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RESUMO
Introdução: Muitos trabalhadores em indústrias de minérios acabam desempenhando suas funções em
ambientes quentes com temperaturas fora das diretrizes de segurança, podendo provocar uma desidratação
e afetar significativamente a produtividade, segurança e saúde do trabalhador. Objetivo: foi apresentar
evidências científicas sobre as necessidades da reidratação para a saúde do trabalhador mineiro. Métodos:
trata-se de estudo de revisão. A escolha dos termos-chaves aconteceu através do DeSC e do MeSH. Em seguida
realizaram-se filtros nas principais bases de dados: SciELO; PUBMED, e no site de busca Scholar Google,
por haver diversos artigos que não estão indexadas nas bases supracitadas. Resultados: foram contemplados
após os critérios de elegibilidade 04 estudos para coleta de evidências científicas. Conclusão: conclui-se que
há evidências científicas na literatura que confirmam as necessidades da reidratação para a saúde e segurança
do trabalhador mineiro.
Palavras-chaves: Mineração; Desidratação; Hidratação; Saúde do Trabalhador; Equilíbrio Hidroeletrolítico.

ABSTRACT
Introduction: Many workers in mining industries end up performing their functions in the heat with
temperatures outside the safety guidelines and can cause dehydration and significantly affect the productivity,
safety and occupational health. Objective: was present scientific evidence on the rehydration of the needs
for the health of mining worker. Methods: it is review. The choice of key terms happened through the DESC
and MeSH. Then took place filters in major databases: SciELO; PubMed, and Google Scholar search engine,
because there many items that are not indexed in the above bases. Results: were awarded after the eligibility
criteria 04 studies to collect scientific evidence. Conclusion: it is concluded that there is literature scientific
evidence confirming the rehydration needs for health and safety of mining workers.
Keywords: Mining; Dehydration; Fluid Therapy; Occupational Health; Water-Eletrolyte Balance
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Necessidades da reidratação para a saúde dos trabalhadores mineiros

INTRODUÇÃO

os diversos seguimentos, consideram-se os

A desidratação causada pelas atividades

trabalhadores de minas um dos mais afetados

laborais em diversos seguimentos de e

com a desidratação no trabalho (6). Pois,

ambientes de trabalhos, vem sendo motivo de

alguns estudos realizados com mineiros,

grandes discussões a nível mundial. Estima-se

detectou-se que uma grande porcentagem

haver um número elevado de trabalhadores que

destes trabalhadores já chega ao trabalho

desempenham suas atividades em condições

desidratados, ou ainda, acabam desidratando-

de risco e, expondo a sua saúde e qualidade

se durante a jornada de trabalho (6-8).

de vida. Encontra-se na literatura, um nível

Muitos trabalhadores em indústrias

elevadíssimo de trabalhadores desidratados

de minérios para Peiffer e Abbiss (9) acabam

e/ou

desempenhando suas funções em ambientes

maus

hidratados:

(51%)

e

(70%)

respectivamente (1).

quentes com temperaturas internas fora das

A desidratação mostra-se como um

diretrizes de segurança ISO. Além disso, as

fator de risco aos trabalhadores, uma vez que

práticas de hidratação tanto durante quanto após

a taxa de letalidade quando expostos ao calor é

a jornada de trabalho entre esses trabalhadores

consideravelmente alta, pois, segundo Jackson

são inadequadas.

e Rosenberg (2), nos Estados Unidos entre 1992

Na pesquisa realizada por (6), também

a 2006 houveram 68 mortes registradas por

detectaram que além do calor e da umidade,

doenças correlacionadas a ambientes quentes

esses trabalhadores trabalham ainda com

em diversos seguimentos.

iluminação precária, terreno irregular, poeira,

A desidratação pode afetar tanto o físico
quanto o cognitivo do trabalhador, e isso, acaba

barulho, e com vestimentas e equipamentos de
desconfortáveis e pesados.

fazendo com que em diversos setores, muitos

Portanto, sugere-se que a criação de

funcionários realizem suas atividades laborais

estratégias sistematizadas para a prevenção e

de maneira inadequada e insegura, podendo

combate da desidratação seria fundamental para

aumentar significativamente a probabilidade

o desempenho e saúde desses trabalhadores.

de acidentes de trabalho (3). Já que mesmo

Uma vez que a desidratação em níveis elevados,

quando em níveis baixos, a falta de fluídos

além de aumentar consideravelmente o risco de

já pode provocar mudanças no desempenho

doenças e sintomas clínicos que podem levar

físico e mental do indivíduo (4), e não obstante,

um indivíduo a óbito (2), ainda pode diminuir

conforme esses níveis intensificam-se, os riscos

a capacidade de trabalho físico em até 50%

e/ou danos à saúde e qualidade de vida dos

quando a perda hídrica está por volta de 4% do

trabalhadores também se elevam (5).

peso corporal em ambientes quentes (4,10,11).

Segundos dados internacionais, dentre
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Contudo, espera-se que muitos dos
problemas causados pela desidratação possam

que não estivessem indexados nas bases de
dados supracitadas.

ser prevenidos através de uma estratégia que
promova reidratação adequada. Assim como

Busca dos artigos

observado no estudo realizado por Bates e Schneider (11) onde notaram que trabalhadores

Selecionaram-se os termos e palavras

mesmo em condições térmicas severas quando

chaves, seguindo os Descritores em Ciências

hidratados corretamente, e com liberdade para

da Saúde “DeSC” (http://decs.bvs.br), e Med-

ajustarem suas taxas de trabalho de acordo

ical Subject Headings “MeSH” (http://www.

com suas necessidades e condições térmicas,

ncbi.nlm.nih.gov/mesh/) dicionário de sinôni-

mostraram uma adaptação fisiológica eficiente

mos para indexação de artigos no PubMed.

ao ambiente, permitindo que o trabalho ocor-

Selecionados os termos na língua Portuguesa:

resse com maior segurança.

Água Corporal; Categoria de Trabalhadores;
Desidratação; Equilíbrio Hidroeletrolítico;

Entretanto, o objetivo desta presente

Hidratação; Mineração; Saúde do Trabalhador.

revisão de literatura é encontrar evidências

Na língua inglesa: Body Water; Occupational

científicas através de uma busca criteriosa

Groups; Dehydation; Water-Eletrolyte Bal-

em bases de dados nacionais e internacionais

ance; Fluid Therapy; Rehydation Solutions.

sobre as necessidades da reidratação para a

A busca e seleção dos artigos contemplados

saúde e desempenho dos trabalhadores minei-

aconteceram entre novembro e dezembro de

ros.

2014.

MATERIAIS E MÉTODOS

Critérios de inclusão de artigos

A presente pesquisa trata-se de uma

Foram inseridos apenas estudos pub-

revisão de literatura por buscar respostas de

licados até o ano de 2014. Não foram con-

forma não tendenciosa (12). A busca de evi-

templados na presente pesquisa trabalhos de

dências em bases de dados nacionais e inter-

conclusão de curso: monografias, dissertações

nacionais: Scielo (www.scielo.org/); PubMed

e/ou teses, estudos realizados com atletas, ou

(www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed), e no site de

até mesmo os estudos realizados com pessoas

busca Google Scholar (G.S) (http://scholar.

em estado de diarreia ou com qualquer outra

google.com.br/schhp?hl=pt-PT)

buscando

disfunção clínica que pudesse intervir na verifi-

com este último, filtrar artigos sobre o tema

cação da desidratação acometida pelo trabalho.
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então pela sua inclusão ou exclusão. Depois de
Critérios de elegibilidade

estabelecidos todos os critérios de elegibilidade
foram contemplados para a pesquisa 04 estudos

A seleção inicial aconteceu detectando
algum termo na leitura do título do estudo, e

representados no fluxograma da Figura 1 com
esquema de inclusão dos estudos (14,15).

consecutivamente selecionando-os através da
técnica sugerida por Lakatos; Marconi (13), que

Figura

consiste na leitura do resumo, logo após, o artigo

contemplados na pesquisa segundo os critérios

selecionado foi lido por completo decidindo

de elegibilidade.

RESULTADOS

1

–

Fluxograma

dos

estudos

sistematicamente na revisão para estabelecer o
consenso sobre o que há na literatura referente

Na Tabela 1, são apresentados os
resultados encontrados nos estudos e inclusos

às necessidades da reidratação para à saúde e
desempenho dos trabalhadores mineiros.
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Tabela I – Estudos contemplados após atenderem os critérios de elegibilidade

Autor

n

Idade

Brake; Bates
(2003)6

39

35±8

Peiffer;
Abbiss
(2012)9

Polkinghorne
e Col. (2013)8

77

88

±34 a ±35

18 a 69

Avaliados Metodologia
Mineiros

Controle da
ingestão
de
liquido
e
análise da taxa
de suor

Mineiros

ADU antes,
durante
e
após 12h de
trabalho.

Mineiros

ADU antes e
após jornada
de trabalho

PE
10 a
12h

12h

12h

Resultados

Não
ocorreu
DT
nos
funcionários orientados, mas,
eles chegavam ao Trabalho DT
28 Func. apresentaram DT
antes JT, 29 durante, e 22%
ultrapassaram as diretrizes de
segurança.
N Muitos já iniciavam a JT
desidratados, e após a JT 58%
enquadraram-se DT. Sendo
que 03 deles apresentavam
caso de DT clínica.
80% estavam DT após a JT.

ADU antes e
15
Mineiros após jornada 12h
de trabalho
ADU = Avaliação da Densidade Urinária (USG: Gravidade Específica da URINA = Urine-Specific
Gravity); DT = Desidratação; G = Grupo; H = Homens; M = Mulheres; JT = Jornada de Trabalho.
Hunt et al.
(2014)16

no tange a reidratação voltada à saúde dos
DISCUSSÃO

trabalhadores mineiros.
Nos estudos contemplados, notou-se

Perfil dos trabalhadores mineiros avaliados

ainda que eles apenas observaram os efeitos

nos estudos

agudos da reidratação e/ou desidratação, não

A população avaliada nos estudos

sendo encontrado na literatura nenhum estudo

inclusos perfez um total de aproximadamente

que tenha verificado os efeitos prolongados

(219) funcionários que trabalhavam entre 10 a

(crônicos) da hidratação/reidratação nesta

12 horas por dia, com idade média entre 18 a 69

classe de trabalhadores.

anos.
Dentre os estudos encontrados na
presente pesquisa, pode-se notar que embora em

Necessidade

reidratação

entre

os

trabalhadores mineiros

muitos países a reidratação seja considerada um
tema importante, tendo tamanha necessidade

Pode-se observar que há uma real

de discussão, pode-se perceber que há uma

necessidade de hidratação até mesmo já antes

carência em pesquisas e experimentos clínicos

da jornada de trabalho, tendo em vista que no
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desfecho dos estudos contemplados, notou-se que

só uma intervenção voltada ao rendimento dos

grande parte dos funcionários, já chegavam a seus

funcionários, mas também, à saúde e segurança

ambientes de trabalhos hipohidratados, ou abaixo

dos mesmos. Uma vez que neste seguimento é

das diretrizes de segurança (8,9). Com isso, a rei-

comum encontrar casos clínicos de desidratação

dratação adequada antes e durante a jornada de

e/ou funcionários trabalhando com níveis de de-

trabalho, torna-se de extrema relevância no que

sidratação acima das diretrizes de segurança (9).

tange tanto ao rendimento quanto a saúde do trabalhador, principalmente quando se refere a esses

Reidratação com solução hidroeletrolítica

seguimentos onde os trabalhos são intensos e com

(SH)

temperaturas elevadas.
Durante as tarefas laborais, normalmente,

Quando nos referimos aos trabalhadores

ocorre uma perda considerável de suor que ultra-

que realizam atividades extenuantes como no caso

passa a ingestão de fluidos, provocando déficit

dos mineiros, acredita-se que uma hidratação e/ou

de água, ou até mesmo uma desidratação. Con-

reidratação contendo apenas água, embora seja

catenadas aos estudos supracitados, algumas

indispensável, é considerada deficitária podendo

entidades internacionais como os Órgãos Leg-

provocar uma perda considerável de eletrólitos, e

islativos na América do Norte e, a Segurança e

ainda estar associada a um quadro de hiponatrem-

Saúde Ocupacional Administration (OSHA) e, a

ia (19,20), podendo ainda causar diversos sinto-

Conferência Americana de Higienistas Industri-

mas como edema cerebral, incluindo a confusão

ais Governamentais (ACGIH), também recomen-

mental, letargia, anorexia, convulsões, náuseas,

dam a substituição de fluidos com frequência du-

vômitos, cãibras e/ou fraquezas (21).

rante a jornada de trabalho quando o trabalhador

Com o objetivo de evitar tais compli-

for exposto a atividades intensas e/ou principal-

cações oriundas da desidratação no trabalho, sug-

mente ao estresse térmico (17).

ere-se que a ingestão de fluídos deva estar inter-

Notou-se ainda ser fundamental também

ligada as taxas de sudorese, quais ficam em torno

a reidratação após a jornada de trabalho, por pro-

de 500 a 2.000ml/hora, com uma perda média de

vocar uma melhora na recuperação hídrica do

aproximadamente 8 a 10% de sódio e cloreto, e

corpo (18). E confirmando tal necessidade, nos

2% de potássio e magnésio. Portanto, quando em

estudo de Polkinghorne et al. (8) e Hunt; Parker;

atividades intensas, à reposição de carboidrato,

Stewart (16), observaram que, após a suas ativi-

sódio, vitaminas e minerais acrescidos a 250 a

dades laborais, 58% e 80% dos mineiros respecti-

500 mililitros de água em temperatura por volta

vamente enquadravam-se desidratados.

de 15 a 22ºC, e ainda um sabor que favoreça o

Portanto, a reidratação antes, durante
e após a jornada de trabalho, é considerada não

gosto do indivíduo deverá acontecer habitualmente (22).
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Em virtude dos dados mencionados, tornase evidente neste seguimento de mineração, por exigir atividades extenuantes, que haja um acompanhamento singular de profissionais da área da saúde
diretamente ligado a reidratação dos funcionários.
Tendo em vista que à perda líquida normalmente
ocorre em maior quantidade que a ingestão, e com
isso, provocando um volume hídrico abaixo dos
níveis recomendados, afetando significativamente
tanto o rendimento, quanto a segurança e saúde dos
trabalhadores (17).
CONCLUSÃO
Conclui-se que há evidências científicas literatura que confirmam as necessidades e benefícios
da reidratação para a saúde dos trabalhadores mineiros. Notou-se ainda haver um número reduzido de
estudos publicados e consecutivamente a necessidade de novas pesquisas sobre o tema.
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