontes naturais: erupções vulcânicas, sal 
marinho, pólen, fungos, entre outros. 
Fontes antropogênicas: atividades agrícolas e 
industriais (mineração, construção civil, 
atividades agrícolas etc). 

Traqueia, brônquios e 
bronquíolos. 

Partículas 
Totais em 
Suspensão 

PTS 
Vias aéreas superiores: nariz 

e garganta. 

NOX Óxidos de 
Nitrogênio 

Fontes naturais: descargas atmosféricas. 
Fontes antropogênicas: indústrias de ácidos e 
queima de combustíveis em elevadas 
temperaturas, assim como ocorre nas usinas 
térmicas. 

Traqueia, brônquios, 
bronquíolos e alvéolos 

pulmonares. NO2 
Dióxido de 
Nitrogênio 

O3 Ozônio 

O ozônio não é lançado diretamente na 
atmosfera. Ele é formado por meio de reações 
químicas envolvendo a radiação ultravioleta e 
os poluentes primários, COVs e  NOx. 

Traqueia, brônquios, 
bronquíolos e alvéolos 

pulmonares. 
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SO2 
Dióxido de 

enxofre 

Fontes naturais: erupções vulcânicas. 
Fontes antropogênicas: escapamento de 
veículos a diesel, refinarias de petróleo, 
indústrias de papel. 

Vias aéreas superiores, 
traqueia, brônquios e 

bronquíolos. 

Figura 1: Principais poluentes presentes na atmosfera, suas respectivas fontes de origem e áreas de ação no 
sistema respiratório 
Fonte: Adaptado de KÜNZLI et al.5 

 

O principal poluente cujos os efeitos tem sido mais estudado é o MP, formado por uma 

mistura de componentes. Possui partículas sólidas, gotículas líquidas, um núcleo de carbono e 

tem absorvidos hidrocarbonetos, metais, materiais biológicos (por exemplo, pólen) e outros 

componentes. Essa heterogeneidade na composição química desse poluente caracteriza-o 

como um poluente de maior nocividade e agressividade, em relação a outros gasosos. Além 

disto, devido ao seu tamanho, mantém-se suspenso no ar, sendo transportado pelos ventos 

para regiões distantes de sua origem. Outra característica que se destaca deste poluente, é a 

capacidade de reduzir a visibilidade, quando o mesmo se encontra em elevadas concentrações 

na atmosfera16. 

Devido à variabilidade das partículas que constituem o MP, ele pode ser classificado 

de acordo com o seu tamanho em: PTS (partículas totais em suspensão com diâmetro 

aerodinâmico de até 30 µm); PM10 ou fração inalável (partículas com diâmetro inferior a 10 

µm); PM2,5 ou fina (partículas finas com diâmetro inferior a 2,5 µm) e PM0,1 ou ultrafina 

(partículas com diâmetro menor que 10 nm (0,1 µm)5. A permanência do MP na atmosfera 

dependerá do tamanho de suas partículas, de sua concentração e das variáveis meteorológicas 

(temperatura, umidade relativa e velocidade dos ventos). As partículas com diâmetro superior 

a 10 µm podem se depositar no solo até um dia após sua emissão, caracterizando uma 

deposição seca. Já para as partículas finas, com diâmetro inferior a 1 µm, podem chegar a 

permanecer suspensas por várias semanas em condições meteorológicas estáveis, e sofrem 

deposição úmida na ocasião de precipitação, ou aumento da umidade relativa do ar17. 

A qualidade do ar pode ser agravada pela ocasião de fatores climáticos que prejudicam 

a dispersão dos poluentes, como por exemplo, o período de estiagem18. Esta dificuldade na 

dispersão dos poluentes, principalmente do MP, foi analisada no estudo de Santiago e 

colaboradores19, que caracterizaram a morfologia e a composição química do MP suspenso na 

atmosfera da cidade de Cuiabá – MT, nos meses de julho e setembro de 2012. Após um longo 

período de estiagem, os pesquisadores concluíram que as concentrações de MP obtidas no 

mês de setembro alcançaram 306 μg/m3 de ar, valor este superior ao limite primário 

estabelecido pelo Resolução CONAMA nº 3/9020, comprovando-se a má qualidade do ar 

naquele período.  
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2.2 PADRÕES DE QUALIDADE DO AR 

 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), por meio da Resolução nº 3 de 

28 de junho de 1990 e publicada no Diário Oficial da União em 22/08/90, Seção 1, páginas 

15937 a 15939, em seu artigo 1º, adverte que: “São padrões de qualidade do ar as 

concentrações de poluentes atmosféricos que, ultrapassadas, poderão afetar a saúde, a 

segurança e o bem-estar da população, bem como ocasionar danos à flora e à fauna, aos 

materiais e ao meio ambiente em geral”20.  

Essa resolução estabelece que a responsabilidade do monitoramento da qualidade do 

ar cabe a cada Estado brasileiro, definindo os seguintes poluentes que deverão conter nesse 

monitoramento: partículas totais em suspensão (PTS); fumaça; partículas inaláveis (MP); 

dióxido de enxofre (SO2); monóxido de carbono (CO), ozônio (O3); e dióxido de nitrogênio 

(NO2), além de sugerir os métodos de amostragem e análise mais adequados, conforme 

demonstrado na Figura 220. 

 

Poluentes 
Tempo de 

Amostragem 
Padrão Primário 

(ug/m3) 
Padrão Secundário 

(ug/m3) Método de Análise 

PTS 
24 horas 240 150  Amostrador de grandes volumes ou 

equivalente MGA 80 60 

Fumaça 
24 horas 150  100  

Refletância ou equivalente 
MAA 60  40  

MP 
24 horas 150  150  Separação inercial/filtração ou 

equivalente. MAA 50  50  

SO2 
24 horas 365  100  

Pararonasilina ou equivalente 
MAA 80  40  

CO 

1 hora 40.000  
(35 ppm) 

40.000  
(35 ppm) Infra-vermelho não dispersivo ou 

equivalente 8 horas 10.000  
(9 ppm) 

10.000  
(9 ppm) 

O3 1 hora 160  160  Quimioluminescência ou equivalente 

NO2 
1 hora 320  190  

Quimioluminescência ou equivalente 
MAA 100 100 

Figura 2: Poluentes, padrões de qualidade do ar, métodos de amostragem e análises 
MAA – Média aritmética anual. 
MGA – Média geométrica  anual. 
Fonte: Adaptado da Resolução nº 3 do CONAMA20. 
 

Deste modo, determinaram-se como padrões de qualidade do ar as concentrações de 

poluentes atmosféricos que, em níveis elevados, podem prejudicar a saúde das pessoas, além 

de causar danos à flora e à fauna, aos materiais e a todo o meio ambiente. De acordo com esta 

Resolução são dois os tipos de padrões de qualidade do ar, os primários e secundários. Os 
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padrões primários de qualidade do ar são as concentrações de poluentes que, extrapoladas, 

podem acometer a saúde das pessoas e os secundários, que são as concentrações de poluentes 

em baixo nível, com pouca influência sobre a vida da população, bem como aos animais, 

vegetais, materiais e a todo o meio ambiente20. 

O monitoramento da qualidade do ar é um dos principais instrumentos para se garantir 

a manutenção de níveis seguros de existência de poluentes na atmosfera21. No Brasil, o 

monitoramento da qualidade do ar se expressa por intermédio da seguinte legislação: 

a)   Resolução CONAMA nº 05 de 15/06/1989 – cria o Programa Nacional de Controle da 

Qualidade do Ar, o PRONAR que determina a criação de uma Rede Nacional de 

Monitoramento da Qualidade do Ar; 

b)   Resolução CONAMA nº 03 de 28/06/1990 – determina quais devem ser os padrões de 

qualidade do ar e a responsabilidade dos estados para o monitoramento do ar em seus 

territórios; 

c)   Lei nº 10.650/2003 – ordena o acesso público às informações ambientais alocadas nos 

órgãos e instituições integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente. 

 

Além desta legislação nacional, destaca-se neste contexto o Decreto Estadual nº 

59.113 de 23/04/2013 no estado de São Paulo22, que estabelece novos padrões de qualidade 

do ar, tendo como pilar as diretivas da Organização Mundial da Saúde (OMS). Este Decreto  

define que a administração do monitoramento dessa qualidade será realizada pela Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). Além da responsabilidade do monitoramento, 

define que os novos padrões de qualidade do ar serão administrados por meio de metas 

intermediárias (MI1, MI2, MI3), estabelecidas como valores temporários a serem cumpridos 

até o alcance dos padrões finais (PF), nos quais a saúde da população estará preservada. A 

Figura 3 apresenta os padrões de qualidade do ar estabelecidos no Decreto Estadual, sendo 

que os padrões vigentes estarão destacados em vermelho22. 
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Poluentes 
Tempo de 

Amostragem 
MI 1 (ug/m3) MI 2 (ug/m3) MI 3 (ug/m3) PF (ug/m3) 

PM10 24 horas 120 100 75 50 

MAA 40 35 30 20 

PM2,5 24 horas 60 50 37 25 

MAA 20 17 15 10 

Fumaça 24 horas 120 100 75 50 

MAA 40 35 30 20 

PTS 24 horas - - - 240 

MGA - - - 80 

SO2 
24 horas 60 40 30 20 

MAA 40 30 20 - 

CO 8 horas - - - 9 ppm 

O3 8 horas 140 130 120 100 

NO2 
1 hora 260 240 220 200 
MAA 60 50 45 40 

Pb MAA - - - 0,5 

                Figura 3: Padrões de qualidade do ar no estado de São Paulo (Decreto Estadual nº 59.113, 
                de 23/04/2013) 
                MAA – Média aritmética anual. 
                MGA – Média geométrica  anual. 
                Fonte: Adaptado de SÃO PAULO22. 
 

A CETESB possui uma plataforma eletrônica denominada de Sistema de Informações 

de Qualidade do Ar (QUALAR), disponível no website da Companhia23. Para Vormittag e 

colaboradores21 o website da CETESB pode servir de modelo para os demais estados 

brasileiros. Esta plataforma interativa disponibiliza informações extraídas das redes de 

monitoramento, tais como localização das estações, métodos de medição, dentre outras. Além 

disso, oferece a possibilidade de geração de mapas, gráficos comparativos entre diferentes 

poluentes e/ou parâmetros meteorológicos relativos à qualidade do ar. 

Dentre as 141 cidades que compõem o estado de MT, apenas 15 têm a qualidade do ar 

monitorada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), que disponibiliza as 

informações sobre esse monitoramento no website da secretaria. O munícipio de Nobres não 

está entre as cidades que possuem esse monitoramento, caracterizando-se assim uma região 

pouco explorada no meio científico em relação à qualidade do ar24. É importante destacar que 

o monitoramento da qualidade do ar no estado de MT é realizado pelo Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE), pelo método de modelagem de dispersão de poluentes na 

atmosfera, que monitora apenas os poluentes CO e PM2,5. Este método possibilita produzir 

dados estimados disponibilizados por meio de boletins diários no website do INPE. Esses 

mesmos dados também são disponibilizados no website da SEMA25. 
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Nos Estados Unidos, os padrões de qualidade do ar são definidos pela Agência de 

Proteção Ambiental (Environmental Protection Agency – EPA). A EPA dispõe como 

referência a lei federal americana denominada Clean Air Act de 1963 (última atualização em 

1990), criada com o objetivo de preservar e aprimorar a qualidade do ar no continente 

americano. A Figura 4 apresenta os seis principais poluentes mais comuns e nocivos à saúde e 

seus respectivo padrões de qualidade do ar, definidos por esta agência26. 

 

Poluentes Tempo de Amostragem 
Padrão  

Primário 
Padrão  

Secundário 

Pb (ug/m3) Média de 3 meses consecutivos 0,15 

PM2,5 (ug/m3) 
24 horas 35  
Anual 12 - 
Anual -  15 

PM10 (ug/m3) 24 horas 150  150  

SO2 (ug/m3) 
1 hora 196  - 
3 horas -  1300 

CO (ppm) 
1 hora 35 - 

8 horas 9  - 

O3 (ppm) 8 horas 0,070 

NO2 (ug/m3) 
1 hora 188  - 

Anual 100 

                             Figura 4: Padrões de qualidade do ar nos Estados Unidos 
                             Fonte: Adaptado de EPA26. 
 

Nos países europeus, o órgão ambiental que representa a União Europeia é a Agência 

Europeia do Meio Ambiente (European Environment Agency – EEA). A EEA também 

representa outros países integrantes1 e cooperantes,2 desde 1994. Os poluentes monitorados 

são aqueles abrangidos pelas leis europeias e nacionais, com destaque para as Normas 

Diretivas de 2008, referentes à qualidade do ar na Europa (2008/50/CE) e à diretiva-quadro de 

1996, relativa à avaliação e à gestão da qualidade do ar (96/62/CE). A Figura 5 representa os 

principais poluentes e os respectivos padrões de qualidade do ar, monitorados pelas leias 

europeias27. 

 

 

 

 

                                                 
1 Países a caminho da adesão à UE: Islândia, Listenstaine, Noruega, Suíça e Turquia. 
2 Albânia, Bósnia e Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Sérvia e República da Macedónia. 
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Poluentes Tempo de Amostragem Padrão 

Pb (ug/m3) 1 ano 0,5 

PM2,5 (ug/m3) 1 ano 25 

PM10 (ug/m3) 
24 horas 50 

1 ano 40  

SO2 (ug/m3) 1 hora 350  

CO (mg/m3) 
Média diária máxima 

de 8 horas 
10 

O3 (ug/m3) 
Média diária máxima 

de 8 horas 
120 

NO2 (ug/m3) 
1 hora 200 

24 horas 125 

                                               Figura 5: Padrões de qualidade do ar na União Europeia 
                                               Fonte: Adaptado de EC28. 

 

2.3 PRODUÇÃO DE CALCÁRIO NO ESTADO DE MATO GROSSO 

 

As maiores reservas brasileiras de calcário agrícola concentram-se na região Centro 

Oeste do Brasil. Os estados brasileiros com maior destaque na produção deste mineral são 

Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Goiás, os quais, juntos, possuem 

aproximadamente 60% das reservas lavráveis, proporcionando a eles décadas de anos de 

produção29. Pelas estatísticas da Associação Brasileira dos Produtores de Calcário Agrícola 

(ABRACAL)30, o estado de MT é o segundo maior produtor nacional de calcário agrícola, 

com um pouco mais de 5,3 milhões de toneladas produzidas no ano de 2016, conforme 

demonstrado no Gráfico 1. 

               
           Gráfico 1: Produção de calcário no Brasil no ano de 2016, segundo Unidades da Federação 

          Fonte: Elaborado pelo autor em 2018, com base nas informações da ABRACAL30. 
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 Um mapeamento geológico realizado na década de 1970, por intermédio do convênio 

firmado entre o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e a Companhia de 

Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), identificou um total de um bilhão e seiscentos 

milhões de toneladas em reservas de rochas carbonáticas no estado de MT, distribuídas na 

Formação Araras do Grupo Alto Paraguai, no Grupo Cuiabá e na Formação Irati do Grupo 

Passa Dois. O Grupo Alto Paraguai detém os maiores depósitos dessas rochas, os quais estão 

distribuídos nas cidades de Nobres e Rosário Oeste, com cerca de 760 e 560 milhões de 

toneladas respectivamente. A grande disponibilidade das rochas carbonáticas, somada com a 

disponibilidade de energia e infraestrutura nas cidades de Nobres e Rosário Oeste atraíram 

muitas empresas de mineração, no final da década de 1970 e início da década de 198031. 

Em 2017, de um total de quinze empresas mineradoras de calcário instaladas no estado 

de MT, oito encontravam-se instaladas no município de Nobres. O setor de mineração, com a 

produção de calcário alimentam a economia desse município32-33. 

O calcário é um dos minerais de maior aplicabilidade. Nas indústrias, por exemplo, ele 

é empregado como matéria-prima na fabricação de cimento, na produção de brita e da cal, na 

indústria siderúrgica para a obtenção do ferro gusa e na fabricação de tintas. Além dessas 

aplicações, o calcário é utilizado na correção de acidez dos solos cultivados com soja, 

algodão, milho, cana-de-açúcar, dentre outros. A acidez do solo não impede o crescimento de 

uma determinada cultura agrícola, mas é em solos neutros que as plantas alcançam uma maior 

produtividade. Essa necessidade de correção dos solos faz com que a atividade agrícola seja a 

segunda maior consumidora de calcário no Brasil34. 

 

2.4 RISCOS À SAÚDE ASSOCIADOS AOS POLUENTES ORIUNDOS DO PROCESSO 

DE MINERAÇÃO 

 

O Brasil é reconhecido mundialmente por sua ampla extensão territorial e geologia 

diversificada existente em seu substrato terrestre. A extração dos minerais é obtida pela 

atividade de mineração, a qual é necessária e reconhecida internacionalmente para o 

desenvolvimento das sociedades, desde o recolhimento de impostos para o município, até a 

sua comercialização com outros países35. Somente no ano de 2014, a produção mineral no 

Brasil alcançou o montante de US$ 40 bilhões, o que representou aproximadamente 5% do 

Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. E para obter números mais elevados, investimentos da 

ordem de US$ 53,6 bilhões foram planejados para o quadriênio 2014/2018, referentes ao 

aproveitamento de novos depósitos minerais36. 
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Os impactos causados pela mineração podem atingir as categorias do solo, da água e 

do ar. Este último, o ar, é afetado pela emissão de partículas sólidas. Em minas a céu aberto, 

por exemplo, as partículas sólidas são lançadas ao ar durante a fase de lavra, que consiste na 

extração bruta do material das rochas, por meio da escavação mecânica ou pelo uso de 

explosivos. Há também a emissão de particulado durante o transporte por veículos pesados 

desse material pós desmonte, até as estações de beneficiamento e também durante o transporte 

do produto final. As emissões continuam durante o processamento do material pós desmonte e 

se intensificam com a ação dos ventos, que podem ressuspender as partículas de menor 

tamanho contidas nos taludes de lavra, nas pilhas de rejeito e nas estradas internas. Esta 

geração de MP altera de forma negativa a qualidade do ar, afetando a saúde dos trabalhadores 

e das populações vizinhas11. 

Uma determinada amostra de ar coletada em ambientes de trabalho ou não, pode 

conter a presença de partículas de vários tamanhos e composição química. Essas partículas 

são também conhecidas por aerodispersóides e representam o grupo de partículas sólidas e 

líquidas, com tamanhos inferiores a 100 µm, que podem se manter suspensas no ar por um 

tempo, o suficiente para serem coletadas e aferidas. Fisicamente, os aerodispersóides podem 

ser classificados em: neblinas, névoas, fumos, fumaça, fibras e poeiras37. 

Além do tamanho, podem ser classificadas quanto à forma e à composição química. 

São muitas as formas existentes para as partículas, dentre elas se destacam: as esféricas, as 

irregulares, as cúbicas, as fibras, em formato de blocos, as plaquetas ou escamas. Quanto à 

composição química, elas podem conter: quartzo, quartzito, areia, caulim, dolomita, carvão, 

argila, asbesto, talco, metais (alumínio, ferro, chumbo, manganês, berílio, crômio, cádmio) e 

outros compostos38. 

Há três diferentes vias de penetração dos poluentes no organismo humano: via 

respiratória, via percutânea (pele) e via digestiva. A inalação é a via mais comum de 

penetração dos agentes químicos, representados pelas poeiras, gases e vapores no organismo, 

devido ao volume de ar inalado. Para avaliar os danos causados pela inalação de um 

determinado poluente, deve-se considerar alguns fatores, tais como: a concentração do 

poluente, a frequência respiratória e capacidade pulmonar, que varia entre crianças, adultos e 

idosos, a sensibilidade do organismo, a toxicidade da substância inalada e o tempo de 

exposição37. 

Santos39, Künzli e colaboradores5, Shusterman40 unanimemente, salientam o processo 

de autodefesa do sistema respiratório. O local de deposição da partícula neste sistema é 

determinado pelo seu tamanho durante a passagem pelo nariz, pela boca, pela faringe, pela 
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laringe, pela árvore traqueobronquial e pelos alvéolos pulmonares, conforme representado na 

Figura 6. 

         

        Figura 6: Penetração dos poluentes no sistema respiratório 
          Fonte: KÜNZLI et al.5, p. 58. 

 

As partículas insolúveis com tamanhos entre 10 a 30 µm entram pelo nariz, pela boca 

(vias aéreas superiores) e são retidas pelo impacto contra o tecido nasal ou até mesmo por 

sedimentação, e são parcialmente eliminadas pela tosse, pelo espirro ou podem ser engolidas. 

Como malefícios nessa região do trato respiratório podem provocar irritações.  

Na região torácica, as partículas com tamanhos entre 3 a 10 µm conseguem atravessar 

a laringe e podem se depositar na árvore traqueobronquial, nos brônquios e bronquíolos 

durante a inalação. A retenção das partículas nesta região pode se dar também pelo impacto 

contra as paredes e/ou pela sedimentação ocorrida pela queda da velocidade do ar, 

provocando irritações e inchaço nas membranas mucosas, inflamação local, broncoconstrição 

entre outros danos. As partículas insolúveis menores que 3 µm conseguem chegar aos 

alvéolos pulmonares. Essas partículas, também denominadas de fração respirável, são 

removidas pelo movimento mucociliar e/ou pelos macrófagos durante o processo da 

fagocitose. E por fim, as partículas menores do que 0,1 µm, também conhecidas de partículas 

ultrafinas, podem também se depositar nos alvéolos pulmonares ou cair na corrente 

sanguínea, provocando danos ao sistema cardiovascular. É importante ressaltar que a auto 

proteção realizada pelas células de defesa do sistema respiratório possui um limite. A 

exposição excessiva ou crônica, ao longo dos anos, pode comprometer a capacidade dessas 

células de dissolver material estranho no sistema respiratório5-39-40. 
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A atividade de mineração está entre as principais atividades classificadas de risco, para 

o desenvolvimento de doenças associadas ao sistema respiratório nos trabalhadores, 

destacando-se entre elas a silicose41. Além desta atividade, destacam-se também as atividades: 

de lapidação de pedras, de pedreira, de fundição, de moagem de granito, de cavadores de 

poços, de jateamento de areia, da indústria de cerâmica e abrasivos. A exposição à sílica pode 

também aumentar o número de ocorrências de bronquite e tuberculose, sendo estas doenças 

não associadas ao tipo de ocupação42.  

Um estudo realizado em uma mina de calcário na Zâmbia avaliou a prevalência de 

sintomas respiratórios crônicos entre 140 trabalhadores expostos à poeira do calcário. Desse 

total da amostra, 70 trabalhadores eram do departamento de produção (exposição direta), 40 

trabalhadores do departamento de engenharia (exposição intermitente) e 30 trabalhadores do 

departamento de administração (baixa exposição). Na coleta de dados, os pesquisadores 

utilizaram um questionário adaptado do British Medical Research Council (BMRC), 

indagando sobre: tosse crônica, expectoração, presença de chiado no peito, falta de ar e o 

histórico de doenças respiratórias como; asma, bronquite, tuberculose e pneumonia. Os 

pesquisadores concluíram que a prevalência de sintomas respiratórios foi maior nos 

trabalhadores expostos diretamente à poeira do calcário43. 

Um estudo de base populacional realizado na província de Gauteng, na África do Sul, 

investigou a associação entre a proximidade das residências de idosos com 55 anos e/ou mais, 

de cinco depósitos de rejeitos de mina a céu aberto, com a prevalência de sintomas e doenças 

respiratórias crônicas. Esses depósitos armazenavam rejeitos de minerais, os quais eram 

fontes de poluição do ar por meio do MP contido na poeira soprada pelos ventos. Foram 

entrevistados 2397 idosos que viviam em comunidades próximas a esses depósitos. Aqueles 

que viviam em comunidades distantes de 1 a 2 km dos depósitos foram classificados como 

grupo exposto e aqueles que viviam distantes 5 km, como grupo não exposto. Para entrevistar 

os idosos foi utilizado o questionário validado ATS-DLD do BMRC. A prevalência de asma 

(17,3%), de bronquite crônica (13,4%), de tosse crônica (26,6%), de enfisema (5,6%), de 

pneumonia (17,1%) e de sibilância (24,7%), foi maior nas comunidades expostas em relação 

às comunidades não expostas. Os pesquisadores concluíram que há um alto nível de sintomas 

respiratórios crônicos e doenças, nos idosos que viviam nas comunidades próximas aos 

depósitos de rejeito44. 
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2.5 DOENÇAS RESPIRATÓRIAS INVESTIGADAS NOS INQUÉRITOS 

POPULACIONAIS 

 

2.5.1 Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) 

 

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) configura-se por uma obstrução 

gradativa parcialmente reversível das vias aéreas. O processo de oclusão geralmente é 

progressivo e está associado a uma inflamação anormal dos pulmões, em resposta à inspiração 

de substâncias tóxicas, sendo o tabagismo a causa primária45. A DPOC é uma das principais 

causas de mortalidade e morbidade no planeta, com estimativas de ser a terceira patologia que 

mais leva a óbitos e a quinta principal causa de incapacidade, no ano de 2020, representando 

assim, significativa sobrecarga econômica para os sistemas de saúde46.  

Nos países industrializados, o fumo é identificado como a mais importante fonte para 

o desenvolvimento da DPOC. Contudo, nos últimos 10 anos, diversos estudos têm indicado 

outros fatores de risco, além do tabagismo, na formação da DPOC. Dentre tais fatores 

englobam: a exposição à poeira e à fumaça, em ambientes ocupacionais, o passado de 

infecções respiratórias na infância, como tuberculose e asma crônica; o crescimento 

intrauterino restrito, a alimentação desequilibrada e o baixo nível social e econômico47. 

Na cidade de Hong Kong, China, foi realizado um estudo que avaliou os efeitos 

associados à exposição aguda a poluentes aéreos e sua relação com casos de DPOC, entre 

2000 e 2004. Constataram-se associações entre as admissões hospitalares por DPOC e níveis 

de poluentes aéreos, sendo que alguns sinais iniciavam-se no mesmo dia da inalação e eram 

mais acentuados no período de inverno, do que no verão48.  

 

2.5.2 Asma 

 

A asma é uma patologia crônica que tem natureza multifatorial e é definida por um 

aumento considerável na reatividade do sistema traqueobrônquico, associado a uma 

desregulação da função pulmonar. Os episódios clínicos da asma se caracterizam por 

sibilância, dificuldade respiratória, sensação de aperto no peito e tosse. Esse quadro pode se 

reverter de forma espontânea ou por intermédio do tratamento49. 

A prevalência desse distúrbio é variável em relação aos dados do Brasil e do mundo. 

No Brasil, a prevalência média de asma foi estimada em 19%, utilizando-se o questionário do 

International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC), entre indivíduos de 13 e 
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14 anos, em 21 distritos50, já a prevalência mundial média, oscilou entre 2,1 a 32,2%51. No 

Brasil, somente no ano de 2013, morreram 2.047 pessoas de asma, ou seja, 5 óbitos por dia e 

cerca de 120.000 internações por asma são registradas por ano no Sistema Único de Saúde. 

Cada internação custa em média aos cofres públicos brasileiros 160,00 USD, valor este 

informado pelo governo, mas que na realidade não representa o real valor gasto pelos 

hospitais52. 

Estudos na área da epidemiologia e toxicologia evidenciam a relação entre poluição 

aérea e asma brônquica. Os poluentes encontrados no ar estão associados ao aumento dos 

atendimentos dos serviços de saúde por crises asmáticas, assim como, ao aumento de chiados 

expiratórios, do uso de medicação de broncodilatadora e de outros sintomas respiratórios53. A 

prevalência da asma brônquica tem crescido em todo o mundo, principalmente em regiões 

urbanas com alta densidade industrial. Alguns estudos indicam que a exposição aos poluentes 

do ar pode induzir ao desenvolvimento de novos casos de asma. Um indício considerável 

dessa relação é o grande aumento da incidência de casos de asma na China, após o intenso 

desenvolvimento industrial dos últimos anos, e que gerou considerável aumento da 

concentração de poluentes54. 

 

2.5.3 Bronquite crônica 

 

A bronquite crônica se caracteriza por uma inflamação da mucosa brônquica, que se 

manifesta com quadros de tosse excessiva e produção de coriza, por pelo menos três meses, 

em um período de um ano, ocorrendo em dois anos consecutivos. Além disso, a bronquite 

crônica também pode se manifestar em indivíduos com resultados de espirometria dentro da 

normalidade55.  

O hábito de fumar é considerado o principal fator de risco para o diagnóstico das 

DPOC, sendo responsável por aproximadamente 80 a 90% das causas. Entretanto, estudos 

epidemiológicos têm apontado também outros fatores de risco, tais como: fatores 

sociodemográficos, poluição domiciliar devido a queima da madeira e do querosene como 

combustíveis, suscetibilidade genética, quadros de infecções crônicas durante a infância e  

exposição ocupacional a agentes químicos55.  

No estado de Ekiti, sudoeste da Nigéria, um estudo demonstrou que a prevalência de 

bronquite crônica, entre as 161 mulheres que utilizavam biocombustíveis no preparo dos 

alimentos, há pelo menos 6 meses foi de 10,6%. A lenha foi o combustível mais empregado 

por elas (58%), seguido pelo querosene (40,1%). A análise multivariada confirmou a 
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associação estatística significante entre o uso de biocombustíveis com a variável bronquite 

crônica (OR = 3,75; p = 0,04)56. 

 

2.5.4 Enfisema pulmonar 

 

O enfisema pulmonar consiste em uma expansão irreversível das lacunas aéreas, 

espacialmente distantes do bronquíolo terminal, com significativa eliminação das paredes dos 

alvéolos. Tal doença evidencia-se na tomografia computadorizada, como regiões de focos 

atenuados e, geralmente, sem paredes evidentes. Existem diversos tipos de enfisemas, e esses 

se diferenciam por comprometerem regiões distintas dos pulmões. Em algumas manifestações 

do enfisema, pode ocorrer o surgimento de bolhas que, se caracterizam por uma lesão no 

espaço aéreo, medindo usualmente mais de 1 cm de diâmetro e delimitada por uma definida 

parede fina, com espessura menor que 1 mm. Na tomografia computadorizada, a bolha se 

mostra com considerável transparência, na forma arredondada e com a parede delgada, 

surgindo, habitualmente, nos ápices dos lobos pulmonares57. 

Considerando que o enfisema é diagnosticado por exames de imagens, a tomografia 

computadorizada é a forma mais precisa para avaliação das alterações patológicas 

pulmonares58. Estudos apontam que há projeções para que essa doença seja, no ano de 2020, a 

quinta causa de perda da qualidade de vida da população59. 

 

2.6 APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS ESPECÍFICOS NA INVESTIGAÇÃO DA 

PREVALÊNCIA DE SINTOMAS RESPIRATÓRIOS 

 

Dentre os diversos desenhos de estudos epidemiológicos aplicados na área da Saúde 

Pública, os estudos transversais, também conhecidos como estudo de prevalência, 

caracterizam-se como instrumentos robustos, para descrever as condições de vida de uma 

determinada população, num intervalo de tempo. Por meio desse estudo, é possível de se obter 

informações a respeito da exposição de indivíduos a eventuais fatores de risco, identificar o 

perfil da saúde de populações, e, para identificar possíveis variáveis potenciais, que possam 

potencialmente confundir ou modificar o desfecho em análise60-61. 

Os questionários sobre sintomas respiratórios são geralmente aplicados em estudos 

epidemiológicos transversais, por serem um instrumento prático, simples e de baixo custo. Por 

meio deles é possível obter informações a respeito da prevalência de sintomas respiratórios, 

em diversos grupos populacionais, padronizar e escalonar essas informações, para servir como 
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diagnóstico para os órgãos competentes, na sua atividade de tomada de decisão. Entretanto, 

precisam ser testados quanto a sua validade e confiabilidade (se se repetem) para se obter 

resultados verídicos, que possam ser comparados com estudos realizados em locais distintos. 

As perguntas contidas nesses questionários devem ser bem elaboradas para diminuir ao 

máximo a interferência do entrevistador, no momento de sua aplicação62. 

Recentemente, em 2013 no Brasil, foi executada a primeira Pesquisa Nacional de 

Saúde (PNS) por efeito de um convênio firmado entre o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) e o Ministério da Saúde, que contou com o apoio de demais instituições de 

ensino e pesquisa. A PNS é um exemplo de estudo transversal de inquérito de saúde de base 

domiciliar, voltado para grupos populacionais, a fim de se obter informações sobre o estilo de 

vida, estado de saúde e doenças crônicas;  representando a pesquisa mais completa no âmbito 

da saúde já realizada no país63. 

A literatura científica internacional destaca o emprego de dois questionários: o 

questionário de bronquite crônica do British Medical Research Council (BMRC) e o 

questionário de sintomas respiratórios da American Thoracic Society (ATS), sendo que este 

último pode ser completado pela pessoa entrevistada. Esses questionários avaliam o 

tabagismo, o catarro, a tosse, a dispneia e a sibilância64. Em 1971, o instituto National Heart 

and Lung Institute (NHLI), adaptou uma versão do BMRC para uso nos Estados Unidos. 

Logo após essa adaptação, um comitê da American Thoracic Society lançou um questionário 

recomendado, denominado de ATSDLD-78-A, que foi elaborado baseando-se nos 

questionários BMRC e NHLI65. O questionário ATS possui um formato semelhante aos 

questionários BMRC e NHLI, mas difere deles, porque permite interrogar sobre doenças na 

infância. Logo, é o mais apropriado para a epidemiologia ocupacional, pois possibilita 

determinar há quanto tempo os entrevistados tiveram sintomas ou doenças, permitindo assim, 

que o pesquisador associe sintomas e exposição com certa precisão. Contudo, a versão BMRC 

tem sido o questionário mais utilizado66. 

O BMRC foi originalmente desenvolvido para estudos em adultos, pelos 

pesquisadores britânicos do Medical Research Council (MRC). Na década de 1959, esses 

pesquisadores iniciaram uma série de investigações sobre a bronquite crônica e a obstrução 

crônica do fluxo aéreo. O questionário BMRC foi publicado em 1960, com revisões 

posteriores nos anos de 1966 e 1976, sendo traduzido para muitos idiomas e empregado por 

pesquisadores em todo o mundo67. 

No Brasil, alguns estudos realizados investigaram a associação entre a exposição aos 

poluentes atmosféricos e a presença de alguns sintomas respiratórios, utilizando-se como 
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instrumento nas pesquisas, o questionário BMRC validado para o idioma português, por 

intermédio de estudos transversais, conforme representado na Figura 7.  

Na cidade de Ribeirão Preto, no ano de 1979, Ramos68 estudou a prevalência de 

sintomas respiratórios, nos indivíduos acima de 3 anos de idade, moradores desta cidade. 

Utilizou-se o questionário validado para o idioma português BMRC nas entrevistas pessoais 

realizadas com 3.353 indivíduos. A conclusão do estudo revelou que os sintomas de asma 

brônquica estavam presentes em 3,4% dos indivíduos do sexo feminino, e 2,4% do sexo 

masculino. Para os sintomas sugestivos de bronquite crônica, a prevalência foi de 5,5% no 

sexo masculino e 3,3% no sexo feminino. Os sintomas de tosse também prevaleceram em 

15,5% dos homens e em 11,3% das mulheres. A dispneia foi uma limitação informada por 

2,48% das mulheres e 0,96% dos homens (Figura 7). 

Augusto Júnior e colaboradores69 estudaram a relação entre a prevalência de sinais e 

sintomas respiratórios, na população urbana do município de Cezarina, com a proximidade de 

uma fábrica de cimento instalada naquele município. Os pesquisadores utilizaram o 

questionário validado BMRC, nas entrevistas realizadas com 307 indivíduos de ambos os 

sexos, acima de 20 anos de idade, e que residiam há mais de 10 anos no município, no período 

de 19 de abril a 31 de maio de 2011. Utilizando-se o método epidemiológico transversal de 

base populacional, verificou-se que a prevalência de tosse 23,1% (p˂0,001), expectoração 

22,8% (p˂0,001), falta de ar 29,3% (p˂0,001) e chiado no peito 17,9% (p=0,014) foi 

identificada na amostra deste estudo. Entretanto, não houve associação significante, entre os 

sintomas respiratórios pesquisados, com a proximidade da fábrica de cimento. O tabagismo 

demonstrou associação com os sinais e sintomas respiratórios pesquisados (Figura 7). 

Borges e colaboradores70 avaliaram a função pulmonar de trabalhadores da mineração 

e a presença de sintomas respiratórios, em 147 trabalhadores do sexo masculino, do setor de 

produção de uma mineração a céu aberto, de pirocloro (mineral fonte de nióbio), no estado de 

Minas Gerais, no período de fevereiro a julho de 2014. Tratando-se de um estudo transversal, 

os autores avaliaram os sintomas respiratórios utilizando-se o questionário BMRC e a função 

pulmonar com o uso de um espirômetro portátil. Os autores observaram que 33 (22,44%), dos 

147 trabalhadores apresentaram sintomas respiratórios, e 26 (17,69%) apresentaram alguma 

alteração nos resultados espirométricos. Entretanto, não houve correlação entre os resultados 

espirométricos com sintomas respiratórios e tempo de exposição (Figura 7). 

Curado71 pesquisou dentre os objetivos específicos de seu estudo, a relação entre a 

exposição ocupacional ao cristalino, sílica, com o surgimento de sintomas respiratórios 

próprios de silicose, em 56 trabalhadores de seis empresas do ramo de pedreiras/marmorarias, 
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nos munícipios de Goiânia e Pirenópolis, no estado de Goiás. O estudo ocorreu durante o 

período de julho a novembro de 2009, por meio de um estudo transversal. Para identificar os 

sintomas respiratórios em cada trabalhador, a pesquisadora utilizou o questionário validado 

para esses sintomas do BMRC. O resultado para este objetivo específico apontou que, dos 56 

homens pesquisados, 40 homens ou 71% deles, apresentavam um dos sintomas ou mais de um 

deles: tosse, falta de  ar, catarro e chiado no peito (Figura 7). 

Rezende e colaboradores72 avaliaram os efeitos respiratórios (tosse, dispneia e chiado) 

provocados pela inalação ocupacional a sílica, em 21 trabalhadores do sexo masculino com 

idade acima de 18 anos, de cinco marmorarias da cidade de Gurupi, TO; no intervalo de 

março a maio de 2012.  Para avaliar esses efeitos respiratórios e a frequência do tabagismo, os 

pesquisadores utilizaram o questionário padronizado BMRC. Os autores concluíram que a 

prevalência de trabalhadores sintomáticos correspondeu a 57%. Entretanto, não foi encontrada 

associação entre sintomas respiratórios e a inalação de sílica, nos trabalhadores das 

marmorarias (Figura 7). 

Rondon e colaboradores73 analisaram a associação entre a prevalência de sintomas 

respiratórios, as características sociodemográficas e o ambiente de trabalho, de 464 

trabalhadores das indústrias de cerâmica, situadas no município de Várzea Grande, MT, no 

período de agosto a setembro de 2017.  Considerando a metodologia de estudo transversal e 

utilizando como instrumento de coleta de dados o questionário “Sintomas Respiratórios e 

Exposições Inalatórias Ocupacionais”, sendo este baseado no questionário do BMRC, os 

trabalhadores foram entrevistados durante o intervalo do almoço. Os pesquisadores 

concluíram que a prevalência de sintomas respiratórios gerais foi de 78% e esteve associada 

aos fatores de faixa etária, escolaridade, ocupação, exposição à poeira e exposição a produto 

químico. Já a prevalência de sintomas respiratórios graves foi de 35% e os fatores associados 

a esta prevalência foram: escolaridade, exposição à poeira e exposição a produto químico 

(Figura 7). 
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Autores 
ano 

Período 
de 

Estudo 

Local 
de 

Estudo 

População 
em 

Estudo 

Tipo 
de 

Estudo 

Variáveis 
de 

Desfecho 

Variáveis 
de 

Exposição 

Resultados 
Significativos 

Ramos68 Junho a 
agosto de 
1979 

Ribeirão 
Preto 
(SP), 
Brasil 

Indivíduos de 
ambos os 
sexos acima 
de 3 anos 

Transversal Presença de 
sintomas 
respiratórios 
(tosse, 
expectoração, 
falta de ar, 
chiado no 
peito) e 
doenças 
respiratórias 

MP, 
dióxido de 
enxofre 

Asma brônquica: 
sexo fem. 3,4%    
sexo masc. 2,4%   
bronquite 
crônica:  sexo 
fem. 3,3%   sexo 
masc. 5,5%  
tosse:               
sexo fem. 11,3%  
sexo masc. 15,5%  
dispneia:          
sexo fem. 2,48% 
sexo masc. 0,96% 

Augusto 
Junior et 
al.69 

19 de 
abril a 31 
de maio 
de 2011 

Cezarina 
(GO), 
Brasil 

Indivíduos de 
ambos os 
sexos acima 
de 20 anos e 
tempo de 
residência na 
cidade acima 
de 10 anos 

Estudo 
transversal 
de base 
populacio-
nal 

Presença de 
sinais e 
sintomas 
respiratórios 
(tosse, 
expectoração, 
falta de ar, 
chiado no 
peito) e 
doenças 
respiratórias 

Relação 
com a 
proximida-
de de uma 
fábrica de 
cimento. 

Tosse 23,1% 
(p˂0,001), 
expectoração 
22,8% (p˂0,001), 
falta de ar 29,3% 
(p˂0,001) e 
chiado no peito 
17,9% (p=0,014). 
Não houve 
associação dos 
sintomas 
respiratórios com 
o local de 
moradia 

Borges 
et al.70 

Fevereiro 
a julho de 
2014 

Minas 
Gerais 
(MG), 
Brasil 

147 
trabalhado-
res do sexo 
masculino 
do setor de 
produção de 
uma 
mineradora 
de pirocloro 
(mineral) 

Transversal Presença de 
sintomas 
respiratórios 
e avaliação 
da função 
pulmonar 

Exposição 
ocupacional 
à poeira 
durante a 
extração do 
minério 
pirocloro 

Dos 147 
trabalhadores, 33 
(22,44%) 
apresentaram 
sintomas 
respiratórios, e 26 
(17,69%) 
apresentaram 
alguma alteração 
nos resultados 
espirométricos 

Curado 
F.71 

Julho a 
novembro 
de 2009 

Goiânia e 
Pirenópo-
lis (GO), 
Brasil 

Trabalha- 
dores de seis 
empresas do 
ramo de 
beneficia-
mento de 
pedras 
(pedreiras/ 
marmorarias 

Transversal Distúrbios 
pulmonares 

Exposição 
ocupacional 
ao 
cristalino, 
sílica 

Dos 56 homens 
pesquisados, 40 
homens 
apresentaram-se 
sintomáticos 
(71%), ou seja, 
apresentavam um  
dos  sintomas  ou  
mais  de  um  
deles:  tosse,  
falta  de  ar,  
catarro e chiado 
no peito 
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Rezende 
et al.72 

Março a 
maio de 
2012 

Gurupi 
(TO), 
Brasil 

21 trabalha-
dores, acima 
de 18 anos, 
de 
marmorarias 
do município 
de Gurupi 
(TO) 

Transversal Efeitos 
respiratórios 
(tosse, 
dispneia e 
chiado) 

Exposição 
ocupacional 
a sílica 

A prevalência de 
trabalhadores 
sintomáticos foi 
de 57%. 
Entretanto, não 
foi encontrada 
associação entre 
sintomas 
respiratórios e a 
inalação de sílica 
nos  rabalhadores 
das marmorarias 

Rondon 
et al.73 

Agosto a 
setembro 
de 2017 

Várzea 
Grande 
(MT), 
Brasil 

464 
trabalhado-
res de 
marmorarias 
do município 
de Várzea 
Grande (MT) 

Transversal Sintomas 
respiratórios 
gerais e 
graves 

Caracterís-
ticas 
sociodemo-
gráficas, 
ambiente de 
trabalho, 
exposição à 
poeira e 
produto 
químico 

A prevalência de 
sintomas 
respiratórios 
gerais foi de 78% 
e a de sintomas 
respiratórios 
graves foi de 
35% 

Figura 7: Estudos sobre a influência dos poluentes ambientais e ocupacionais na prevalência de sintomas 
respiratórios, utilizando o instrumento BMRC 
Fonte: Elaborado pelo autor, em 2017. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Estimar a prevalência e os fatores associados a sintomas respiratórios na população 

urbana do município de Nobres. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a)   Identificar a prevalência de sintomas respiratórios na população em estudo; 

b)   Verificar a associação entre os aspectos sociodemográficos, estilos de vida e sintomas 

respiratórios, na população em estudo; 

c)   Verificar a associação entre as características domiciliares e sintomas respiratórios na 

população em estudo; 

d)   Verificar a associação entre os fatores ocupacionais, ambientais e sintomas 

respiratórios na população em estudo; 

e)   Verificar a associação entre a proximidade das empresas de beneficiamento mineral, 

com as residências da zona urbana e sintomas respiratórios na população em estudo. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Realizou-se um estudo descritivo, com o delineamento transversal de base 

populacional, utilizando-se dados primários, obtidos por meio de aplicação de inquérito 

epidemiológico, na população urbana do município de Nobres, estado de MT. 

 

4.2 POPULAÇÃO, LOCAL E PERÍODO DE ESTUDO 

 

A população deste estudo é constituída pelos habitantes da zona urbana do município 

de Nobres – MT, independentemente do sexo e etnia, com idade a partir de 20 anos e sem 

restrição para idade máxima. Participaram dele, os indivíduos que concordaram em participar 

da pesquisa e que preencheram aos critérios de elegibilidade, descritos no tópico 4.3.  

O período estudado compreendeu os meses de janeiro a março de 2018. Antes de 

submeter o projeto de pesquisa à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

de Cuiabá (CEP/UNIC), ele foi apresentado ao responsável pela Secretaria Municipal de 

Saúde do município de Nobres, o qual aprovou a realização desta pesquisa no município de 

Nobres. 

O município de Nobres possui uma extensão territorial 3.904,422 km2, situa-se a 

100,44 km da capital do estado de MT, Cuiabá, e conta com uma população de 15.002 

habitantes, entre população urbana e população rural, de acordo com o último censo de 2010, 

e segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística74.  

Segundo o DNPM32, estão instaladas e em operação no município de Nobres, 08 (oito) 

empresas do segmento de mineração a céu aberto de calcário e brita, 01 (uma) fábrica de 

cimento, 01 (uma) fábrica de cal. As jazidas de calcário existentes no município, 

provavelmente, atraíram a instalação dessas empresas. A produção de calcário, principalmente 

os calcários dolomítico e calcítico, abastecem a produção agrícola na correção da acidez do 

solo e as indústrias cimenteira, de cal, de gesso e de brita da região. 

 

4.3 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

 

Para os critérios de elegibilidade, foram observados os critérios de inclusão e exclusão 

e a amostra abraçou todos os participantes que corresponderam a esses critérios. 
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4.3.1 Critérios de inclusão 

 

a)   Residir em Nobres – MT há pelo menos 10 anos; 

b)   Faixa etária: 20 anos e mais. 

 

4.3.2 Critérios de exclusão 

 

a)   Indivíduos portadores de patologias de base, cujo diagnóstico possa ser causa principal 

ou contributiva para a diminuição da função pulmonar; 

b)  Possuir déficit cognitivo que possa impossibilitar a compressão do questionário. 

 

4.3.3 Amostragem 

 

No cálculo do tamanho da amostra, utilizou-se os procedimentos descritos por Luiz e 

Magnanini75 para populações finitas. Considerou-se a população total do município de 15.002 

habitantes, entre crianças, adultos e idosos74 e mais os seguintes parâmetros: erro tolerável de 

amostragem de 5,0%, com uma prevalência estimada de sintomas respiratórios (fenômeno) de 

50% e o efeito de desenho amostral (amostragem aleatória simples sem reposição), estimado 

igual a 1,4. Logo, o tamanho da amostra para atender a um nível de confiança de 95% foi de 

524 indivíduos. Foram acrescidos 10% sobre este número, para cobrir prováveis perdas e 

recusas, perfazendo-se um total de 577 indivíduos. Este número foi obtido, empregando-se a 

fórmula representada a seguir. 

 

 

 

Sendo: 

n = tamanho mínimo da amostra necessária para realização do estudo; 

N = número da população do município: 15002 habitantes; 

Zα/2 = nível significância de 5% (correspondendo a um intervalo de confiança igual a 95%) 

representado por 1,96 desvios-padrão;. 

P = prevalência estimada de sintomas respiratórios (fenômeno) na população: 50% (dados 

desconhecidos); 

ɛ = erro tolerável de amostragem: 5,0%; 

n =       N . zα/2
2 . P (1-P)         x  deff  +  % de perdas estimadas 

     ɛ2 . (N – 1) + zα/2
2  . P (1-P)  
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deff = efeito de desenho amostral (amostragem aleatória simples, sem reposição), estimado 

igual a 1,4; 

% perdas estimadas = 10%. 

 

4.4 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados iniciou-se identificando-se as fontes estacionárias (empresas) 

instaladas e com a licença de operação emitida para o município de Nobres, no período da 

pesquisa. Foram identificadas oito empresas do segmento de extrativismo mineral 

(mineradoras de calcário e de brita), uma fábrica de cal e uma fábrica de cimento32.  

Após essa identificação no website do DNPM, foram coletadas as coordenadas latitude 

e longitude de cada empresa em campo, com o auxílio do seguinte equipamento portátil: 

Receptor de Dados GNSS, marca Topcon, modelo Hiper SR, número de série 1209-14982, 

conforme representado na Figura 8. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 
 
 
                             Figura 8: Coleta das coordenadas em campo com o uso do Receptor GNSS 
                                   Fonte: Elaborado pelo autor em 2017. 
  

Após a coleta das coordenadas, elas foram convertidas em Urchin Tracking Module 

(UTM) o qual utiliza um sistema de coordenadas cartesianas bidimensional. Com essa 

conversão, foi possível realizar o georreferenciamento com o uso do Sistema Geodésico 

Global (WGS84). Concluído o georreferenciamento, realizou-se uma reprojeção da imagem 

construída para o Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas, o SIRGAS 2000, 

oficial brasileiro, com Projeção/Datum. Todos os dados utilizados neste trabalho também 

Receptor 
GNSS 
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foram reprojetados para o sistema SIRGAS 2000 UTM 21S, com o objetivo de aferir precisão 

métrica. 

A demarcação dos limites da área urbana do município de Nobres foi disponibilizada 

pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura de Nobres, em formato de desenho eletrônico 

DWG, e este, foi convertido para o formato Shapefile. Enfim, foi possível elaborar-se um 

mapa (Figura 10) com o uso do software ArcGIS 10.5 versão Trial, junto com as imagens de 

satélite Sentinel-2. Neste mapa estão localizadas: as dez empresas de beneficiamento mineral 

instaladas em Nobres e o hospital municipal. Adotou-se o hospital municipal como referência 

do centro de Nobres e por meio do software ArcGIS 10.5 versão Trial, foi possível de se 

calcular as distâncias em linha reta (em quilômetros), entre o hospital e cada uma das dez 

empresas. Na Figura 9 é possível observar que 3 (três) empresas representadas pelos pontos  

P1, P3 e P9 estão mais próximas do hospital, com uma distância aproximada em linha reta de 

3,13 km, 2,41 km e 2,40 km respectivamente. Os pontos P1 e P9 representam 2 (duas) 

empresas de mineração a céu aberto de calcário e de brita e o ponto P3, 1 (uma) indústria de 

cal. 

 

Distância em linha reta (km) 

 Empresas de 
beneficiamento mineral 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

Hospital (P11) 3,1270 5,8565 2,4143 5,9382 10,9108 7,4481 7,1122 5,9282 2,4072 5,7921 

Figura 9: Distância em linha reta entre, o hospital municipal e cada uma das 10 empresas de  beneficiamento 
mineral instaladas em Nobres 
Fonte: Elaborado pelo autor, em 2017. 
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  Figura 10: Localização das empresas instaladas no município de Nobres – MT 
  Fonte: Elaborado pelo autor em 2017, com base nas informações do DNPM32.
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Antes de iniciar as entrevistas domiciliares no município de Nobres, foi realizado um 

pré-teste do instrumento de coleta (questionário) descrito no tópico 4.4.1. Ele foi aplicado em 

moradores aleatórios da zona urbana do município de Cuiabá. O objetivo do pré-teste, 

consistiu em identificar possíveis problemas de compreensão e interpretação das perguntas 

contidas no questionário. 

A coleta de dados em Nobres foi realizada pelos 14 (quatorze) agentes comunitários 

de saúde e pelos 04 (quatro) agentes de combate a endemias, ambos membros da Secretaria 

Municipal de Saúde do Município de Nobres. Os agentes foram devidamente treinados para a 

aplicação do instrumento de coleta (questionário Apêndice A). No treinamento, os agentes de 

saúde receberam informações sobre a pesquisa, sobre a fundamental importância da 

imparcialidade de juízo de valor e da importância do preenchimento correto do questionário, a 

fim de se garantir a validade do estudo (Figura 11).  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
             
                Figura 11: Treinamento teórico sobre o instrumento de coleta (questionário) 
                   Fonte: Elaborado pelo autor em 2018. 
 

Além dessas informações, foi realizado um treinamento prático com cada agente para 

coletar as coordenadas latitude e longitude, com o uso do equipamento GPS (Juno ST da 

marca Trimble) (Figura 12). Com essas coordenadas, foi possível obter a distância 

aproximada em quilômetros, em linha reta, de cada residência, em relação a cada uma das dez 

fontes estacionárias, emissoras de MP instaladas no município. 
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                                 Figura 12: Treinamento prático para utilização do GPS Juno ST 
                                 Fonte: Elaborado pelo autor em 2018. 

 

Cada agente recebeu os seguintes materiais: aparelho portátil GPS (Juno ST da marca 

Trimble), prancheta, caneta esferográfica e pasta com os respectivos questionários, que foram 

aplicados após adesão voluntária de cada indivíduo e assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (Apêndice B).  

Para que houvesse homogeneidade na amostra, o primeiro domicílio visitado era o de 

menor numeração postal da quadra de atuação de cada Agente Comunitário de Saúde (ACS). 

O segundo domicílio a ser visitado era o sexto na numeração postal, contando a partir do 

primeiro identificado. Caso o segundo domicílio possuísse características comerciais, ou não 

existisse nenhum indivíduo, que atendesse aos critérios de elegibilidade descrito no tópico 

4.3, era escolhido o sétimo domicílio. Durante a realização das entrevistas, caso fosse 

identificado mais de um indivíduo por residência que atendesse aos critérios de elegibilidade, 

era entrevistado o de maior idade. Caso essa situação se repetisse na sequência das 

entrevistas, era entrevistado o de menor idade, prevalecendo assim, o princípio da 

aleatoriedade, ou seja, possibilitando que todos os moradores da zona urbana pudessem 

participar com igualdade do estudo. 

As entrevistas ocorreram no intervalo de 30 de janeiro a 06 de março de 2018, nos 

períodos matutino, vespertino e noturno, durante os dias de semana, incluindo sábado, nas 

residências da zona urbana do município. 
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4.4.1 Instrumento de coleta 

 

Para a coleta de dados foi utilizado o questionário denominado “Prevalência e fatores 

associados à sintomas respiratórios, na população urbana do município de Nobres – MT” 

(Apêndice A), o qual foi adaptado e validado no trabalho de Ramos68, sendo baseado no 

questionário do BMRC. O pesquisador Ramos68 aplicou o BMRC, validado para o idioma 

português, em uma população da cidade de Ribeirão Preto – SP, obtendo resultados 

satisfatórios quanto a sua validade e confiabilidade. 

O questionário do BMRC abrange as variáveis dependentes concatenadas com os 

sinais e sintomas respiratórios, tais como: presença de tosse (período do dia em que o 

sintoma ocorre e a frequência ao longo do tempo), expectoração (período do dia em que o 

sintoma ocorre e a frequência ao longo do tempo), falta de ar (sim ou não), crises de ar (sim 

ou não, e, relacionada a um esforço físico) e chiado no peito (sim ou não, período do dia e 

condição de saúde para ocorrência do sintoma)68.  

As variáveis independentes foram incluídas nos seguintes itens do questionário: 

1.   Identificação do entrevistado: localização da residência de cada entrevistado 

(coordenada latitude e longitude coletada via GPS), tempo de moradia no município, 

idade, sexo e renda familiar; 

2.   Hábitos de vida do entrevistado: fumante (sim ou não), ex-fumante (sim ou não), 

quantidade de cigarros por dia consumidos, idade que começou e/ou parou de fumar, 

alcoolismo (sim ou não), prática e frequência de atividade física; 

3.   Dados domiciliares do entrevistado: local da residência (centro ou bairros de 

Nobres), presença de horta, pomar ou jardim nas residências, hábito de colocar fogo 

nas áreas verdes da residência, uso de fogão à lenha, presença de poeira e/ou fumaça 

próxima a residência; 

4.   Dados ocupacionais do entrevistado: tipo e tempo de ocupação, vínculo, setor e 

turno de trabalho, números de horas trabalhadas por dia, prática de realização de horas 

extras, exposição ao sol e/ou ao frio, presença de poeira e fumaça no ambiente de 

trabalho, realização de monitoramento da qualidade do ar no local de trabalho, tipo de 

ventilação (natural ou com uso de exaustores) e uso de EPI. 
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4.5 VARIÁVEIS DE ESTUDO 

 

4.5.1 Variável dependente 

 

Presença de sinais e sintomas associados ao aparelho respiratório. Como ponto de 

corte, classificou-se os indivíduos como sintomáticos respiratórios, aqueles que responderam 

de forma positiva, a pelo menos 3 (três) dos inquéritos relacionados para cada sintoma, 

descritos na Figura 13. Tratam-se de variáveis dicotômicas, com as categorias de sim para a 

presença de sintomas, e não para a ausência de sintomas. 

 

Presença de tosse (sim/não) 
Você geralmente tosse logo que acorda pela manhã?                                    (     ) Sim (     ) Não 
Você geralmente tosse durante o dia ou à noite?                                           (     ) Sim (     ) Não 
Você tosse pelo menos 03 meses por ano ao acordar?                                  (     ) Sim (     ) Não 

Presença de expectoração (sim/não) 
Você costuma expectorar ao acordar e a expectoração 
vem do peito? 

                               (     ) Sim (     ) Não 

Você costuma expectorar durante o dia ou à noite?                                       (     ) Sim (     ) Não 
Você costuma expectorar pelo menos 03 meses por 
ano ao acordar? 

                               (     ) Sim (     ) Não 

Presença de falta de ar (sim/não) 
Você sente falta de ar?                                                                                   (     ) Sim (     ) Não 
Você tem crises de falta de ar?                                                                      (     ) Sim (     ) Não 
Você costuma ter falta de ar nos intervalos das 
crises? 

                               (     ) Sim (     ) Não 

Você já sentiu falta de ar quando subia uma pequena 
ladeira? 

                               (     ) Sim (     ) Não 

Você sente falta de ar quando está andando no 
plano? 

                               (     ) Sim (     ) Não 

Presença de chiado no peito (sim/não) 

Você costuma ter chiado no peito?                                (     ) Sim (     ) Não 

Você costuma ter chiado no peito somente quando 
está resfriado? 

                               (     ) Sim (     ) Não 

Você costuma ter chiado no peito ocasionalmente, 
mesmo sem estar resfriado? 

                               (     ) Sim (     ) Não 

Você costuma ter chiado no peito na maioria dos 
dias e das noites? 

                               (     ) Sim (     ) Não 

Você costuma ter mais crises de falta de ar e  chiado 
no peito nos meses frios? 

                               (     ) Sim (     ) Não 

  Figura 13: Inquéritos referente aos sintomas respiratórios de tosse, expectoração, falta de ar e chiado, para 
  classificação dos indivíduos sintomáticos respiratórios, segundo o British Medical Research Council (BMRC) 

   Fonte: Elaborado pelo autor, em 2018. 
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Já os indivíduos que responderam negativamente a todos os inquéritos relacionados 

aos sintomas descritos na Figura 13, foram classificados como assintomáticos respiratórios. 

 

4.5.2 Variáveis independentes 

 

a)  Características sociodemográficas: 

   Faixa etária: inicialmente obtida em anos e depois agrupada em faixa etária de 20 –  

29 anos, 30 – 39 anos, 40 – 49 anos, 50 – 59 anos e 60 anos ou mais; 

   tempo de moradia no município: obtida em anos; 

   sexo: masculino e feminino; 

   cor da pele: branco, preto, pardo, amarelo, indígena; 

    escolaridade: analfabeto; ensino fundamental incompleto e completo, ensino médio 

incompleto e completo, superior incompleto e completo, pós-graduação, mestrado e 

doutorado; 

    pessoas por residência: obtida em unidade de  indivíduos; 

    renda per capita: inicialmente obtida em valor monetário financeiro e depois agrupada 

em: até 1/2 salário mínimo, > do que 1/2 salário mínimo, tendo como referência o 

valor do salário mínimo de março de 2018. 

 
b)  Hábitos de vida: tabagismo (sim/não), ex-tabagista (sim/não), número de cigarros 

consumidos por dia, consumo de bebida alcoólica (sim/não), frequência quanto ao 

consumo de bebida alcoólica, prática e frequência de atividade física. 

 
c)   Características domiciliares: local de residência (centro ou bairros de Nobres, 

localização da residência (coordenada latitude e longitude coleta por meio de GPS 

portátil), existência de empresas (madeireira, cimenteira, fundição, carvoaria, pedreira, 

marmoraria, garimpo, carpintaria e calcareira – mineradora de calcário) próximo à 

residência, na visão do entrevistado; presença de horta/jardim na residência, hábito de 

colocar fogo em horta/jardim, presença de fogão à lenha, fonte de emissão de poeira e 

fumaça próximo à residência.  

 
d)  Características do ambiente de trabalho: 

   Tipo de ocupação: obtidas mediante aplicação do questionário e classificadas de acordo 

com o Código Brasileiro de Ocupações (CBO); 



49 
 

   tempo de ocupação: menos de 1 ano, de 1 a 5 anos, de 5 a 10 anos e mais de 10 anos; 

   vínculo de trabalho: carteira de trabalho, contrato e autônomo; 

   setor e trabalho: produção e administrativo; 

   horário de trabalho: matutino, vespertino, noturno e integral; 

   jornada de trabalho: as horas trabalhadas por dia foram categorizadas em até 8 horas e 

mais de 8 horas. 

 
e)  Exposição aos riscos ambientais: 

   Ambiente de trabalho: aberto e fechado; 

   exposição ao sol e/ou ao frio (sim/não); 

   presença de poeira e/ou fumaça (sim/não); 

   tipo de ventilação: natural ou com o uso exaustores. 

 
f)  Segurança no trabalho: 

    Fornecimento da máscara pela empresa (sim/não); 

    utilização de máscara (sim/não); 

    tipo de máscara: simples, com filtro e com linha de ar; 

    treinamento para uso da máscara (sim/não).  

 

4.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

O banco de dados foi construído por meio de digitação dupla no software Epi-Info® 

versão 7.2.2.2. Em seguida, utilizou-se o aplicativo Data Compare do mesmo software, 

porém na versão 3.5.1, para verificar a consistência dos dados e eliminação dos erros de 

digitação. Após essa verificação, o banco de dados foi armazenado no programa ExcelTM. 

Na análise dos dados, foram empregadas as análises descritiva, bivariada e múltipla. 

Na análise descritiva, empregou-se para as variáveis categóricas, as tabelas de frequência 

absoluta e relativa. Já as variáveis numéricas foram analisadas por meio de médias e desvio 

padrão. 

Na análise bivariada, verificaram-se a presença de associações entre as variáveis 

independentes (características sociodemográficas, hábitos de vida, características domiciliares 

e ocupacionais – ambiente de trabalho) com as variáveis dependentes (tosse, expectoração, 

falta de ar, chiado no peito e sintomas respiratórios). Para tal verificação, foi realizado o teste 

de qui-quadrado de Mantel Haenszel ou teste exato de Fisher, quando indicado para as 
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variáveis categóricas, por meio do cálculo da razão de prevalência (RP) e os respectivos 

Intervalos de Confiança de 95% (IC 95%). Admitiu-se um nível de significância estatística de 

0,05 (α= 5%) para todas as associações. 

Para a análise múltipla, utilizou-se o software Stata® versão 12.0. Ela foi executada 

por meio da regressão de Poisson, considerando todas as variáveis independentes, que tiveram 

um nível de significância de p<0,20 na bivariada, com ajuste para algumas variáveis 

confundidoras.  As variáveis de posição (quartis) e categóricas (ordinais) foram inseridas na 

análise, quando o teste de qui-quadrado, para tendência linear foi significativo.  

 

4.7 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O projeto de pesquisa foi apresentado ao responsável pela Secretaria Municipal de 

Saúde do município de Nobres, que aprovou a realização da pesquisa no município, após 

esclarecimento dos objetivos e do método que seriam aplicados nela. Logo em seguida, o 

projeto foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de 

Cuiabá (CEP/UNIC) o qual foi aprovado sob o número do parecer 71927517.0.0000.5165, em 

05/12/2017 (Apêndice C). Os indivíduos que participaram da pesquisa foram convidados e as 

entrevistas aconteceram nas suas residências. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) foi apresentado aos participantes, pelos agentes de saúde do respectivo município, de 

forma oral e por escrito, explicando detalhadamente os objetivos, benefícios e procedimento 

do estudo (Apêndice B). 

Cada indivíduo recebeu uma via do TCLE que foi assinado por cada um e pelo 

pesquisador. Foi informado, ainda, que a participação deles seria voluntária e gratuita, assim 

como ficariam em segredo as informações fornecidas. Foi oferecia, também, a alternativa da 

retirada de seu consentimento, em qualquer momento que desejarem, sem prejuízo algum ao 

participante, conforme preconizam os dispositivos da Resolução nº 466, do Conselho 

Nacional de Saúde76 que regulamenta qualquer pesquisa, envolvendo seres humanos. 

 

4.8 FINANCIAMENTO DA PESQUISA 

 

Para a realização deste estudo não houve financiamento público e/ou governamental, 

nem privado. Os custos foram de responsabilidade do pesquisador, com seus recursos 

próprios. 
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ABSTRACT 
 
Introduction: The mining activity generates environmental impacts and human health due to 
the large emission of air pollutants in the form of particulate matter. Objective: To estimate 
the prevalence and factors associated with respiratory symptoms in urban population exposed 
to dust from open-pit mining. Method: Cross-sectional population-based study carried out in 
the urban area of the Nobres municipality in Mato Grosso State, Brazil, from January to 
March 2018. Data on dependent variables related to respiratory symptoms were collected 
from the adaptation of the questionnaire validated for the Portuguese language of the British 
Medical Research Council. Subsequently, associations between the presence of respiratory 
symptoms and sociodemographic, domiciliary and occupational variables of the interviewees 
were verified through the chi-square test of Mantel Haenszel or Fisher's exact test and crude 
prevalence ratios and adjusted for the robust multiple Poisson regression model, considering 
the level of p ≤ 5% as statistically significant for all analyzes. Results: The total prevalence of 
symptomatic-respiratory individuals was 48.87%, with the most frequent symptoms being 
breathlessness (14.56%), followed by wheezing (9.71%), expectoration (7.80%) and cough 
(7.11%), respectively. The variables associated with the presence of cough were: to have the 
habit of set fire to residential green areas (RP 3.20, 95% CI 1.31 – 7.84), to work exposed to 
cold (RP 2.70, 95% CI 1.38 – 5.31) and work exposed to smoke (RP 2.36, 95% CI 1.23 – 
4.53). Conclusion: The prevalence of respiratory symptoms was high. These findings provide 
further evidence that exposure to dust, smoke and some environmental and occupational 
variables may be related to the occurrence of some respiratory symptoms. 
 
Keywords: Mining; Environmental Pollutants; Signs and Symptoms, Respiratory; 
Epidemiology. 
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RESUMO 
 
Introdução: A atividade de mineração gera impactos ambientais e sobre à saúde humana 
devido à grande emissão de poluentes do ar na forma de material particulado. Objetivo: 
Estimar a prevalência e os fatores associados a sintomas respiratórios em população urbana 
exposta à poeira de mineração a céu aberto. Método: Estudo transversal de base populacional 
realizado na zona urbana do município de Nobres em Mato Grosso, Brasil, no período de 
janeiro a março de 2018. Os dados das variáveis dependentes relacionadas aos sintomas 
respiratórios foram coletados a partir da adaptação do questionário validado para o idioma 
português do British Medical Research Council. Posteriormente, foram verificadas 
associações entre a presença de sintomas respiratórios e as variáveis sociodemográficas, 
domiciliares e ocupacionais dos entrevistados através do teste qui-quadrado de Mantel 
Haenszel ou teste exato de Fisher e razões de prevalências brutas e ajustadas pelo modelo de 
regressão de Poisson múltiplo robusta, sendo considerado o nível de p ≤ 5% como 
estatisticamente significante para todas as análises. Resultados: A prevalência total de 
indivíduos sintomático-respiratórios foi de 48,87%, sendo que os sintomas mais frequentes 
foram a falta de ar (14,56%), seguida pelo chiado no peito (9,71%), expectoração (7,80%) e 
tosse (7,11%), respectivamente. As variáveis associadas à presença de tosse foram: ter o 
hábito de atear fogo nas áreas verdes residenciais (RP 3,20; IC 95% 1,31 – 7,84), trabalhar 
exposto ao frio (RP 2,70; IC 95% 1,38 – 5,31) e trabalhar exposto à fumaça (RP 2,36; IC 95% 
1,23 – 4,53). Conclusão: A prevalência de sintomas respiratórios foi elevada.  Esses achados 
fornecem mais evidências de que a exposição a poeira, fumaça e algumas variáveis 
ambientais e ocupacionais podem estar relacionadas a ocorrência de alguns sintomas 
respiratórios. 
 
Palavras-chave: Mineração; Poluentes Ambientais; Sinais e Sintomas Respiratórios 
Epidemiologia.  
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INTRODUCTION 
 

The influence of air pollution on the occurrence of deaths due to respiratory diseases 

has been reported in different countries since the beginning of the last century1. Studies show 

that the increase in emissions of pollutants into the atmosphere has killed 3.6 million people 

worldwide in 2012 alone2. 

Among the stationary sources that emit air pollution, the mining activity is highlighted 

due to the intense emission of dust in the form of Particulate Material (PM). In this activity, 

the PM is released to the atmosphere during the extraction phases of mineral deposits in open-

pit mining, excavation, or suspension, from the traffic of heavy vehicles and by the action of 

the winds in open-pit mines. When the extraction of the deposits is made with the use of 

explosives, there is also the emission of gases in the atmosphere3. 

These pollutants cause deleterious effects on human health, especially in the 

respiratory system. Depending on the size of the pollutants, they can be inhaled during 

breathing and reach the lungs via the lower airways. It is common also the occurrence of 

damage in other organs, such as the cardiovascular system4. 

The main groups of individuals suffering from the effects of air pollution are children 

and the elderly. Children, especially those under five years of age, are more susceptible to 

diseases of the respiratory system due to the immaturity of their immune system5. The elderly, 

on the other hand, have greater sensitivity aggravated by physical fragility and have a less 

efficient immune system. The reduced physiological recovery capacity is also added6. 

Patients with chronic diseases such as asthma, bronchitis, chronic obstructive 

pulmonary disorders (COPD) and diseases of the cardiovascular system are also considered to 

be more vulnerable groups7. 

Studies conducted in different parts of the world have identified associations among 

exposure to dust originating from mining activities and occurrence of signs, symptoms and 

diseases of the respiratory system. In South Africa, in a region of open mineral exploration, 

researchers found higher prevalence of asthma, bronchitis and cough in the elderly living in 

communities distant 1 to 2 km from mineral deposits when compared to those who lived at 

greater distances8. Another study in children in Chile, near open-pit copper and gold mines, 

showed that the prevalence of asthma and rhinoconjunctivitis decreased as the residences 

were more distant from mining companies9. 

In Brazil, there are still few studies that seek to correlate air pollution with diseases in 

the respiratory tract. A research carried out in Minas Gerais, which is an area of intense 
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mineral extraction activity, showed that the increase atmospheric particulate matter (PM) 

concentration was associated to a higher frequency of attendance in emergency services. The 

main complaints were related to the respiratory system. The profile of the patients attended 

was, for the most part, children, elderly and patients with cardiovascular diseases 10.  

In Nobres, municipality in the state of Mato Grosso (MT), there are eight open-pit 

mining companies of limestone and gravel, which throw dust and PM near residences of the 

urban zone11. The hypothesis that outlines this study is that in this city there is a higher 

prevalence of symptomatic respiratory patients when compared to other municipalities that do 

not have mining activities in their territory. Therefore, it is quite important, from a public 

health standpoint, to estimate the magnitude of these health problems in the local population. 

For this reason, the present study aims to estimate the prevalence and factors associated with 

respiratory symptoms in the urban population of the municipality of Nobres (MT).  
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MATERIALS AND METHODS 

 

Study Population and Sampling   

 

A cross-sectional population-based study was carried out in the urban population of 

the municipality of Nobres (MT). The survey was conducted in the period from January 30th 

to March 6th, 2018. The population was constituted by inhabitants of the urban zone of that 

municipality, regardless of sex and ethnicity, aged from 20 years, without restriction to 

maximum age, and who had resided for at least 10 years in the municipality. Individuals with 

basic pathologies whose diagnosis may be the main cause or may contribute to decreased lung 

function were excluded from the study. Individuals with cognitive impairment and unable to 

understand the questionnaire were also excluded. 

The finite population method was used for the sample calculation12. It was considered 

the total population of the municipality of 15,002 inhabitants13. The following parameters 

were adopted: tolerable sampling error of 5.0%, with an estimated prevalence of respiratory 

symptoms of 50% and the effect of sample design of 1.4. Thus, the sample size to meet the 

95% confidence level was 524 individuals. 10% were added to this number to cover probable 

losses and refusals, making a total of 577 individuals. 

 

Instruments and Measured Variables 

  

Data collection began with the identification in field of the companies installed and 

with the operating license issued to the municipality of Nobres (MT). Eight companies were 

identified in the mineral extraction sector (limestone and gravel open-pit mining companies), 

a lime factory and a cement factory11. Concomitantly with this identification, the latitude and 

longitude coordinates of each company were collected with the help of the GNSS Data 

Receiver, Topcon brand, Hiper SR model. 

Then, home interviews were conducted by fourteen Community Health Agents and 

four Endemic Diseases Combat Agents. All interviewers were members of the Municipal 

Health Department of the Municipality and they were properly trained to apply the 

questionnaire. The latitude and longitude coordinates of each residence were also collected 

through GPS equipment (Juno ST of the Trimble brand). These coordinates were useful to 

obtain the approximate distance in kilometers, in a straight line, of each residence in relation 

to each of the ten companies installed in the municipality. In order to have homogeneity in the 
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sample, only one individual per residence was interviewed. The first domicile visited was the 

one with the smallest postal numbering of each agent's action area. The second domicile to be 

visited was the sixth in the postal numbering, counting from the first identified. If the second 

domicile had commercial characteristics or there was no resident who met the eligibility 

criteria, then the seventh domicile was chosen. During the interview, if more than one 

individual was identified per residence that met the eligibility criteria, the oldest one was 

interviewed. If this situation were repeated in the following interviews, the younger one was 

interviewed, prevailing the principle of randomness. 

In the collection of dependent variables, a validated questionnaire by the British 

Medical Research Council (BMRC) was used and adapted for the Portuguese language in 

Brazil14. This instrument contemplates the evaluation of the following respiratory symptoms: 

presence of cough (yes/no, period of the day on which the symptom occurs and the frequency 

over time); expectoration (yes/no, period of the day on which the symptom occurs and the 

frequency over time); breathlessness (yes/no, shortness of breath and shortness of breath 

related to physical effort) e wheezing (yes/no, period of the day and health condition for the 

occurrence of the symptom). Individuals classified as symptomatic-respiratory (yes/no), 

were those who responded positively to at least three (3) inquiries of these symptoms. 

The independent variables analyzed were: socio-demographic characteristics (length 

of residence in the municipality, age, sex, educational stage and family income per capita); 

life habits (smoker and former smoker); household characteristics (location of residence 

through latitude and longitude coordinates, habit of putting fire in the green areas of the 

residence, use of wood stove, presence of dust and/or smoke near the residence); the 

occupational characteristics (type of occupation, occupational time, employment relationship 

and workload) and finally, characteristics of the working environment (outdoor or indoor 

environment, exposure to sun and/or cold, presence of dust and smoke in the work 

environment, workplace air quality monitoring, type of ventilation: natural or with exhaust 

fans, and use of Personal Protective Equipment – PPE). The average distances (in kilometers) 

between each mineral processing company and the interviewee's residence were also 

calculated. Then, the mean of the averages of the three companies closest to the urban area 

was calculated. Subsequently, the individuals were classified as: reside until the mean and 

above the mean of the distances between these three companies. 
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Data Analysis 

 

The database was built by double typing in Epi-Info® software version 7.2, to verify 

data consistency and elimination of typing errors. Descriptive, bivariate and multiple analyzes 

were performed. In the bivariate analysis, the chi-square test of Mantel Haenszel or Fisher's 

exact test was performed to obtain the Prevalence Ratio (PR). The respective Confidence 

Intervals of 95% (95% CI) were presented. A level of statistical significance of 0.05 was 

assumed for all associations. 

Stata® software version 12.0 was used for the multiple analyzes. They were 

performed using the Poisson regression, considering all the independent variables that had a 

significance level of p <0.20 in the bivariate. The adjustment was used by the backward 

method, maintaining in the models the variables whose significance levels were lower than 

0.05. 

 

Ethical Aspects 

 

This epidemiological study was approved by the Research Ethics Committee of the 

University of Cuiabá (CEP / UNIC) under protocol number 71927517.0.0000.5165. 

Individuals participating in this research previously signed the Informed Consent Form and 

were interviewed in their dwellings. 
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RESULTS 

 

Table 1 shows the sociodemographic characteristics of the study population. Of the 

577 individuals interviewed, there was a predominance of females (59.79%). The mean age 

was 48.04 years (SD ± 16.24 years) with the highest proportions in the age groups 30 – 39 

years (21.84%) and 60 years or more (27.38%). The mean residence time in the municipality 

was 32.44 years (SD ± 13.88 years). The highest level of educational stage was incomplete 

elementary education (34.66%) and the highest family income per capita was those receiving 

up to half a minimum salary (46.10%), with a mean of 647.01 (SD ± 766.63 reais). 

 

Table 1: Socio-demographic characteristics of the urban population of the municipality of Nobres – MT 

Socio-demographic characteristics N % 
Sex 

Female 
 

345 
 

59.79 
Male 232 40.21 

Age group   
20-29 years 81 14.04 
30-39 years 126 21.84 
40-49 years 109 18.89 
50-59 years 103 17.85 
60 years and over 158 27.38 

Educational stage   
Illiterate 31 5.37 
Incomplete elementary education 200 34.66 
Elementary education 104 18.02 
Undergraduate education 9 1.56 
Graduate education e Postgraduate 36 6.24 
Incomplete High School 28 4.85 
High School 169 29.29 

Family income per capita@# 

> 1/2 minimum wage 288 49.91 
Até 1/2 minimum wage 266 46.10 

Skin color   
Brown 421 72.96 
White 98 16.98 
Black 51 8.84 
Yellow 5 0.87 
Aboriginal 2 0.35 

@minimum wage in March, 2018 = R$ 954.00. 
#23 respondents did not answer. 

 

Table 2 presents the prevalence of respiratory symptoms in the inhabitants of the 

urban area of Nobres (MT). The total prevalence of symptomatic-respiratory individuals was 

48.87%. The most frequent symptoms were breathlessness (14.56%), followed by wheezing 

(9.71%), expectoration (7.80%) and cough (7.11%), respectively. 
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Table 2: Prevalence of respiratory symptoms in the urban population of the municipality of Nobres - MT 
Prevalence of respiratory symptoms n/N % 
Presence of cough 41/577 7.11 
Expectoration 45/577 7.80 
Breathlessness 84/577         14.56 
Wheezing 56/577  9.71 
Total Respiratory Symptoms      282/577 48.87 

 

Table 3 shows the bivariate analysis between all investigated respiratory symptoms 

according to the sociodemographic and domiciliary characteristics, life habits and arithmetic 

mean of the distances of each mining company to the dwellings of the interviewees. As for 

cough, the associated independent variables were smoking (PR 1.95, 95% CI 1.04 – 3.64), 

having a habit of putting fire in the green areas of the residences (PR 2.53, 95% CI, 1.07 – 

5.98) and there are sources of dust emission close to home (PR 2.27, 95% CI 1.21 – 4.24). 

Regarding expectoration, there were significant statistical associations with sources of dust 

emission near the residence (RP 1.94, 95% CI 1.08 – 3.46). Concerning the Breathlessness, 

wheezing and total respiratory symptoms, no statistically significant associations were found 

with the explanatory variables. 

In relation to work-related activities, the variables associated with the presence of 

cough were: working outdoors (PR 2.27, 95% CI 1.22 – 4.22), sun exposure (PR 2.45, 95% 

CI 1.19 – 5.02), cold exposure (PR 3.68, 95% CI 1.88 – 7.17), dust exposure (RP 1.95, 95% 

CI 1.03 – 3.69) and exposure to smoke (PR 3.48, 95% CI 1.85 – 6.55). Regarding the 

Breathlessness, there was a statistically significant association with working exposed to 

smoke (PR 1.74, 95% CI 1.03 – 2.93). In the analysis of these activities with total respiratory 

symptoms, the variables working in mineral processing companies (PR 0.65, 95% CI 0.42 – 

1.01) and occupational time (PR 0.77, 95% CI 0.62 – 0.95) were inversely associated with 

these symptoms. The other individual symptoms were not associated with work-related 

activities (Table 4). 
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Table 3: Respiratory symptoms prevalence, according to sociodemographic and household, life habits and distance from 
mining companies# 

Variables                                                 
 

Cough 
PR (IC 95%) 

Expectoration 
PR (IC 95%) 

Breathlessness 
PR (IC 95%) 

Wheezing 
PR (IC 95%) 

General respiratory 
symptoms 

PR (IC 95%) 
Sex      

Female 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Male 1.28(0.71 – 2.32) 1.30(0.74 – 2.28) 1.23(0.83 – 1.83) 1.29(0.78 – 2.12) 0.88(0.74 – 1.05) 

Age Group      
20 – 29 years 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
30 years and over 3.18(0.78 – 12.93) 0.75(0.36 – 1.56) 1.08(0.60 – 1.95) 1.14(0.54 – 2.43) 0.98(0.78 – 1.25) 

Educational stage      
Graduated or more - 1.00 1.00 1.00 1.00 
< Graduated - 1.43(0.36 – 5.67) 2.73(0.70 – 10.65) 3.66(0.52 – 25.69) 1.18(0.79 – 1.76) 

Family income per 
capita@ 

     

Up to R$ 499.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
R$ 500.00 or more 1.18(0.65 – 2.14) 0.81(0.46 – 1.42) 0.80(0.53 – 1.19) 0.74(0.45 – 1.23) 1.01(0.85 – 1.18) 

Length of dwelling      
10 – 29 years 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
30 years or more 1.29(0.70 – 2.38) 1.11(0.63 – 1.98) 1.34(0.88 – 2.02) 1.45(0.85 – 2.45) 1.11(0.94 – 1.32) 

Habit to set fire to 
residential green areas 

     

No 1.00 - 1.00 1.00 1.00 
Yes 2.53(1.07 – 5.98)* - 0.22(0.03 – 1.52) 1.40(0.54 – 3.62) 0.81(0.52 –1.26) 

Residences with wood 
stove 

     

No 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Yes 1.65(0.91 – 3.01) 0.84(0.43 – 1.61) 0.70(0.43 – 1.15) 1.03(0.59 – 1.79) 0.92(0.76 – 1.11) 

Dust emission sources      
No 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Yes 2.27(1.21 – 4.24)* 1.94(1.08 – 3.46)* 0.84(0.56 – 1.26) 1.18(0.71 – 1.93) 1.06(0.90 – 1.26) 

Smoke emission 
sources 

     

No 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Yes 1.56(0.87 – 2.81) 1.55(0.89 – 2.72) 0.96(0.64 – 1.44) 1.20(0.73 – 1.98) 1.02(0.86 – 1.21) 

Smoker      
No 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Yes 1.95(1.04 – 3.64)* 1.36(0.71 – 2.59) 1.31(0.83 – 2.07) 1.27(0.71 – 2.28) 1.08(0.89 – 1.33) 

Distance from mining 
companies& 

     

Above mean 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Up to the mean 0.87(0.48 – 1.58) 0.56(0.30 – 1.01) 1.06(0.71 – 1.58) 0.90(0.54 – 1.48) 0.89(0.75 – 1.05) 

#municipality of Nobres - MT, 2018 (n=577). 
@minimum wage in March, 2018 = R$ 954.00. 
*statistically significant for p <5%. 
&arithmetic mean of the distances of each mining company to the dwellings of the interviewees. 
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Table 4: Respiratory symptoms prevalence, according to occupational characteristics and working environment# 

Variables                                            
 

Cough 
PR (IC 95%) 

Expectoration 
PR (IC 95%) 

Breathlessness 
PR (IC 95%) 

Wheezing 
PR (IC 95%) 

General 
respiratory 
symptoms 

PR (IC 95%) 
Works in mineral 
processing companies 

     

No 1.00 - 1.00 1.00 1.00 
Yes 0.98(0.32 – 3.04) - 0.46(0.15 – 1.39) 0.95(0.36 – 2.52) 0.65(0.42 – 1.01)* 

Workload      
Up to 8 hours 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
More than 8 hours 1.14(0.42 – 3.07) 1.62(0.72 – 3.6) 0.96(0.47 – 1.96) 1.03(0.43 – 2.47) 0.80(0.57 – 1.14) 

Occupational time      
Até 5 anos 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Mais de 5 anos 1.67(0.91 – 3.07) 0.94(0.49 – 1.80) 0.74(0.45 – 1.21) 1.26(0.74 – 2.16) 0.77(0.62 – 0.95)* 

Employment 
relationship 

     

Consolidation of Labor 
Laws (CLT) 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Other relationship 1.16(0.61 – 2.23) 1.14(0.62 – 2.12) 0.82(0.51 – 1.33) 0.94(0.53 – 1.67) 0.93(0.76 – 1.13) 
Workplace      

Indoor 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Outdoor 2.27(1.22 – 4.22)* 1.39(0.72 – 2.72) 0.98(0.57 – 1.66) 1.33(0.73 – 2.42) 1.08(0.87 – 1.33) 

Sun exposure      
No 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Yes 2.45(1.19 – 5.02)* 1.86(0.87 – 3.95) 1.06(0.54 – 2.08) 1.93(1.01 – 3.72) 0.98(0.73 – 1.32) 

Cold exposure      
No 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Yes 3.68(1.88 – 7.17)* 1.63(0.68 – 3.91) 1.19(0.59 – 2.40) 1.87(0.90 – 3.86) 1.16(0.87 – 1.54) 

Dust exposure      
No 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Yes 1.95(1.03 – 3.69)* 1.17(0.58 – 2.36) 1.28(0.80 – 2.07) 1.15(0.62 – 2.15) 0.94(0.75 – 1.18) 

Smoke exposure      
No 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Yes 3.48(1.85 – 6.55)* 1.46(0.64 – 3.29) 1.74(1.03 – 2.93)* 1.36(0.65 – 2.84) 1.05(0.79 – 1.37) 

Air quality monitoring      
No 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Yes 1.26(0.69 –2.30) 1.43(0.81 – 2.51) 0.80(0.52 – 1.23) 0.92(0.54 – 1.55) 0.92(0.77 – 1.10) 

Type of ventilation      
Exhaust fans 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Natural 1.23(0.68 – 2.23) 1.38(0.79 – 2.41) 0.79(0.52 – 1.20) 0.81(0.48 – 1.37) 0.88(0.74 –1.05) 

Use of Personal 
Protective Equipment - 
PPE 

     

No 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Yes 0.76(0.38 – 1.51) 1.17(0.65 – 2.13) 0.68(0.42 – 1.11) 0.78(0.44 – 1.40) 0.87(0.71 – 1.05) 

 *estatisticamente significante para p < 5%. 
 

Table 5 presents the multiple analysis, in which only the final model of the cough 

symptom presented significant statistical associations. The variables that remained associated 

were: the habit of set fire to residential green areas (RP 3.20, 95% CI 1.31 – 7.84), working 

exposed to cold (RP 2.70, 95% CI 1.38 – 5.31) and work exposed to smoke (RP 2.36, 95% CI 

1.23 – 4.53). 
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Tabela 5: Analysis of the Poisson regression for the variables associated with the presence of cough (n=577)# 

Variables Cough 
PR (IC 95%) 

Expectoration 
PR (IC 95%) 

Breathlessness 
PR (IC 95%) 

Wheezing 
PR (IC 95%) 

General 
respiratory 
symptoms 

PR (IC 95%) 
Habit of set fire to 
residential green 
areas 

1.00 
3.20 (1.31 – 7.84) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

      
Cold exposure 1.00 

2.70 (1.38 – 531) 
- - - - 

 
Smoke Exposure 

 
1.00 

2.36 (1.23 – 4.53) 

- - - - 

#final model with adjustment for the distance variable in km, between the interviewees' residences, to the 
limestone and gravel mines. 
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DISCUSSION 

 

The prevalence of symptomatic-respiratory individuals in our study was 48.8%. The 

most prevalent respiratory symptoms were breathlessness (14.5%) and wheezing (9.7%). The 

prevalence of breathlessness and wheezing were lower than those obtained in a similar 

population-based study in the city of Cezarina15. In both studies, the same instrument for 

collecting these symptoms was used: British Medical Research Council. In the present study, 

the criterion for the classification of an individual as symptomatic was more rigorous, as 

described in methods. This classification possibly allowed us to identify more accurately the 

true respiratory symptom carrier, thus improving the accuracy of the instrument16. However, 

the average age of the inhabitants of Cezarina was lower and the population evaluated lived 

less time in this city, than the population of Nobres (MT). In this way, it is not expected that 

in our study the prevalence of respiratory symptoms was lower, especially due to the longer 

exposure to air pollution in our population. Another study conducted by Cook et al.17 

evaluated 983 men in Russia through a cross-sectional population-based study, identifying a 

prevalence of cough and joint breathlessness that they were similar to Nobres (MT). It is 

important to highlight that different population characteristics and peculiarities in relation to 

environmental exposure may prevent the comparability of these data. 

The main variable associated with coughing was the habit of firing the green 

residential areas. The literature highlights that the use of biomass fuels for cooking is 

associated with the presence of cough, chronic bronchitis, wheezing, breathlessness and 

asthma18-19. It is important to note that residents of rural areas have always used fire as a 

resource for the preparation of areas for planting and for the elimination of remains of leaves 

and plants. With the rural exodus of the 60s and 70s, this habit was brought to urban centers 

and used to be used for leaf removal, sidewalk cleaning, and residential yards. Despite its 

prohibition in the Brazil20, the persistence of the habit of firing is probably due to the 

Brazilian population's lack of knowledge of this legislation. The practice of burning and 

burning of vegetable waste from pruning of trees and dumps occurs in vacant lots, allotments 

and non-urbanized squares, releasing into the atmosphere various particles considered harmful 

to human health21. 

Nobres residents exposed to smoke during work activity presented a higher prevalence 

of cough in relation to those without this type of exposure. Incomplete combustion of fossil 

fuels, wood or biomass produces an impure form of carbon called black carbon. Its inhalation 

can reduce pulmonary function parameters and increasing the production of pro-inflammatory 
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interleukins22.  The risk that people exposed to smoke have to develop other diseases, some of 

them with more severe outcomes, can not be excluded. A study carried out in Mexico found 

that people with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) caused by wood smoke, had 

greater changes of had greater changes of gene promoter of the tumor necrosis factor (TNF) 

than those exposed to the smoke of burning without COPD23. TNF is secreted by 

macrophages to induce death of tumor cells24. In this way, any pathological mechanism that 

alter the expression of genes that are directly related to the production of these substances, 

reduces the human body's natural resistance capacity against the occurrence of cancer and 

other chronic degenerative diseases. 

Exposure to cold was the second most important variable for presence of cough in this 

study. Nobres (MT) has a high average air temperature, except for any cold fronts in winter 

months. In this way, this exposure to cold is unlikely to occur in open environments. 

Suggesting that it may be associated with closed air-conditioned workplaces. This situation is 

very common for commerce workers, public agencies, schools and nurseries. The lack of 

maintenance of these appliances, in case of no maintenance, can reduce the quality of 

breathable air and increase the risk of breathing problems25-26. It is important to consider the 

concomitant effect of the occurrence of low relative humidity of the air, which occurs in the 

winter months due to the absence of rain, and the temperature reduction in closed air-

conditioned workplaces potentiates the loss of water by the lungs and causes airway dryness 

and the physiological process of cough27.  

Residing near sources of dust emission was an important variable for the higher 

frequency of cough and expectoration in the bivariate analysis. However, this variable did not 

present statistically significant associations in the multiple analyzes. This exposure is related 

to dust dispersion by open-pit mining companies, which is a source of particulate matter for 

both mining workers and the general population. In this direction, Tungu et al.28 reported that 

workers exposed to dust directly in cement production companies had lower lung ventilation 

functions and a higher prevalence of COPD in relation to non-exposed workers. In another 

study, people in contact with large concentrations of particulate matter had poorer quality of 

health as well as different types of respiratory complications29. In the dry season, the 

resuspension of dust deposited on backyards and unpaved streets can impact the occurrence of 

respiratory diseases, common situation in Brazilian Midwest cities30. 

In the present study, the inverse associations found between the variables "working in 

the companies of mineral processing" and "working with mining for more than 5 years" with 

the presence of respiratory symptoms refer to the possibility of the occurrence of the effect (or 
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bias) of the healthy worker. This is a special type of selection bias usually seen in 

observational studies of occupational exposures when the comparison group is generally the 

heterogeneous general population composed of healthy people and unhealthy people. The 

latter, except children, is represented by the elderly and people with some chronic diseases 

more sensitive to the effects of air pollution. Besides, they are less likely to be employed31. 

Therefore, they are more likely to be retired or retired early32. 

In the bivariate analysis, the smoking habit was higher among those who reported 

cough. Although this association has not remained in the multiple analysis, several studies 

have shown that smoking is a causal factor for respiratory symptoms and respiratory 

diseases33-34. In Nobres (MT), the prevalence of former smokers was higher than that of 

smokers. Perhaps an explanation is due to the fact that anti-smoking campaigns, important for 

the reduction of the smoking habit of the local population as in most Brazilian 

municipalities35. In line with Law 12,546 which prohibits smoking in closed public settings36.  

In the present study, residing near open-pit mining companies was not a statistically 

associated variable with none of the respiratory symptoms assessed, contrary to expectations. 

One possible explanation is that open-pit mining companies are equidistant from the urban 

area. Since particulate matter less than 2.5μm is the most widely spread air at great distances, 

it is expected that it will affect the residents of the city. Another fact is that the cross-sectional 

study does not allow longitudinal analysis of the influence of wind direction and speed, which 

could better explain the dispersion of this dust in the urban area of Nobres (MT). It is also 

possible to exclude non-inclusion in the analysis of biological and hereditary variables that 

could explain the individual variation in the susceptibility of the participants, regarding the 

occurrence of respiratory symptoms in the studied population. 

Also, in relation to the proximity of the population to mining activities, studies carried 

out in Chile9 and Portugal37 have shown that residing near open-pit mines is associated with a 

higher occurrence of coughing, breathlessness and other respiratory symptoms compared to 

those residing furthest from these activities. A prospective study with firefighters from New 

York City (USA)38 identified a decline in some lung functions when these were assessed four 

years before and four years after the collapse of the World Trade Center in 2001. In Nigeria39, 

workers exposed to wood smoke and cooking oil smoke had higher rates of respiratory 

symptoms than those who were not exposed to these pollutants. There were also spirometry 

tests with lower results among those most exposed to these fumes. 

Mining activity, such as that occurring in the municipality of Nobres (MT), relies on 

the use of various diesel-powered equipment and vehicles. The exploitation of limestone and 
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gravel produces enormous suspension and aerial dispersion of particulate matter, as well as 

the transport of these materials by road, in addition to the resuspension of particulate matter, a 

large volume of toxic gases emitted by the combustion of petroleum products also causing 

various respiratory symptoms40.  

Although the design of this study does not allow the inference of causality by 

evaluating cause and effect at the same instant of time, the nature of the variables that 

remained associated after adjustment does not allow us to reject the possibility of a reverse 

causality bias. Therefore, it is suggested to carry out more appropriate longitudinal studies to 

compare the incidence of respiratory outcomes between exposed and non-exposed groups 

using explanatory models that identify the temporal variations of environmental pollutants 

and other occupational exposures through direct measurement. 

This study is quite important since it is the first epidemiological survey to evaluate the 

prevalence of respiratory symptoms in a city with high exposure to dust from mining 

activities in the state of Mato Grosso. 
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CONCLUSION 

The prevalence of respiratory symptoms in Nobres population was high.  The habit of 

setting fire to residential green areas, working exposed to cold and smoke, living near sources 

of dust and smoking were associated with a higher occurrence of cough. Residing near 

sources of dust emission was associated with the occurrence of expectoration. In this sense, it 

is necessary to act in the health sector to systematically monitor and evaluate the air quality, 

especially in the surroundings of production processes known as pollutants such as open-pit 

mining.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A prevalência de sintomas respiratórios na população urbana de Nobres foi elevada. 

Este estudo reforça as evidências de que a produção de material particulado originada de 

atividade mineradora está relacionada à maior ocorrência de sintomas respiratórios na 

população estudada. 

Estudos com essa amplitude são importantes para os municípios de alta exposição ao 

material particulado. Por isso, sugere-se a realização de estudos longitudinais mais 

apropriados para comparar a incidência de desfechos respiratórios, entre grupos expostos e 

não expostos, utilizando-se modelos explicativos que identifiquem, através de aferição direta, 

as variações temporais dos poluentes ambientais e demais exposições ocupacionais. 

Espera-se que esse estudo possa contribuir para a formulação de políticas ambientais e 

de saúde no estado de MT e nas cidades de alta geração de poluição do ar. Neste sentido, 

sugere-se a divulgação desses resultados para os serviços de Vigilância em Saúde dos 

municípios de características semelhantes e em todo estado de Mato Grosso. 
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8 ANEXOS 

8.1 APROVAÇÃO DO CEP 
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9 APÊNDICES 

9.1 APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO: “PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS A 

SINTOMAS RESPIRATÓRIOS, NA POPULAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO DE 

NOBRES - MT” 

 
 

1.Identificação: 

1.1      Nome do entrevistado:__________________________________________________ 

1.2      Nome do entrevistador:_________________________________________________  

1.3      Data da entrevista: ________/________/_________  

1.4      Horário:_______________________  1.5       Tempo da entrevista:___________ 

1.6      Local da entrevista:____________________________________________________ 

1.7      Latitude:_____________________ 1.8       Longitude:___________________  
1.9      Tempo de moradia no município:_________________________________________ 

1.10    Data de nascimento: _____/_____/________               Idade:______________ 

1.11    Sexo: (     ) Feminino (     ) Masculino  

1.12     Em relação à cor da pele, você se considera? 

(     ) Branco          (     ) Preto          (     ) Pardo            (     ) Amarelo         (     ) Indígena 

1.13     Estudou até qual série na escola: 

(     ) Não sei ler/escrever 
(     ) 1ª a 4ª série completo 

(     ) 1ª a 4ª série incompleto 
(     ) 5ª a 8ª série incompleto 

(     ) 5ª a 8ª série completo 
(     ) Médio completo 

(     ) Médio incompleto 
(     ) Superior incompleto 

(     ) Superior completo 
(     ) Mestrado 

(     ) Pós-Graduação 
(     ) Doutorado 

 
 

1.14     Quantas pessoas vivem em sua casa?  _____________________________________ 

1.15     Somando toda a renda de sua família, qual é o valor? R$______________________ 

 
2.Hábitos de vida do entrevistado: 

2.1      Você fuma?                                                                              (     ) Sim   (     ) Não 

2.2      Quantos cigarros você fuma por dia? 

(      ) Menos de 6         (      ) Entre 6 a 10          (      ) Entre 11 a 15 
 

(      ) Entre 16 a 20      (      ) Mais de 20    

2.3      Você já fumou pelo menos 01 cigarro por dia por 01 ano?     (     ) Sim                                               (     ) Não 

2.4      Com que idade começou a fumar?    ____________anos  

Para ex-fumantes:  

2.5     Com que idade parou de fumar?       ____________anos 

2.6      Você faz uso de bebida alcoólica? (     ) Sim   (     ) Não 
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2.7      Com qual frequência você bebe? 

    (     ) 01 vez por semana                                        (     ) De 01 a 03 vezes por semana             

    (     ) De 03 a 05 vezes por semana                       (     ) Todos os dias    

2.8    Você pratica alguma atividade física? 
Se a resposta for NÃO, ir para a pergunta 3.1                            (     ) Sim   (     ) Não 

2.9     Qual tipo de atividade? _________________________________________________ 

2.10   Com qual frequência você pratica essa atividade? 

     (     ) 01 uma vez por semana                                (     ) De 01 a 03 vezes por semana             

     (     ) De 03 a 05 vezes por semana                       (     ) Todos os dias   

 
3.Dados domiciliares do entrevistado: 

3.1      Em qual município você morou nos últimos 10 anos?  ________________________                                           

3.2     O local de sua residência é? 
      Zona urbana: (     ) No centro           (     ) Nos bairros periféricos 

3.3     Sua casa ou apartamento fica perto de (se necessário marque mais de uma opção): 
     (     ) Madeireira                        (     ) Mineradora   
     (     ) Cimenteira                        (     ) Fundição   
     (     ) Carvoaria                          (     ) Pedreira   
     (     ) Marmoraria                       (     ) Garimpo   
     (     ) Carpintaria                        (     ) Calcareira   
     (     ) Outro     Especifique:______________________________ 

3.4    Você possui horta, pomar ou jardim em sua casa?                    (     ) Sim   (     ) Não 

3.5    Você possui o hábito de colocar fogo em 
sua horta, pomar ou jardim?                              (     ) Sim   (     ) Não 

3.6    Você possui fogão à lenha em sua residência?                          (     ) Sim   (     ) Não 

3.7    No local de sua residência há fonte de emissão de poeira?       (     ) Sim   (     ) Não 

3.8    No local de sua residência há fonte de emissão de fumaça?     (     ) Sim   (     ) Não 

 
4.Dados ocupacionais do entrevistado: 

4.1    Você está trabalhando atualmente? 
Se a resposta for NÃO, ir para a pergunta 4.26                            (     ) Sim   (     ) Não 

4.2    Qual é a sua ocupação (função que desempenha)?_____________________________ 

4.3   Há quanto tempo você trabalha nessa função? 

     (     ) menos de 01 ano                                (     ) De 01 a 05 anos              

     (     ) De 05 a 10 anos                                 (     ) Mais de 10 anos   

4.4    Qual é o seu vínculo de trabalho?  

     (     ) CLT (carteira de trabalho)                   (     ) Contrato   
     (     ) Autônomo                                            (     ) Outros:_________________________ 

4.5    Qual é o setor que você trabalha?  

     (     ) Produção (chão de fábrica)                   (     ) Administrativo      
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4.6    Qual é o seu turno de trabalho?  

     (     ) Matutino             (     ) Vespertino             (     ) Noturno            (     ) Integral 

4.7    Quantas horas por dia você trabalha?_______________________________________ 

4.8    Quantos dias por semana você trabalha?_____________________________________ 

4.9    Você faz horas extras em seu trabalho? 
Se a resposta for NÃO, ir para a pergunta 4.11 
 

                           (     ) Sim   (     ) Não 

4.10   Se sim, quantas horas em média por semana?________________________________ 

4.11   O seu local de trabalho é?  
     (     ) A céu aberto                    (     ) Ambiente fechado      

4.12   Você trabalha exposto ao sol?                                                  (     ) Sim   (     ) Não 

4.13   Você trabalha exposto ao frio?                                                 (     ) Sim   (     ) Não 

4.14   Existe poeira em seu local de trabalho?                                    (     ) Sim   (     ) Não 

4.15   Existe fumaça em seu local de trabalho?                                  (     ) Sim   (     ) Não 

4.16   Em relação a poluição do ar, como você avalia o seu local de trabalho?  

     (     ) Bom/Ótimo                   (     ) Médio/Regular                   (     ) Ruim/Péssimo 

4.17  Em seu local de trabalho existe rodízio 
entre os funcionários expostos à poeira e/ou 
fumaça? 

                             (     ) Sim   (     ) Não 

4.18   Você é informado sobre os riscos 
existentes em seu local de trabalho?                              (     ) Sim   (     ) Não 

4.19   A qualidade do ar é monitorada em seu local de trabalho?      (     ) Sim 
Se a resposta for NÃO, ir para a pergunta 4.21 

  (     ) Não 

4.20   Qual é a frequência desse monitoramento?  

     (     ) Semanal                   (     ) Quinzenal                   (     ) Mensal   
     (     ) Semestral                 (     ) Anual                          (     ) Outra:__________________ 

4.21   Como é a ventilação em seu local de trabalho?  

     (     ) Ventilação natural                   (     ) Ventilação com exaustores 

4.22   Em seu local de trabalho é necessário utilizar algum tipo 
 de máscara?                                                                                       (     ) Sim 
Se a resposta for NÃO, ir para a pergunta 5.1 

   
  (     ) Não 

4.23   A máscara é fornecida pela empresa?                                       (     ) Sim   (     ) Não 

4.24   Que tipo de máscara é fornecida?  

     (     ) Máscara simples          (     ) Máscara com filtro          (     ) Máscara com linha de ar 

4.25   Você recebeu treinamento para usar essa máscara?                 (     ) Sim   (     ) Não 

Questões 4.26 a 4.49 para entrevistados que NÃO estão trabalhando atualmente 

4.26   Qual era a sua ocupação (função que desempenhava)?_________________________ 

4.27   Por quanto tempo você trabalhou nessa função? 

     (     ) menos de 01 ano                                (     ) De 01 a 05 anos              

     (     ) De 05 a 10 anos                                 (     ) Mais de 10 anos   
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4.28   Qual era o seu vínculo de trabalho?  

     (     ) CLT (carteira de trabalho)                   (     ) Contrato   
     (     ) Autônomo                                            (     ) Outros:_________________________ 

4.29   Qual era o setor que você trabalhava?  

     (     ) Produção (chão de fábrica)                   (     ) Administrativo   

4.30   Qual era o seu turno de trabalho?  

     (     ) Matutino             (     ) Vespertino             (     ) Noturno            (     ) Integral  

4.31   Quantas horas por dia você trabalhava?_____________________________________ 

4.32   Quantos dias por semana você trabalhava?__________________________________ 

4.33   Você fazia horas extras em seu trabalho? 
Se a resposta for NÃO, ir para a pergunta 4.35                            (     ) Sim   (     ) Não 

4.34   Se sim, quantas horas em média por semana?________________________________ 

4.35   O seu local de trabalho era?  
     (     ) A céu aberto                    (     ) Ambiente fechado      

4.36   Você trabalhava exposto ao sol?                                              (     ) Sim   (     ) Não 

4.37   Você trabalhava exposto ao frio?                                             (     ) Sim   (     ) Não 

4.38   Existia poeira em seu local de trabalho?                                  (     ) Sim   (     ) Não 

4.39   Existia fumaça em seu local de trabalho?                                (     ) Sim   (     ) Não 

4.40   Em relação a poluição do ar, como você avaliava o seu local de trabalho?  

     (     ) Bom/Ótimo                   (     ) Médio/Regular                   (     ) Ruim/Péssimo 

4.41   Em seu local de trabalho existia rodízio 
entre os funcionários expostos à poeira e/ou 
fumaça? 

                             (     ) Sim   (     ) Não 

4.42   Você foi informado sobre os riscos 
existentes em seu local de trabalho?                              (     ) Sim   (     ) Não 

4.43   A qualidade do ar era monitorada em seu local de trabalho?   (     ) Sim 
Se a resposta for NÃO, ir para a pergunta 4.45 

  (     ) Não 

4.44   Qual era a frequência desse monitoramento?  

     (     ) Semanal                   (     ) Quinzenal                   (     ) Mensal   
     (     ) Semestral                 (     ) Anual                          (     ) Outra:__________________ 

4.45   Como era a ventilação em seu local de trabalho?  

     (     ) Ventilação natural                   (     ) Ventilação com exaustores 

4.46   Em seu local de trabalho era necessário utilizar algum tipo 
 de máscara?                                                                                       (     ) Sim 
Se a resposta for NÃO, ir para a pergunta 5.1 

   
  (     ) Não 

4.47   A máscara era fornecida pela empresa?                                   (     ) Sim   (     ) Não 

4.48   Que tipo de máscara era fornecida?  

     (     ) Máscara simples          (     ) Máscara com filtro          (     ) Máscara com linha de ar 

5.Sinais e sintomas respiratórios: 

5.1   Você geralmente tosse logo que acorda pela manhã?                 (     ) Sim   (     ) Não 
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5.2   Você geralmente tosse durante o dia ou à noite?                        (     ) Sim   (     ) Não 

5.3   Você tosse pelo menos 03 meses por ano ao acordar?               (     ) Sim   (     ) Não 

5.4  Você costuma expectorar ao acordar e a 
expectoração vem do peito? 

                             (     ) Sim   (     ) Não 

5.5   Você costuma expectorar durante o dia ou à noite?                   (     ) Sim   (     ) Não 

5.6  Você costuma expectorar pelo menos 03 
meses por ano ao acordar? 

                             (     ) Sim   (     ) Não 

5.7   Você sente falta de ar?                                                                (     ) Sim   (     ) Não 

5.8   Você tem crises de falta de ar?                                                   (     ) Sim   (     ) Não 

5.9   Você costuma ter falta de ar nos 
intervalos das crises?                              (     ) Sim   (     ) Não 

5.10  Você já sentiu falta de ar quando subia 
uma pequena ladeira?                              (     ) Sim   (     ) Não 

5.11  Você sente falta de ar quando está 
andando no plano?                              (     ) Sim   (     ) Não 

5.12  Você precisa parar para respirar quando 
anda no plano em passo normal?                              (     ) Sim   (     ) Não 

5.13  Você costuma ter chiado no peito?                              (     ) Sim   (     ) Não 

5.14 Você costuma ter chiado no peito 
somente quando está resfriado?                              (     ) Sim   (     ) Não 

5.15 Você costuma ter chiado no peito 
ocasionalmente, mesmo sem estar resfriado?                              (     ) Sim   (     ) Não 

5.16 Você costuma ter chiado no peito na 
maioria dos dias e das noites?                              (     ) Sim   (     ) Não 

5.17  Você costuma ter mais crises de falta de 
ar e  chiado no peito nos meses frios?                              (     ) Sim   (     ) Não 

5.18  Você teve nos últimos anos alguma 
doença respiratória que o obrigou a se afastar 
do trabalho mais de uma semana? 

                             (     ) Sim   (     ) Não 

5.19  Para os que responderam SIM a questão 
anterior: durante a doença você teve mais 
catarro que normalmente apresenta? 

                             (     ) Sim   (     ) Não 

5.20  Qual foi o diagnóstico dado pelo médico?___________________________________ 

5.21  Você já teve algum diagnóstico de asma?                              (     ) Sim   (     ) Não 

5.22 Você já teve algum diagnóstico de 
bronquite?                              (     ) Sim   (     ) Não 

5.23    Você toma remédios para asma, 
bronquite ou tomou nos últimos doze meses? 

                             (     ) Sim   (     ) Não 
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9.2 APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

UNIVERSIDADE DE CUIABÁ 
DEPARTAMENTO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO EM AMBIENTE E SAÚDE 
 

 

 

 

 

 

 

Nome do Pesquisador: Leandro Lourenço de Oliveira Dias 
Endereço: Rua Trinta e Nove, 56, Boa Esperança, CEP: 78068-421 – Cuiabá – MT 
Fone: (65) 99615-5470 - E-mail: leandro.lourenco.dias@gmail.com 

 

 

  

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa 
“Prevalência e fatores associados à sintomas respiratórios, na população urbana do 
município de Nobres - MT”. O objetivo principal deste estudo consiste em estudar a relação 
entre as distâncias das mineradoras de calcário no município de Nobres, com a prevalência de 
sinais e sintomas respiratórios na população urbana deste município.  

Sua participação na pesquisa será a de responder a um questionário contendo 
perguntas simples e diretas. O preenchimento do questionário poderá expor-lhe a riscos 
mínimos, como cansaço e desconforto pelo tempo gasto no preenchimento. Você não receberá 
nenhum incentivo financeiro ou qualquer outra forma de ônus para participar da pesquisa.  

 A pesquisa oferece benefícios por contribuir para a construção de estratégias 
educativas, de conscientização e de comunicação dos possíveis riscos que o pó, liberado no 
beneficiamento dos minerais, pode contribuir para os agravos relacionados ao aparelho 
respiratório.  

As informações obtidas através do questionário serão mantidas em sigilo, ou seja, em 
momento algum sem nome será divulgado. As respostas do questionário serão reproduzidas 
em publicações científicas. Todo o material ficará sob a responsabilidade do pesquisador. Os 
procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com 
Seres Humanos, conforme a Resolução nº 466 do Conselho Nacional de Saúde.  

A qualquer momento, você poderá desistir de participar sem que isto lhe traga nenhum 
prejuízo ou dano moral. Após a sua confirmação na participação desta pesquisa, você receberá 
uma cópia deste termo.   

Após os esclarecimentos acima, solicito o seu consentimento de forma livre para 
participar desta pesquisa. Portanto, preencha por favor, os itens a seguir: 

 
Eu,..............................................................................................................................................., 
idade,...................,portador do documento RG-Nº:............................................abaixo assinado, 
confirmo o meu consentimento em participar desta pesquisa. Declaro que compreendi os 
objetivos, riscos e benefícios desta pesquisa e que recebi uma cópia deste termo de 
consentimento, e autorizo a realização da pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste 
estudo. 

 
 

____________________________________________ 
Assinatura do participante da pesquisa 

 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Assinatura do pesquisador 

 
Caso necessite de maiores informações sobre esta pesquisa, favor ligar para o Comitê de Ética 
em Pesquisa da Universidade de Cuiabá – CEP/UNIC, situado na: Avenida Manoel José de 
Arruda, 3100, Jardim Europa, CEP: 78015-480 – Cuiabá – MT, Telefone: (65) 3363-1271. 
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