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RESUMO 

 

Nas últimas décadas, o processo produtivo do meio rural tem enfrentado modificações 

profundas que visam a atender à competitividade do agronegócio. Objetivo geral foi avaliar os 

riscos de exposição à saúde do trabalhador rural mediante ao manuseio dos agrotóxicos em 

um município da região da baixada litorânea do Estado do Rio de Janeiro. A amostra desta 

pesquisa foi formada por 60 trabalhadores de duas (02) áreas rurais economicamente 

produtivas e de relevância agrícola: Varjão e Ribeirão, do município da região da baixada 

litorânea do Estado do Rio de Janeiro, cenário de pesquisa. Trata-se de um estudo descritivo 

observacional, do tipo transversal com abordagem quantitativa. Identificou-se que a maioria 

dos agricultores eram tipicamente brancos e do sexo masculino, apresentaram idade madura, a 

maioria sabia ler e a escolaridade mais comum foi o ensino superior incompleto. O Roundup 

(glifosato) é o agrotóxico mais usado (97,1%), e os agricultores frequentemente usam 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) (88,6%). Houve uma incidência de 54,3% maior 

nos agricultores que declararam ter algum sintoma após uso de agrotóxicos, onde os sintomas 

mais relevantes foram dor de cabeça, falta de ar, coceira no corpo, enjoo e sinusite; e menor 

incidência de sintomas do que os grupos que não usaram tais produtos. Conclui-se que é de 

grande valia para desenvolvimento social e preventivo, a diversificação dos profissionais, 

como os do meio ambiente, da agricultura, da educação, da ação social, entre outros devem 

atuar mais em parceria com a saúde, sendo fundamental planejar ações, capacitações, e 

informações sobre os cuidados em saúde e  de prevenção de agravos, ligados a utilização de 

agrotóxicos na agricultura. 

 

Palavras-chave: População rural. Risco ocupacional. Fatores de risco. 

  



ABSTRACT 

 

In the last decades, productive process of rural environment has faced profound changes that 

aim to meet agribusiness competitiveness. General objective was to assess the risks of 

exposure to rural workers health through pesticides handling in a municipality in coastal 

lowland’s region of State of Rio de Janeiro. Sample of this research was formed by 60 

workers from two (02) economically productive and agriculturally relevant rural areas: Varjão 

and Ribeirão, from the municipality of the coastal lowlands of the State of Rio de Janeiro, 

research scenario. This is a descriptive observational study, cross-sectional with a quantitative 

approach. It was identified that the majority of farmers were typically white and male, had a 

mature age, the majority knew how to read and the most common schooling was incomplete 

higher education. Roundup (glyphosate) is the most widely used pesticide (97.1%), and 

farmers often use Personal Protective Equipment (PPE) (88.6%). There was a 54.3% higher 

incidence in farmers who reported having any symptoms after using pesticides, where the 

most relevant symptoms were headache, shortness of breath, itchy body, nausea and sinusitis; 

and a lower incidence of symptoms than groups that did not use such products. We conclude 

that the diversification of professionals, such as those from the environment, agriculture, 

education, social action, among others, is of great value for social and preventive 

development, among others, should act more in partnership with health, and it is essential to 

plan actions , training, and information on health care and disease prevention, linked to the 

use of pesticides in agriculture. 

 

 

Keywords: Rural Population. Occupational risks. Risk Factors. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 APRESENTAÇÃO E MOTIVAÇÃO 

Atuante no campo da Saúde Coletiva como farmacêutica sanitarista, desde o ano de 

2006, participando e desenvolvendo ações preventivas de promoção da saúde em diversos 

seguimentos dos Programas de Vigilância em Saúde, recebíamos registros das declarações de 

óbitos (D.O) de trabalhadores rurais por intoxicações exógenas consequentes do uso 

indiscriminado de agentes químicos no município rural de Casimiro de Abreu, localizado no 

interior do Estado do Rio de Janeiro. 

Os registros dos dados de intoxicação exógena foram observados nos bancos dos 

dados de controle de toxicologia, tais como Sistema Nacional de Informação Tóxico-

Farmacológica (SINITOX), Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN), 

Sistema de informação da Mortalidade (SIM) e Sindicato Nacional da Indústria de Produtos 

para Defesa Agrícola (SINDAG).  

Os registros de casos das intoxicações exógenas causadas pelo uso abusivo de agentes 

químicos em ambientes ocupacionais são realizados através das notificações compulsórias 

enviadas a Saúde Coletiva municipal, apresentando índices de registro questionáveis, uma vez 

que, no período de 2008 a 2016, houve apenas quatro (04) casos notificados de óbitos em 

trabalhadores rurais (SINAN, 2017). Constatou-se a necessidade de implantar um serviço de 

monitoramento da população exposta, analisar o perfil de morbimortalidade, identificar os 

aspectos desfavoráveis à sua saúde, e viabilizar estratégias de melhorias na qualidade de vida 

da população agrícola através de ações de vigilância em saúde do trabalhador com a 

Estratégia Saúde da Família das comunidades rurais.  

O Grupo Técnico (GT) em vigilância da saúde do trabalhador rural, do município do 

presente estudo, foi instituído em 2013, tendo em sua composição profissionais das áreas da 

saúde, agricultura, meio ambiente, e instituições de apoio, tais como: Centro de Referência 

Estadual em Saúde do Trabalhador da região (CEREST), Conselho Regional Agronomia 

(CREA), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ/Macaé), Universidade Federal 

Fluminense / campos Rio das Ostras (UFF/RO), Instituto Nacional do Câncer (INCA), 

Fundação Osvaldo Cruz (FIOCRUZ).  

A expectativa foi de conhecer o perfil de morbimortalidade relacionado à exposição e 

mapear os agentes químicos utilizados nas diferentes comunidades rurais. Com isso, o GT 

buscou construir um instrumento com dados quantitativos e qualitativos para as ações de 

controle, elaborando ações preventivas dos agravos e promoção da saúde do trabalhador rural 
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relacionado aos fatores de risco relacionados à exposição ocupacional da comunidade 

exposta.  

Sendo assim, estive estimulada a realizar este trabalho pela vivência cotidiana, 

originada ainda na infância e adolescência na zona rural, compartilhando este período ao lado 

do meu saudoso pai, que exercia a profissão de administrador de fazenda e técnico agrícola 

durante toda sua vida no município de Casimiro de Abreu, do estado do Rio de Janeiro.  

A observação progressiva à exposição ocupacional dos pequenos e médios agricultores 

desta região despertou uma inquietação nos últimos anos. Repetidamente fatores de risco 

relacionados à exposição ocupacional em ambiente rural se faz presente pela competitividade 

e crescimento do mercado agrícola, onde observei agricultores sem equipamento de proteção 

individual (EPI) adequado, sem cadernetas de vacinação e desconhecedores do seu perigo. 

Concomitante a esta perspectiva, havia também crianças que cresciam ao lado de seus 

pais nas lavouras, assim como eu, que percorriam os pastos, e iniciavam seu aprendizado num 

ambiente rural. O manuseio dos agentes químicos, enxadas, pás, pregos, arames farpados, sem 

a utilização de equipamento de segurança gerava um risco a saúde, não apenas do trabalhador 

rural, e sim de todos os seus contactantes.  

Sendo assim, busquei compreender na literatura acerca dos riscos no ambiente do 

trabalho rural, onde iniciei contato com autores da área da Enfermagem, assim como, o 

superintendente do Programa Municipal da Saúde do Trabalhador. Verifiquei que era preciso 

estudar e ampliar essa temática. Sendo assim, houve um convite para compor o GT 

Agrotóxico no ano de 2016, trazendo uma inquietude acerca da saúde dos trabalhadores 

rurais. Por isso, faz-se importante explorar a produção de conhecimento sobre o assunto, tanto 

da enfermagem como dos demais profissionais da saúde, na proposta de criar subsídios para o 

ensino e prática dos profissionais de saúde capazes de atuar nos cuidados em saúde da 

comunidade rural.  

Há necessidade notória de identificar as características do ambiente rural, conhecer os 

hábitos de vida dos trabalhadores, e as analisar as condições de saúde para que estratégias de 

intervenção, prevenção e promoção do trabalhador rural exposto aos fatores de risco em seu 

ambiente de trabalho. 

Por tanto, o projeto aqui proposto, além de colaborar com os objetivos deste GT, 

justifica-se pelo fato de não termos encontrado, na literatura, estudos que retratem a saúde dos 

produtores rurais de um município da região da baixada litorânea do estado do Rio de Janeiro.  
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1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

No decorrer dos anos, Martinelli et al. (2011), pontua o notório avanço do agronegócio 

tem, inevitavelmente, provocando modificações profundas no processo produtivo do meio 

rural, as quais visam atender à competitividade econômica, gerada nas últimas décadas. Tais 

mudanças envolvem a mecanização das lavouras e a implantação de técnicas, associadas ao 

aumento da utilização de agentes químicos, ou seja, dos defensivos utilizados no controle de 

pragas, conhecidos na literatura como agrotóxicos.  

Atualmente, o Brasil ocupa o lugar de maior consumidor de agrotóxicos no mundo. De 

acordo com a Lei n° 7.802, de 11 de julho de 1989, ainda vigente, os agrotóxicos são produtos 

e agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados ao uso no cultivo, 

armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, para alterar a composição da flora ou 

da fauna, a fim de preservá-las da ação de seres vivos nocivos. Sua principal finalidade, 

portanto, é a proteção dos produtos agrícolas da ação de pragas, causadoras de prejuízos, 

como por exemplo, alguns insetos. Utilizados em larga escala na agricultura, os agrotóxicos 

são substâncias, às quais os trabalhadores rurais, por meio do seu manuseio, estão, 

potencialmente, expostos em sua rotina de trabalho (SELMI & TRAPÉ, 2014).  

Para a saúde pública, os impactos do seu uso são amplos, atingem vastos territórios e 

envolvem diferentes grupos populacionais, como trabalhadores de diversos ramos. Santana et 

al. (2013), aponta os mais importantes fatores de risco à saúde da população em geral, 

especialmente, dos trabalhadores e do meio ambiente.   

As atividades agropecuárias, conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no ano de 2015, 

revela que o número de pessoas nas atividades agropecuárias é de 13,46 milhões, sendo um 

número expressivo na geração de empregos e de ocupação no agronegócio entre 25 a 30 

milhões de pessoas. 

Existem estudos, acerca do consumo de alimentos pela população mundial, os quais o 

INCA (2018), afirmam que esses são produzidos, na sua maioria, com a utilização de 

agrotóxicos e adubos químicos. De acordo com o “Dossiê: Alerta sobre os Impactos dos 

Agrotóxicos na Saúde”, elaborado pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva 

(ABRASCO), os alimentos com maior teor de agrotóxicos são: o pimentão (91,8%), o 

morango (63,4%), o pepino (57,4%), a alface (54,2%), a cenoura (49,6%), o abacaxi (32,8%), 

a beterraba (32,6%) e o mamão (30,4%).  
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As intoxicações por agrotóxicos, que se verificam no local de prestação laboral, 

durante o trajeto ou em deslocamentos relacionados ao serviço, são classificadas por Geer 

(2014), como acidentes de trabalho. Correspondem aos envenenamentos intencionais ou não 

intencionais, decorrentes da ingestão, da inalação ou da absorção dérmica dessas substâncias 

químicas (HENDGES et al., 2019). 

Em sua maioria, essas intoxicações ocorrem com os trabalhadores da agropecuária e 

estão sujeitas ao monitoramento e vigilância da saúde, uma vez que são consideradas como 

um problema de saúde pública. Por essa razão, afirma Stotz (2012), torna-se relevante o 

conhecimento de publicações a respeito do assunto, com o propósito de: criar subsídios 

voltados ao ensino, à assistência e à pesquisa para os profissionais de saúde; estimular 

perspectivas críticas, capazes de atuar nos cuidados em saúde da comunidade rural; e 

contribuir com planejamento e estratégias profissionais de prevenção e promoção dessa 

comunidade. 

Os agrotóxicos, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(2017), são produtos e agentes de processos físicos, químicos ou biológicos para uso no 

cultivo, armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, para alterar a composição da 

flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação de seres vivos nocivos. 

No período de 1999 a 2017, o SINITOX notificou um número superior a 50 mil casos 

das intoxicações exógenas, onde há em média, cerca de 5.600 intoxicações por ano no país, 

trazendo o equivale a uma média de 15,5 intoxicações diárias, ou 01 intoxicação exógena a 

cada 90 minutos (SINITOX, 2017).  

Os problemas de saúde relacionados ao trabalho podem ser detectados primeiramente 

na Atenção Primária à Saúde (APS), já que seus serviços estão presentes no território em que 

os trabalhadores residem e, eventualmente, trabalham. Além disso, Costa et al. (2017), 

descreve que de acordo com a Portaria nº 1.823, o Programa Nacional de Saúde do 

Trabalhador e Trabalhadora, onde os serviços de APS são primordiais na garantia da 

integralidade na atenção à saúde do trabalhador, mediante ações de proteção, com articulação, 

construção conjunta de protocolos, linhas de cuidado e matriciamento na assistência da saúde 

do trabalhador. 

Sendo assim, diante da contextualização até aqui proposta e destacando a problemática 

dos riscos referentes a saúde do trabalhador rural, traçou-se a seguinte hipótese:  
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Hipótese:  

 

H0: Há riscos à saúde do trabalhador rural exposto ao uso de agrotóxico; 

H1: Não há riscos à saúde do trabalhador rural exposto ao uso de agrotóxico; 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

 Avaliar os riscos de exposição à saúde do trabalhador rural que manuseia agrotóxicos 

em um município da região da baixada litorânea do Estado do Rio de Janeiro. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Identificar o perfil sociodemográfico e de saúde do trabalhador rural; 

• Estimar a prevalência dos problemas de saúde nos trabalhadores rurais expostos ao 

uso de agrotóxicos; 

• Descrever os fatores riscos à saúde relatados pelos trabalhadores rurais expostos ao 

uso de agrotóxicos. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA  

A estratégia metodológica, elegida para responder aos objetivos propostos, foi a 

revisão integrativa da literatura, realizada entre 01/03/2018 e 31/03/2019. Este método 

permite identificar, analisar e descrever as evidências disponíveis sobre o tema investigado. 

Com base na metodologia escolhida, a construção desse estudo contou com seis 

etapas: 1) a seleção da pergunta de pesquisa; 2) a definição dos critérios de inclusão; 3) a 

escolha das bases de dados e a busca das produções científicas; 4) a análise crítica dos 

achados, identificando as diferenças e os conflitos; 5) a interpretação dos resultados; e 6) a 

explicação, de modo objetivo e claro, sobre a evidência encontrada. Como questão norteadora 

dessa pesquisa, optou-se pela seguinte: “Quais as evidências disponíveis sobre os fatores de 

risco ambiental advindos do uso de agrotóxicos para sua saúde do trabalhador rural?” Esta foi 

elaborada com auxílio da estratégia PICo (P: trabalhador rural; I: exposição ao uso de 

agrotóxicos; C: influência na saúde;).   

Os estudos foram provenientes de periódicos indexados nas bases de dados: Medical 

Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE via PUBMED), Literatura 
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Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS via BVS), Cumulative Index 

to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) e SCOPUS. Nos procedimentos de busca, 

para as bases de dados em língua portuguesa e espanhola, foram utilizados os Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS) e, para a busca nas bases eletrônicas em língua inglesa, os Medical 

Subject Headings (MeSH) correspondentes. Utilizaram-se os operadores boleanos AND para 

cruzar os descritores da seguinte maneira: 1º Agrotóxicos/Agrochemicals AND 2º “Exposição 

ambiental” / “Environmental Exposure” AND 3º “Saúde da População Rural” / “Rural 

Health”.  

Os critérios de inclusão foram: as publicações em formato de artigos científicos; os 

artigos nos idiomas inglês, português e espanhol, publicados no período entre 2012 a março 

de 2019; e os artigos com menção aos fatores de risco ambiental, relacionados à saúde do 

trabalhador rural, devido à exposição aos agrotóxicos. Por seu turno, os de exclusão foram: os 

artigos com ausência de aderência às questões sobre os fatores de risco, oriundos do uso de 

agrotóxicos, com exposição tanto da saúde do trabalhador como de todo o ambiente físico do 

seu entorno; as dissertações, teses e artigos duplicados.  

A busca e a seleção dos estudos foram realizadas por dois pesquisadores, 

simultaneamente. Nas situações de divergência, buscou-se um consenso com a participação de 

um pesquisador auxiliar. O processo de busca e seleção dos estudos seguiu as recomendações 

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) e está 

representado na Figura 1.  
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Figura 1: Fluxograma de identificação do processo seletivo dos estudos, oriundos da revisão 

integrativa. Niterói, 2018. 

 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2020. 

 

A análise dos estudos escolhidos ocorreu com base nas variáveis pré-selecionadas na 

construção do protocolo. Para organizá-las, utilizou-se uma planilha, criada no Software 

Microsoft Excel, com o propósito de extrair, organizar e sumarizar as informações, bem como 

facilitar a elaboração de um banco de dados com os seguintes itens: autor, local, periódico, 

ano, objetivo(s), método e nível de evidência. A análise e discussão dos resultados pautou-se, 
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por meio de categorias temáticas, na literatura nacional e internacional sobre a saúde da 

população rural e os riscos à saúde. 

Foram identificados e analisados treze artigos (13), sendo eles: três artigos (23%) de 

revisão crítica integrativa; dois (15%), do tipo descritivo-exploratório; dois (15%), do tipo 

estudo seccional descritivo; dois (15%), do tipo estudo transversal descritivo; um (8%), do 

tipo empírico observacional; um (8%), do tipo estudo de percepção de risco; um (8%) artigo 

com análise crítica; e um (8%), epidemiológico. Quanto ao ano: sete (37,5%) artigos, em 

2012; três (37,5%), em 2014; um (12,5%), em 2013; um (12,5%), em 2016; e um (12,5%), em 

2017. Sobre as recomendações dos autores, 46,14% das referências encontradas enfatizavam a 

necessidade de políticas públicas de prevenção das doenças crônicas não transmissíveis, assim 

como de diretrizes regulatórias sobre a exposição ao uso de agrotóxicos pela comunidade 

rural; 38,46% dos estudos salientavam a importância de novas pesquisas de verificação da 

invisibilidade dos riscos, associados à exposição diante do uso de agrotóxicos; e 15,38% 

apontavam a urgência na educação permanente e no aperfeiçoamento para os profissionais 

atuantes com trabalhadores rurais.  

Em relação à força das evidências quantificadas, constatou-se que 53,84% dos artigos 

apresentavam nível de evidência 4 e que 46,16%, um nível de evidência 5, de acordo com o 

Quadro 1. 

Ao realizar a análise das publicações, com perspectiva na saúde do trabalhador rural e 

nos riscos, advindos do uso de agrotóxicos, emergiram as seguintes categorias temáticas: o 

poder socioeconômico rural e o seu risco para as lavouras; os incentivos regulatórios diante da 

exposição aos agrotóxicos pela comunidade rural; a necessidade de se pesquisar e de se 

educar em prol da saúde da comunidade rural. 
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Quadro 1: Caracterização dos estudos com perspectiva na saúde do trabalhador rural e nos 

riscos, advindos do uso de agrotóxicos no período entre 2012 e 2019. Niterói, 2019. 

 

AUTOR/ LOCAL/ 

PERIÓDICO/ ANO 
OBJETIVO MÉTODO 

NÍVEL DE 

EVIDÊNCIA 

Costa VIB, Mello 

MSC, Friedrich K/ Rio 

de Janeiro/ Saúde em 

Debate/ 201711 

Avaliar a associação de agrotóxicos com a indução 

de Linfoma Não Hodgkin (LNH) 

Revisão integrativa baseada na 

metodologia de Whitemore e Knafl 
5 

Viero CM, et al. /Rio 

de Janeiro/ Esc. Anna 

Nery/ 201617 

Conhecer as percepções de trabalhadores rurais 

sobre os riscos advindos do uso de agrotóxicos 

para sua saúde. 

Estudo do tipo descritivo-

exploratório 
4 

Selmi GFR, Trapé AZ/ 

Rio de Janeiro/ 

Cadernos de Saúde 

Pública/ 20143 

Levantar as limitações, envolvidas no processo de 

quantificação da exposição dérmica, e ressaltar a 

importância e a necessidade de ações que 

contribuam para o desenvolvimento de uma 

metodologia nacional, padronizada para 

quantificação da exposição dérmica de 

trabalhadores rurais, durante a condução dos 

estudos de monitoramento ocupacional em campo. 

Revisão crítica, exploratória das 

principais metodologias. 
4 

Abreu PHB, Alonzo 

HGA/ Rio de Janeiro/ 

Ciência & Saúde 

Coletiva/ 201416 

Identificar o risco potencial de intoxicação de 

trabalhadores rurais e a abrangência com que as 

diversas medidas de segurança, descritas como 

determinantes para a manipulação “correta” e com 

“controle dos riscos” dos agrotóxicos. 

Revisão crítica de investigação, 

baseada em dados empíricos com 

abrangência temporal 

5 

Soares WL, Porto 

MFS/ São Paulo/ Rev. 

Saúde Pública/2012 10 

Estimar externalidades associadas às intoxicações 

agudas por agrotóxicos. 

Estudo probabilístico em banco de 

dados 
4 

Rigotto RM et al. / Rio 

de Janeiro/ Ciência & 

Saúde Coletiva/ 20129 

Conhecer por meio de pergunta, quem deve, pode 

e quer promover políticas públicas como foco de 

diálogo 

Estudo de opinião de especialistas 

com avaliação crítica. 
5 

Araújo-Pinto M et al. / 

Rio de Janeiro/ 

Ciências Saúde 

Coletiva/ 201222 

Estimar externalidades, associadas às intoxicações 

agudas por agrotóxicos, por meio do modelo 

FPEEEA, na análise dos principais riscos à saúde e 

ao ambiente, relacionados ao uso de agrotóxicos 

na agricultura do Estado do Rio de Janeiro 

Revisão descritivo-exploratória 4 

Siqueira DF, et al./ 

Fortaleza/ Rev. Bras. 

Promo. Saúde / 201324 

Analisar o uso e manuseio de agrotóxicos por 

trabalhadores rurais de dez comunidades do 

município de Vitória de Santo Antão-PE 

Estudo observacional, seccional, 

descritivo 
4 

Belo MSSP et al./São 

Paulo/ Rev. bras. saúde 

ocup./ 201221 

Identificar e discutir alguns dos principais riscos 

associados ao uso de agrotóxicos na produção de 

soja do estado de Mato Grosso 

Estudo exploratório- descritivo 5 

Francis MR, et 

al./Índia/ New Sohut/ 

201323 

Avaliar a consciência das esposas dos agricultores 

e trabalhadores rurais, sobre os efeitos de saúde e 

do uso de agroquímicos para identificar lacunas no 

seu conhecimento. 

Estudo transversal 4 

Preza DLC, Augusto 

LGS/ São Paulo/ Rev. 

bras. saúde ocup./ 

201212 

Identificar características sociodemográficas, de 

saúde e de uso de agrotóxicos, entre os 

trabalhadores envolvidos no plantio de hortaliças. 

Estudo seccional com questionário 5 

Gregolis TBL, et al./ 

São Paulo/ Rev. bras. 

saúde ocup./ 201718 

Conhecer as percepções de risco, associadas ao 

uso de agrotóxicos no trabalho rural de pequenos 

produtores rurais. 

Estudo de percepção de risco com 

abordagem psicológica 
5 

Stotz EN et al./ São 

Paulo/ Rev. Bras. 

Saúde ocup./ 20128 

Compreender a percepção dos limites da 

agricultura convencional por agricultores 

familiares e as razões de sua persistência 

Pesquisa empírica observacional e 

participativa 
4 

Fonte: dados da pesquisa, 2020. 

 

 

 

 

http://pesquisa.bvsalud.org/brasil/?lang=pt&q=au:%22Siqueira,%20Danielle%20Ferreira%20de%22
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20bras.%20promoç.%20saúde%20(Impr.)
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20bras.%20promoç.%20saúde%20(Impr.)
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1.4.1 Situação de risco do agronegócio. 

Para garantir a “saúde das frutas”, os trabalhadores do agronegócio são expostos, 

diariamente, a elevados volumes de múltiplos agentes tóxicos, mas não dispõem de 

informação acerca do uso dessas substâncias. Esses colaboradores se veem obrigados a 

reentrar nas áreas de cultivo sem que sejam respeitados, por exemplo, o tempo pós-

pulverização. Muitas vezes adentram essas áreas sem portar os Equipamentos de Proteção 

Individual - EPIs, minimamente, necessários, e sem a liberdade de recusar o trabalho 

inseguro, pouco protegido pelo sindicato e acossado por relações hierárquicas autoritárias. Por 

seu turno, os pequenos agricultores compõem um segmento heterogêneo, em que alguns se 

tornam “parceiros” das grandes empresas, no intuito de obterem a possibilidade de 

comercialização, recebendo, dessa maneira, a imposição de um pacote tecnológico que inclui 

os mesmos agrotóxicos, sem contar, com o aporte técnico necessário à proteção de seus 

familiares ou de seus poucos empregados (SOARES & PORTO, 2012). 

Compreende-se a ideia de um contexto de risco, no relato de Preza e Augusto (2012), 

no qual o conjunto de fluxos materiais e imateriais conformam cenários distintos de 

vulnerabilidade socioambiental e inequidade, os quais espelham o processo saúde-doença nos 

territórios. Esse conjunto de fluxos é produzido por forças econômicas, políticas e simbólicas, 

configuradas no modelo de desenvolvimento e veiculadas por instituições públicas e 

processos de produção que estruturam e modificam a vida social. A comercialização dos 

agrotóxicos sem prescrição agrônoma, que remete a oportunidade nos balcões de lojas 

agropecuárias, demonstra que os agrotóxicos de classe toxicológica mais elevada são 

vendidos em alto preço e sem o devido acompanhamento fiscalizatório. Como as despesas 

com a compra dessas substâncias são elevadas, consequentemente, o gasto com a proteção 

contra a exposição aos seus efeitos é, absolutamente, secundarizado.  

Na descrição de Costa et al. (2017), evidenciamos as grandes empresas situantes no 

entorno das comunidades desses pequenos agricultores que recebem os agrotóxicos, por 

contiguidade, em suas casas e nos locais de produção do seguinte modo: pela água dos canais 

de irrigação que é a mesma oferecida pelo município aos moradores; pelo ar, quando vem o 

tempo da pulverização aérea; pelos alimentos contaminados; e pelas roupas dos trabalhadores 

que, a despeito da proibição legal, são lavadas em casa, o que amplia a domiciliação de riscos.  

No cenário brasileiro, estes elementos se manifestaram de maneira intensa: dos R$ 225 

bilhões investidos pelo governo no plano agrícola e pecuário em 2018/2019, R$ 200 bilhões 
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destinaram-se aos grandes proprietários, volume 600% superior ao destinado à agricultura 

familiar, que envolve milhares de famílias (IPEA, 2019). 

O crescimento econômico brasileiro no agronegócio tem sido reconhecido como um 

vetor crucial, e a soma de bens e serviços gerados no agronegócio chegou a R$ 1,44 trilhão ou 

21,1% do PIB brasileiro no ano de 2018. A agricultura recebe a maior parcela, entre os 

seguimentos, que corresponde a 74% desse valor (R$ 1,07 trilhão), a pecuária corresponde a 

26%, ou R$ 375,3 bilhões. Na revisão do crescimento do produto interno bruto (PIB) 

agropecuário, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) cita um crescimento de 

0,5% para 1,4% em 2019. De acordo com o instituto, para 2020 espera-se avanço de mais de 

3,2% (CNA, 2019). 

Os estabelecimentos agropecuários, com 1.000 ou mais hectares, captaram 43,6% dos 

recursos públicos, apesar de representarem, apenas, 0,9% do total de estabelecimentos que 

obtiveram financiamento. O governo federal isentou, em 100%, os agrotóxicos de cobrança 

do Imposto sob Produtos Industrializados - IPI (Decreto Federal 6.006/2006), do Programa de 

Integração Social/ Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e 

de Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS (Decreto Federal nº 

5.630/2005). Reduziu, igualmente, em 60%, a alíquota de cobrança do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS dos agrotóxicos (Convênio nº 100/97), e vários 

governos estaduais elevaram esta redução a 100%, como é o caso do Ceará (Decreto nº 

24.569/1997) (PREZA & AUGUSTO, 2012).  

A Receita Federal, por exemplo, deixou de recolher R$ 8,85 bilhões de reais em 2010, 

em função de isenções, de redução de tarifas e de alíquotas sobre produtos agropecuários, 

ocorridas a partir da edição das Leis nº 10.925 e 11.051, ambas de 2004. Esta breve lista, 

exclui a disponibilização de infraestrutura como: as estradas, os portos e aeroportos; o apoio 

tecnológico da Embrapa; o perdão de dívidas; a facilitação da articulação institucional e 

política, entre outros. Desse modo, o Estado incentiva a expansão do agronegócio no campo, 

bem como a produção de impactos socioambientais decorrentes do seu uso. 

Consequentemente, institui a “externalização” dos seus custos e propaga a ideologia de 

responsabilização individual pelos riscos coletivos. No entanto, Costa et al. (2017), descreve 

que o Estado tem encontrado uma enorme dificuldade em garantir os direitos constitucionais e 

fazer cumprir as legislações de proteção do trabalho, do ambiente e da saúde.   

São escassas no campo da saúde, ações de vigilância (sanitária, epidemiológica, em 

saúde do trabalhador ou ambiental), relacionadas ao uso de agrotóxicos no sistema público, 
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mesmo com a formalização de denúncias e o acionamento do Ministério Público. Outrossim, 

devido ao seu horário de funcionamento, as Unidades Básicas de Saúde, além de não 

garantirem o acesso aos trabalhadores rurais, não consideram as especificidades dos processos 

produtivos, instalados no território para planejar suas ações. Elas pautam suas práticas em 

programas verticais do Ministério da Saúde, sem o conhecimento dos riscos, introduzidos pela 

migração de trabalhadores ou pelas tecnologias adotadas no agronegócio (SILVA et al., 

2019). 

Soares e Porto (2012), apontam a intensa mobilização da sociedade tem gerado a 

realização de audiências públicas; de debates; de produção e difusão ampliada de 

informações; e da proibição de pulverização aérea em alguns municípios. Esses movimentos 

civis se constituem não só em ações concretas, as quais as políticas públicas de governo 

encontram-se incapazes de realizar, afirma Costa et al (2017), mas também são reconhecidos 

pelo seu importante papel na proteção da saúde pública. Contudo, a política em prol do 

emprego de agrotóxicos é, muitas vezes, amparada pela força da bancada ruralista no 

Congresso Nacional Brasileiro. Dois exemplos emblemáticos ilustram bem essa situação, são 

eles: o licenciamento dos agrotóxicos, uma vez que o custo com o registro na Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) chega a ser irrisório (de R$ 180 a R$ 1.800 - Lei 

nº 9782/99); e a isenção da cobrança do Imposto sobre Comercialização de Mercadorias e 

Serviços (ICMS), na maioria dos Estados (CARNEIRO et al., 2012). 

1.4.2 Incentivos regulatórios diante da exposição de agrotóxicos pela comunidade rural 

De acordo com os dados coletados nos organismos reguladores nacionais, (Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; Ministério da Agricultura Pecuária e 

Abastecimento – MAPA) e nos internacionais (US Environmental Protection Agency – US 

EPA; European Food Safety Authority – EFSA), os herbicidas (2,4-D e glifosato) e os 

inseticidas (diazinona e malationa) são autorizados nos Estados Unidas da América, na União 

Europeia e são, amplamente, usados no Brasil, tanto na agricultura como nos ingredientes 

ativos que fazem parte das campanhas de saúde pública para o controle de vetores 

(SANTANA et al., 2013).  

Estudos epidemiológicos, os quais foram realizados com a exposição aos agrotóxicos e 

com ensaios in vitro e in vivo, demonstraram que os herbicidas e os inseticidas atuam, com 

uma margem que varia entre 05 e 10 casos, em mecanismos de carcinogenicidade relevantes. 

Esse dado é relevante para a análise da problemática em questão, salienta Carneiro et al. 
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(2015), uma vez que esses inseticidas são utilizados, concomitantemente, no meio rural e 

urbano, assim como é autorizada a sua adição à formulação de produtos comerciais.  

Nos estudos, os efeitos carcinogênicos, que mais apresentam dados positivos, são os 

efeitos genotóxicos, os quais podem resultar em danos cromossômicos. Estes se constituem 

no principal mecanismo descrito para o aparecimento do linfoma Não Hodgkin (LNH), um 

tipo de câncer hematológico que, nas últimas décadas, contou com um aumento progressivo 

no Brasil e no mundo.  Entretanto, Costa et al. (2017), revela estudos sobre a exposição 

ocupacional e ambiental aos agrotóxicos e o risco de desenvolvimento de LNH, apresentam 

resultados controversos. Uma das principais limitações, apontadas para a determinação do 

nexo causal, é a dificuldade de identificação dos ingredientes ativos em amostras clínicas.  

Como possíveis explicações para essa dificuldade, Cezar-Vaz et al. (2016), e Vieiro 

(2016), citam-se fatores como: as metodologias analíticas, disponíveis na rede de laboratório; 

a diversidade de metabólitos; e os aspectos toxicocinéticos, como meia-vida curta, o que 

resulta na rápida eliminação do agente.  

A maioria dos estudos, encontrados na literatura, está centrada na exposição de 

agricultores e de aplicadores, e as principais limitações estão relacionadas ao viés de 

memória, devido ao fato de os trabalhadores nem sempre recordarem quais os Ingredientes 

Ativos (IAs) ou as misturas utilizadas, como também não registrarem os detalhes sobre a 

duração e a frequência de aplicação dos agrotóxicos. Como esses agentes apresentam 

mecanismos de carcinogenicidade semelhantes e estão autorizados para os mesmos fins, a 

probabilidade de gerarem efeitos sinérgicos é grande, Carneiro et al. (2015), traz a reflexão, 

que pode favorecer o desenvolvimento do câncer e, mais especificamente, do LNH. Portanto, 

as agências reguladoras deveriam adotar diretrizes que restringissem a comercialização de 

formulações com misturas de Ingredientes Ativos, limitando aqueles que possuam 

mecanismos de ação tóxica semelhantes para uma mesma cultura. Por essa razão, os órgãos 

responsáveis pela fiscalização e os profissionais que emitem os receituários agronômicos 

deveriam, igualmente, estar informados sobre o uso concomitante de agrotóxicos e que esse 

pode aumentar o risco de doenças para o meio ambiente e para as pessoas que moram, 

estudam, trabalham ou circulam no entorno das lavouras (CARNEIRO et al., 2015). 

Abreu e Alonzo (2014), explicam, a legislação brasileira que preconiza, no país, os 

agrotóxicos podem ser utilizados, somente, se forem registrados em órgão federal competente, 

de acordo com as diretrizes e exigências dos órgãos responsáveis pelos setores da saúde, do 

meio ambiente e da agricultura.  
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O registro é realizado pelo MAPA, mas com a anuência do Ministério da Saúde (MS), 

por intermédio da ANVISA; e do Ministério do Meio Ambiente (MMA), por meio do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). A 

questão abordada por Carneiro et al. (2015), mostra-se de extrema relevância para as ações de 

vigilância, uma vez que as autoridades regulatórias autorizam o uso simultâneo de 

agrotóxicos, que apresentam mecanismos de carcinogenicidade semelhantes, o que aumenta o 

risco de aparecimento de câncer.  

Diante desse cenário de extrema vulnerabilidade da população brasileira a doenças 

causadas pelos agrotóxicos, Vieiro (2016), retrata que se tornam urgentes e imprescindíveis: a 

elaboração de diretrizes regulatórias e de legislações mais restritivas; o investimento em 

serviços de saúde; e a promoção de políticas de prevenção de doenças crônicas não 

transmissíveis.  

1.4.3 A necessidade de se pesquisar e educar em prol da saúde da comunidade rural  

Dentre os agrotóxicos mais utilizados no país estão os seguintes: o Folidol® 

(inseticida à base de paration metílico, produto de uso proibido no país e, atualmente, fora de 

linha comercial); o Roundup®, herbicida glifosato, o agrotóxico mais utilizado no país; e o 

Karate® (inseticida do grupo dos piretróides. Além desses, foram citados Fusilade®, 

Tamaron® (também de uso proibido no país), Tordon®, Decis®, Sevin®, Diazinon® e 

Dithane®. De acordo com o Sistema de Informações sobre Agrotóxicos da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (2009), dos 10 princípios ativos mais usados, cinco são considerados 

altamente tóxicos (Classe Toxicológica II); um é considerado extremamente tóxico (Classe 

Toxicológica I); dois, medianamente tóxicos (Classe III); e dois, pouco tóxicos (Classe IV). 

Vieiro (2016), explica a necessidade de chamar a atenção para o consumo de pelo menos um 

agrotóxico de uso proibido no país que ainda persiste em algumas propriedades, comprado, 

provavelmente, antes da proibição.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que, para cada caso notificado de 

intoxicação por agrotóxicos, existem 50 outros que não aparecem nas estatísticas (PORTELA 

& TOURINHO, 2016). Estudo empírico releva que 54% dos pequenos agricultores 

examinados não procuram assistência médica quando aparecem os sintomas agudos de 

intoxicação e que 43,3% apresentam este relato em algum momento da vida. O quadro é mais 

preocupante e grave quando se trata dos efeitos crônicos da exposição ocupacional ou 

ambiental aos agrotóxicos que são menos conhecidos e mais desafiantes no estabelecimento 



28 

 

dos nexos e relações, diante de casos de cânceres, das alterações da reprodução, dos quadros 

neurológicos centrais e periféricos, das hepatopatias ou das doenças hematológicas, 

respiratórias, renais, entre outras. Gregolis et al. (2017), menciona que sustentar o paradigma 

do “uso seguro” de agrotóxicos e a proteção em “valores máximos de resíduos”, sem dispor 

de meios e condições para a fiscalização, monitoramento e controle, é caminho para ampliar a 

vulnerabilidade das populações.   

A (in)visibilidade dos riscos é uma dimensão trabalhada por autores quando da análise 

de percepção desses riscos. Ela diz respeito ao primeiro nível de percepção de risco, no qual 

os indivíduos, em face de uma situação de potencial dano (à sua saúde, à de terceiros ou ao 

ambiente), visualizam, claramente, a fonte da ameaça e a reconhecem como um elemento 

negativo. Assim, por exemplo, a fumaça das queimadas é, imediatamente, reconhecida pelos 

trabalhadores como uma ameaça. Primeiro, por conseguirem visualizá-la no horizonte e, 

segundo, por terem, provavelmente, experimentado problemas de saúde respiratórios seus ou 

de seus filhos em dias de queimadas.  Por sua vez, a névoa da pulverização de agrotóxicos 

pode até ser visualizada, mas como os efeitos dessa exposição podem não ser percebidos 

imediatamente, ocorre o inverso, ou seja, a chamada invisibilidade de riscos, primeiro nível de 

baixa percepção de riscos identificado (BRASIL, 2017). 

O núcleo familiar, (maridos, mulheres, filhos e outros parentes) organizado em torno 

dos processos produtivos agrícolas, está cada vez mais intenso e químico-dependente. Esse 

fato se constitui em uma situação de vulnerabilidade importante, determinada no âmbito das 

relações entre saúde, trabalho e o ambiente. Outrossim, tem-se uma assistência técnica cada 

vez menos isenta de interesses comerciais, deixando pouca margem às técnicas de cultivo de 

alimentos não calcadas no uso de agrotóxicos e em outros insumos químicos (BRASIL, 

2017). 

Com relação ao grupo feminino, Preza e Augusto (2012), destaca uma possível 

invisibilidade quanto à percepção de risco do uso de agrotóxicos nos processos de produção 

agrícola, no seu cotidiano de trabalho. A maioria das mulheres não identifica, como perigosas, 

as atividades de trabalho que desempenham nem a exposição a esses agentes químicos, ou 

seja, a puxada de mangueira (auxílio à pulverização) e a lavagem de roupas.   

No que se refere ao grupo masculino, a principal questão relatada é uma possível 

negação do risco, expediente utilizado por esses indivíduos como modo de permanecerem, 

cotidianamente, inseridos em um processo de trabalho, sabidamente, injurioso. Em curto 

prazo, a negação de riscos, caracterizada como uma estratégia defensiva, serve como uma 
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possível “proteção” para a saúde mental desses agricultores, os quais passam a acreditar na 

inexistência de riscos diretos à sua saúde, por mais que as evidências e as informações 

disponíveis lhes mostrem o contrário. Em médio e longo prazo, entretanto, essas estratégias 

defensivas acabam por levar os trabalhadores a, voluntariamente, colocarem-se em situações 

de risco diante dos perigos do trabalho, o que configura uma situação de difícil gerenciamento 

para a vigilância da saúde, no caso de não haver o pleno entendimento de como essas 

estratégias defensivas são formadas dentro desses grupos populacionais específicos (BELO et 

al., 2012). 

Os estudos, acerca da percepção de riscos, são importantes instrumentos para o 

gerenciamento dos riscos, associados ao uso de agrotóxicos no trabalho rural e, em particular, 

nos grupos de produtores rurais, organizados sob a lógica da agricultura familiar. Grupos estes 

que, provavelmente, sejam os mais vulneráveis entre todos aqueles que, rotineiramente, 

expõem-se aos efeitos nocivos desses agentes químicos.  

A percepção de riscos, segundo Belo et al. (2012), influencia tanto nas práticas de 

trabalho quanto na maneira como se entende o perigo representado pelo uso de agrotóxicos. 

Por essa razão, salienta-se a relevância para que seja objeto de análise em ações de vigilância 

em saúde do trabalhador e do escopo de iniciativas de gerenciamento desses riscos.  

Dentro dessa perspectiva, foram realizadas análises dos indicadores biológicos 

presentes na urina dos trabalhadores rurais do Mato Grosso, nas quais se detectou a presença 

de resíduos de glifosato e piretróides. Para o glifosato, foram observadas 88% de amostras 

positivas e 80%, para os piretróides, no sangue coletado, foi observado, em 61% dos 

resultados, pelo menos, um determinado inseticida organoclorado. Apesar da adoção de 

amostra qualitativa foi possível observar que os níveis de glifosato, presentes em alguns 

indivíduos trabalhadores e residentes na zona rural, eram superiores aos da zona urbana. 

Quanto aos piretróides, observaram-se níveis mais elevados entre alguns moradores da 

área urbana, o que pode ser explicado, entre os diversos fatores, pela possível influência dos 

agrotóxicos utilizados no controle de vetores no domicílio e nos bairros/ruas urbanos. Araújo-

Pinto (2012), deparou-se com alguns fatores limitantes nessa amostragem e um deles foi a 

impossibilidade de se dosar, pelo mesmo método (cromatográfico), os resíduos de glifosato 

que é o agrotóxico mais utilizado na região.  

Houve dificuldade em se seguir os protocolos de análise internacionalmente validados. 

Outrossim, deparou-se com a ausência de equipamentos analíticos disponíveis para esse tipo 

de análise, além das limitações, anteriormente identificadas (amostragem qualitativa, pequena 
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amostra de indivíduos participantes e impossibilidade de dosar o glifosato em água de chuva) 

(FRANCIS et al., 2013). 

Gregolis (2017), ressalta a importância dos dados apresentados não somente utilizados 

para o planejamento de ações mitigadoras e de gerenciamento de riscos, mas também na 

construção de políticas educativas que priorizem uma comunicação de risco clara e eficaz, 

voltadas à promoção da saúde de populações expostas a agrotóxicos no país.  

No que diz respeito a uma análise de risco, sempre será relevante uma educação 

permanente, pois quanto mais as pessoas conhecem o risco, mais se familiarizam com ele e, 

consequentemente, têm uma tolerância maior a seu respeito. Fato, particularmente, 

preocupante, pois quando se tem muita familiaridade com os riscos, geralmente, a sua 

percepção torna-se reduzida e, por conseguinte, diminuem-se os procedimentos de segurança 

e controle (FRANCIS et al., 2013). 

No convívio diário com situações, potencialmente, danosas à saúde e ao meio 

ambiente, Siqueira et al. (2013), nota uma atitude de tolerância por parte dos moradores 

rurais.  Por sua vez, os moradores da área urbana, apesar de não terem uma relação direta com 

o uso de agrotóxicos, demonstram grande preocupação com as condições sanitário-

ambientais, no que tange à exposição.  

Os estudos, realizados até o presente momento, apontam para a importância das 

estratégias de avaliação e para o gerenciamento de riscos como ações de vigilância em saúde. 

Entende-se que a análise e o gerenciamento de riscos de problemas, relacionados com a 

saúde, o trabalho e o ambiente consistem em uma tarefa complexa.  

Trata-se, contudo, de um desafio a ser enfrentado pelos mais diversificados setores, 

sejam eles governamentais ou não, envolvidos com a garantia de uma melhor qualidade de 

trabalho e de vida para a população brasileira.  

No intuito do cuidado com a saúde, a literatura consultada traz importantes 

contribuições, com relação à produção científica, tanto sobre os impactos deletérios do uso de 

agrotóxicos no ambiente, na saúde humana como sobre o precário monitoramento da 

exposição à utilização de agrotóxicos. Percebe-se a existência de uma importante lacuna, no 

que tange ao desvelamento dos nexos dos processos atinentes aos níveis singular, particular e 

estrutural da realidade, na determinação da saúde e de doenças ligadas ao uso dos agrotóxicos. 

Analisar, apenas, os processos singulares e particulares de determinação da saúde é 

insuficiente para a ação efetiva de prevenção dos agravos e para a promoção da saúde. 

Ademais, a maioria dos artigos publicados, acerca do tema ‘agrotóxicos’, nos últimos sete 
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anos no Brasil, está voltada para os efeitos agudos da exposição a esses elementos e ao tipo de 

exposição ocupacional. Outrossim, não foram encontradas pesquisas que relacionassem a 

ingestão de alimentos contaminados e a sua exposição em longo prazo.  

Há urgência em medidas de ampliação no cuidado com o trabalhador exposto aos 

agrotóxicos, como por exemplo, o desenvolvimento de mecanismos alternativos para as 

práticas de cultivo no agronegócio, o que proporcionaria um novo olhar de todos os 

profissionais envolvidos com atividades agrícolas e de cuidado em saúde; e a adoção de 

medidas educativas, preventivas e de promoção à saúde do trabalhador rural, na perspectiva 

de minimizar os riscos. Por fim, faz-se necessário a realização de novos estudos, os quais 

abordem a temática da exposição crônica laboral ou alimentar, a fim de garantir uma proteção 

adequada aos agravos, potencialmente, advindos do uso de tais substâncias.  

1.5 RELEVÂNCIA  

Considerando o panorama atual, o estudo proposto identifica alguns fatores de riscos 

relacionados à saúde da comunidade rural, intentando verificar elementos do risco 

ocupacional à saúde através de sua exposição diária, contribuindo com estratégias de cuidado, 

e prevenção na população alvo.  

Os resultados obtidos através desse estudo, revelam ainda, que há uma fragilidade nas 

evidências científicas relacionadas ao risco da exposição social, ambiental e humana frente ao 

uso de agentes químicos ou agrotóxicos pela comunidade rural, sugerindo a necessidade de 

implementar agendas específicas de políticas públicas, ações multiprofissionais da saúde, e da 

educação com o trabalhador agrícola.  

Percebe-se a urgência em discernir a complexidade inerente aos problemas de saúde e 

ao adoecimento oriundos da exposição ocupacional ao trabalhador rural, e tratá-la nos seus 

múltiplos aspectos, através de abordagens que considerem as interações entre as variáveis 

ambientais e os determinantes sociais, culturais e econômicos.  

Observa-se uma precariedade dos sistemas de vigilância e a insuficiência dos sistemas 

de informação que dificultam identificar o número de intoxicação exógena nos países em 

desenvolvimento (HENDGES et al., 2019).  

Constatou-se uma limitação no campo de pesquisas científicas realizadas com 

trabalhadores rurais voltadas para percepção do risco frente a utilização dos agentes químicos 

e os riscos associados a saúde em seu território. A maioria dos estudos selecionados para esta 

pesquisa, atribuem a responsabilidade ao governo, mas não consegue identificar os órgãos 

responsáveis por essa assistência. E na lacuna deixada pela assistência dos órgãos de governo, 



32 

 

visualizamos os técnicos ligados ao comércio. Enquanto essa situação não for resolvida, por 

meio de planejamento intersetorial e ações positivas dos órgãos do poder público ligados à 

assistência e à extensão rural, dificilmente o quadro aqui apresentado conseguirá apresentar 

sinais de melhora que se traduzam em condições mais dignas de trabalho e vida para esses 

indivíduos agrícolas. 

De imediato detectamos a vulnerabilidade desse público exposto frente a necessidade 

de uma integração entre a equipe de saúde qualificada para tal problema de saúde, e de 

educação continuada, principalmente da equipe de saúde e cuidador local, que conhecem as 

realidades de cada área e a população agrícola de seu território. Esses profissionais da 

Atenção Primária à Saúde carecem de um aportamento reflexivo relacionados as percepções 

sobre o risco do uso de agrotóxicos pelo trabalhador rural e sua comunidade agrícola exposta.  

Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde – OPAS, o Brasil não dispõe de 

dados registros oficiais que reflitam a realidade das intoxicações exógenas, havendo uma 

evidente situação de subnotificação e, para o trabalhador rural, uma constante da exposição 

ocupacional. Este fato denunciado pela OPAS pode ser demonstrado por uma rápida análise 

do ano 2004: de acordo como Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas – 

SINITOX (FIOCRUZ, 2017), o número de casos óbitos de registrados por intoxicação 

humana por agrotóxicos de uso agrícola de 1999 a 2017, no Brasil, foi de 164 casos. Há uma 

estimativa conservadora de que para cada caso de intoxicação, existiriam 1000 casos não 

notificados, INCA (2018), narra que teríamos a real situação de casos ocorridos no Brasil em 

2004 girando em torno de 300.000 casos. 

Considerando-se um estudo realizado pelo MAPA (2018), percebe-se que a 

quantidade de pessoas em ocupações agrícolas no meio rural no ano de 2004 era de 

12.490.726 pessoas, enquanto em 2017 há registros de 30 milhões de trabalhadores rurais.  

A agricultura brasileira é econômica e ambientalmente sustentável, poupadora de terra 

e uma das mais eficientes do mundo, cuja taxa de crescimento da produtividade total dos 

fatores atingiu 3,9% no período de 2000 a 2015. Já a produção de grãos nos últimos 25 anos 

foi multiplicada por 3,4, segundo MAPA (2018), produzindo 238,2 milhões de toneladas na 

safra 2016/17, um aumento de 27,6% em relação à safra anterior. 

Dados do CNA (2019), descreve que agronegócio emprega atualmente, 01 de cada 03 

trabalhadores rurais brasileiros. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD) no ano de 2015, cita que, 32,3% (30,5 milhões) do total de 94,4 milhões de 

trabalhadores brasileiros eram do agronegócio. Desses 30,5 milhões, 13 milhões (42,7%) 
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desenvolviam atividades de agropecuária, 6,43 milhões (21,1%) no agrocomércio, 6,4 milhões 

(21%) nos agrosserviços e 4,64 (15,2%) na agroindústria (CNA, 2019). 

Em uma visão mais ampla, é preciso que a sociedade e o governo incorporem uma 

atitude proativa no sentido de superar o discurso hegemônico da inevitabilidade do uso de 

agrotóxicos, de modo a incentivar o enfoque agroecológico, o qual incorpora a tríade 

viabilidade econômica, equidade social e proteção ambiental. Promovendo políticas públicas 

de prevenção das doenças crônicas não transmissíveis, e elaborar diretrizes capazes de 

incentivar não apenas a saúde pública, agricultura, meio ambiente, educação, mas também 

promover as pesquisas científicas nacionais, que demonstrem adequadamente a intoxicação 

por agrotóxicos como intencional e não-intencional capaz de elucidar a complexa 

invisibilidade dos riscos associados a utilização de agrotóxicos pelo trabalhador rural. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 CONCEITO DE TRABALHADOR RURAL 

 Historicamente o trabalhador rural foi regido pelo “Estatuto do Trabalhador Rural”, a 

partir de 1963, que se atribui a estes trabalhadores, praticamente, os mesmos direitos dados 

aos trabalhadores urbanos, como aviso prévio, repouso remunerado, indenização, salário, 

férias, sistema de compensação de horas, proteção especial à mulher e ao menor.  

No ano de 1973, o trabalhador rural é definido na Lei nº 5.889, e regulado pelo 

Decreto nº 73.626/74, do no artigo 7º da Constituição Federal/88. Sendo assim, empregado 

rural é toda a pessoa física, que em propriedade rural ou prédio rústico, presta serviços de 

natureza não eventual a um empregador rural, sob a dependência deste e mediante salário. Sua 

jornada de trabalho regulada é de no máximo 44 horas semanais, e 220 horas mensais, 

alcançando os mesmos direitos do trabalhador urbanos, e garantias individuais (BRASIL, 

1973). 

  Na Convenção n.º 141 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em seu artigo 

2º, o definiu nos seguintes termos o trabalhador rural: abrange pessoas das regiões rurais, com 

tarefas agrícolas ou artesanais ou ocupações similares ou conexas, tanto se trata de 

assalariados como, pessoas que trabalhem por conta própria, como arrendatários, parceiros e 

pequenos proprietários (BRASIL, 1993). 

Em síntese, Martins (2014), define que o trabalhador rural é toda aquela pessoa física 

lidando por conta própria, ao labor rural, seja como arrendatário, parceiro, meeiro ou em sua 

própria propriedade desenvolvendo atividades agrícolas, retirando daí o sustento familiar. 

 

2.2 FATORES DE RISCO E ASPECTOS CLÍNICOS ASSOCIADOS AO ADOECIMENTO 

DO TRABALHADOR RURAL 

A abordagem realizada por Meneguel et al. (2014), mostra que 26,4% dos agricultores 

referiram sofrer de transtorno de ansiedade habitual e 4% apresentavam episódios depressivos 

recorrentes, sendo relatados dois casos com tentativa de suicídio por ingestão de agrotóxicos.  

Em segundo lugar encontram-se os adoecimentos do sistema sensorial representados 

pela irritação ocular, perda auditiva sensorioneural, perda auditiva, síndrome vestibular 

periférica irritativa, e problemas no processamento auditivo temporal. Em seguida o sistema 

respiratório ganha percentual a partir das frequentes de rinite alérgica, asma e doença 

obstrutiva crônica. Outros sistemas orgânicos afetados como o sistema tegumentar, o sistema 

http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/l5889.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/decreto73626_1974.htm
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geniturinário, o sistema digestório, o sistema osteomuscular, o sistema imunológico, o sistema 

endócrino e o sistema cardiovascular.  Entre os adoecimentos não especificados como 

sistemas podemos identificar agravos de saúde como: intoxicação, neoplasias, malformação 

congênita, alergia e os efeitos teratogênicos.  

Alguns fatores de risco podem favorecer para o adoecimento da população rural, e 

foram relacionadas em cinco categorias, conforme afirma Fenzk et al. (2017):  a não 

utilização e o mal uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) foi a principal 

categoria; o manuseio de embalagens dos agentes químicos, o descarte inadequado e a sua 

reutilização, explicitando as dificuldade dos trabalhadores rurais na leitura das informações 

sobre o produto contidas no rótulo das embalagens; informação inadequadas que são 

fornecidas pelos comerciantes em relação ao uso dos produtos químicos; quanto ao tipo de 

equipamento apropriado para a aplicação dos agentes químicos como pulverizadores costais e 

a compreensão da população rural em relação aos riscos da exposição a essas substâncias 

químicas.  

Com relação às categorias dos fatores de riscos de adoecimentos descrito por Fenzk et 

al. (2017), observamos alguns dos principais agravos de saúde e doenças identificadas no 

mundo moderno, após a utilização de agrotóxicos nas lavouras.  

Observou-se um excesso de risco como suicídio, doença mental, doenças 

dermatológicas, associado ao uso de agrotóxicos atribuível à manipulação de pesticidas, 

especialmente ao agente químico do grupo dos organofosforados (HENDGES et al., 2019). 

O sistema nervoso ocupa o primeiro lugar desta relação por intermédio da ocorrência 

de transtornos mentais/psiquiátricos, convulsões, intoxicações, neuropatia periférica, doenças 

neurológicas e até mesmo doença de Parkinson. Um estudo do sexo feminino de esposas de 

agricultores demonstrou o maior número de comorbidades e de incapacidade funcional para o 

desempenho de atividades instrumentais da vida diária permaneceram associados ao 

indicativo de depressão. Esses resultados, descritos por Dalbó et al. (2019), reforçam que 

ações de promoção de saúde e prevenção de agravos, com enfoque para a depressão se faz 

necessário na comunidade rural. 

2.3 O TRABALHADOR RURAL NO BRASIL E A EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL  

O processo de globalização acelerou as relações comerciais, e o agronegócio brasileiro 

ganhou destaque nas progressivas transformações econômicas pelo dinamismo na exportação, 

conforme afirma Gregolis (2017), tornando-se indispensáveis ao projeto econômico de 

crescimento brasileiro desde 1990.  
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A competividade com o mercado agropecuário internacional exibe um dos 

determinantes no padrão de crescimento no setor, revelando a eficiência no processo 

produtivo e a necessidade de ganhos na produtividade. A inserção dos produtos agropecuários 

brasileiros no mercado internacional conta com combinação de fatores, descreve a CNA 

(2019), tais como desenvolvimento de tecnologia voltada ao clima tropical, ampliação do 

investimento em novos conhecimentos, disponibilidade de recursos escassos (terras 

agricultáveis) e sustentação do crescimento da produtividade.  

De acordo com a Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO) da Fundação 

Oswaldo Cruz (2015), no período de 2002 a 2011, o consumo de agrotóxicos no Brasil 

cresceu 42% (599,5 milhões de litros em 2002 e 852,8 milhões de litros em 2011). Tal 

crescimento nominal, de 42%, tem sido considerado pelas entidades como um acontecimento 

catastrófico e alarmante. 

A crescente utilização de forma desordenada de agentes químicos representa um 

problema de saúde pública crescente e o estudo de Fenzke et al. (2018), demonstram uma 

correlação entre os malefícios à saúde do trabalhador rural e aos inúmeros agravos de saúde e 

ao meio ambiente. Tendo em vista a seriedade exposição ocupacional oriunda dessa prática do 

agricultor rural e das comunidades que vivem próximas às áreas de plantações, instituições 

promotoras de saúde buscam ações voltadas para atenção integral das populações submetida 

diariamente.  

A EMBRAPA (2016), demonstra que aproximadamente 2,5 milhões de toneladas de 

agrotóxicos são utilizados no mundo. O consumo anual de agrotóxicos no Brasil tem sido 

superior a 300 mil toneladas de produtos comerciais. Expresso em quantidade de ingrediente-

ativo (i.a.), são consumidos anualmente cerca de 130 mil toneladas no país, representando um 

aumento no consumo de agrotóxicos de 700% nos últimos quarenta anos, enquanto a área 

agrícola aumentou 78% nesse período.  

A utilização de agrotóxicos nas diversas regiões do Brasil se difere entre as atividades 

agrícolas incorporando o uso intensivo de produtos químicos. Identificam-se as regiões de 

maior consumo: Sudeste (38%), Sul (31%) e Centro-Oeste (23%) recebem destaques no 

percentual de utilização. O consumo de agrotóxicos na região Norte é comparativamente 

muito pequeno (pouco mais de 1%), em relação à região Nordeste (aproximadamente 6%) 

uma grande quantidade concentra-se, principalmente, nas áreas de agricultura irrigada.  

O consumo de agrotóxicos na região Centro-Oeste cresceu nas décadas de 70 e 80 

devido à ocupação dos cerrados e continua evoluindo devido ao aumento da área de plantio de 
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soja e algodão na região. Os estados que mais se destacam quanto à utilização de agrotóxicos 

são: São Paulo (25%), Paraná (16%), Minas Gerais (12%), Rio Grande do Sul (12%), Mato 

Grosso (9%), Goiás (8%) e Mato Grosso do Sul (5%).  

As culturas agrícolas brasileiras se destacam, de acordo com SINDAG (2018), pela 

utilização de agrotóxicos e pela quantidade total de ingredientes ativos, dentre eles 

destacamos: soja, milho, citros, cana-de-açúcar.  

Segundo a Norma Regulamentadora (NR) 31, os principais EPIs que devem ser 

fornecidos para os trabalhadores rurais são: protetores impermeáveis e resistentes para 

trabalhos com produtos químicos; protetores faciais; óculos contra a ação de líquidos 

agressivos; proteção das vias respiratórias; respiradores com filtros químicos; proteção do 

corpo inteiro nos trabalhos em que haja perigo de lesões provocadas por agentes de origem 

química como aventais, luvas e mangas de proteção contra lesões ou doenças provocadas por 

produtos químicos e calçadas impermeáveis e resistentes em trabalhos com produtos 

químicos.  

2.4 PANORAMA DA COMERCIALIZAÇÃO DOS AGROTÓXICOS NO BRASIL 

O uso indiscriminado de agrotóxicos gerou a necessidade da regulamentação desses 

agentes químicos, a partir da década de setenta, diante do consumo acelerado no país. A 

legislação foi sendo atualizada, através de inúmeras portarias, e posteriormente, pela Lei dos 

Agrotóxicos (Lei 7.802, de 11 de julho de 1989) e sua regulamentação (Decreto nº 98.816, 11 

de janeiro de 1990) (SOARES, 2015). 

A agricultura, atualmente, apresenta número expressivo de 36% do total de exportação 

sendo um dos principais pilares da economia brasileira, e a caracterização evolutiva se torna 

real pelo uso massivo de agrotóxicos, que aumentou o consumo em 240% entre os anos de 

2000 a 2016. Cerca de 75% do total de agrotóxicos importados são destinados aos principais 

produtos exportados da agricultura: soja (52,2%), cana de açúcar (11,7%) e o milho (10,6%). 

A Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), evidencia um aumento 

significativo da área cultivada no país para 62 mil hectares, tendo uma representatividade no 

crescimento de 62% entre os anos de 2000 a 2018, onde a cultura de soja ocupa quase a 

metade de toda área plantada (35 mil hectares) (BRASIL, 2019). 

Pessoas físicas e jurídicas prestadores de serviços na utilização de agrotóxicos, 

componentes e afins, produtores, importadores, exportadores ou comercializadores, devem 

obrigatoriamente realizar os registros nos órgãos competentes, do Estado ou do Município, 

atendidas nas diretrizes e exigências dos órgãos federais responsáveis atuantes nas áreas da 
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saúde, meio ambiente e agricultura. O negligenciamento, e os possíveis danos causados à 

saúde do produtor rural e ao meio ambiente é de responsabilidade do estabelecimento 

agropecuário e do agrônomo prescritor, disserta a Lei (FENZKE et al., 2018). 

As embalagens vazias dos agrotóxicos devem ser devolvidas aos estabelecimentos 

comerciais em que foram adquiridos, no prazo de até um ano, contado da data de compra. As 

empresas produtoras e comercializadoras de agrotóxicos são responsáveis pela destinação das 

embalagens vazias dos produtos por elas fabricados e comercializados (BRASIL, 2017). 

Informações sobre os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), e atualizações 

foram acrescentadas à Lei Federal nº 9974 de 2000, complementando as orientações 

imprescindíveis nos processos de tríplice lavagem ou tecnologia equivalente, procedimentos 

para a devolução, destinação, transporte, reciclagem, reutilização e inutilização das 

embalagens vazias e efeitos sobre o meio ambiente decorrentes da destinação inadequada dos 

recipientes, esclarecendo os perigos potenciais nos rótulos das embalagens, compreendidos: a) 

os possíveis efeitos prejudiciais sobre a saúde do homem, dos animais e sobre o meio 

ambiente; b) precauções para evitar danos a pessoas que os aplicam ou manipulam e a 

terceiros, aos animais domésticos, fauna, flora e meio ambiente; c) símbolos de perigo e frases 

de advertência padronizados, de acordo com a classificação toxicológica do produto; d) 

instruções para o caso de acidente, incluindo sintomas de alarme, primeiros socorros, 

antídotos e recomendações para os médicos (BRASIL, 2017). 

A classificação dos agrotóxicos para comercialização é regulamentada pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), conforme sua função de toxicidade identificada 

com os respectivos nomes das categorias e cores nas faixas do rótulo dos produtos em 4 

(quatro) classes, descritas na Figura 2.  
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Figura 2: Classes toxicológicas e suas respectivas cores de faixa. ANVISA, 2019. 

 

Para que seja assegurada a fidelidade das cores das faixas entre os diferentes produtos 

agrotóxicos e afins, uma codificação de cores baseadas no sistema Pantone Matching System 

da Food and Agriculture Organization of the United Nations, foi criada para facilitar a 

toxicidade desses agentes químicos comercializados (ANVISA, 2018). 

De acordo com a legislação e práticas sugeridas pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA), estabelecimentos agropecuários somente os agrotóxicos 

de classe III e IV possuem venda livre. Os produtos das classes I e II têm venda controlada e 

não podem ser adquiridos em grande quantidade pelos comerciantes sem “receita” (MAPA, 

2018). 

2.5 O TRABALHADOR RURAL E ANÁLISE DE RISCO EM LOCAL DE TRABALHO 

Estudo de Hobsbawn (2015), que analisa os riscos nos locais de trabalho, demonstra 

que se deve necessariamente incorporar a vivência, o conhecimento e a participação dos 

trabalhadores, já que eles realizam o trabalho cotidiano e sofrem seus efeitos e, portanto, 

possuem um papel fundamental na identificação, eliminação e controle dos riscos.  

Além disso, os processos produtivos afetam a vida da população em geral e o meio 

ambiente, através da poluição crônica ou dos acidentes ambientais, como os que ocorrem em 

fábricas químicas e nucleares, sendo um tema a ser debatido pelo conjunto da sociedade. Por 

isso, os riscos nos locais de trabalho não são um problema somente técnico: é também de 

natureza ética e política, e tem mais a ver com as relações de poder na sociedade e nas 

empresas do que com o mundo restrito da ciência e da técnica (PREZA & AUGUSTO, 2012).  

Os riscos decorrentes de processos produtivos e tecnologias que ignoram ou 

desprezam as necessidades de seres humanos e do meio ambiente não são enfrentados só 

tecnicamente por especialistas e cientistas, mas pela atuação organizada dos trabalhadores e 

dos cidadãos em geral na luta pela defesa da vida e da democracia. Observou-se, segundo 

Santana et al. (2013), que nas últimas décadas, principalmente nos países da Europa e na 
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América do Norte, tem havido uma mudança substancial no enfoque dos profissionais que 

trabalham com os riscos nos locais de trabalho.  

Em vez de sistemas compensatórios e de fim de linha, busca-se enfatizar mais o 

aspecto preventivo, ou seja, atuar no controle e eliminação dos riscos na fonte, e não após a 

ocorrência de acidentes e doenças. O foco principal da análise de riscos nos locais de trabalho 

é a prevenção, ou seja, os riscos devem ser eliminados sempre que possível, e o controle dos 

riscos existentes deve seguir os padrões de qualidade mais elevados em termos técnicos e 

gerenciais.  

Os trabalhadores são sujeitos fundamentais na análise e controle dos riscos, seja 

porque conhecem as situações reais de trabalho do cotidiano, seja porque suas vidas estão em 

jogo e precisam lutar para que a defesa de sua saúde seja considerada nas decisões tomadas 

pelos governos e pelas administrações das empresas, confrontando as prioridades e soluções. 

Conforme apontado por Selmi e Trapé (2014), os investimentos realizados se dirigem na 

escolha de tecnologias, na compra de equipamentos e nas formas de contratação, treinamento 

e divisão de tarefas dos trabalhadores. 

O risco à saúde dos trabalhadores, à população e ao meio ambiente deve fazer parte de 

uma gestão integrada das empresas. As empresas são geradoras de riscos, e como tal são 

responsáveis pelo controle dos mesmos. De outro lado, de pouco adiantará ter profissionais 

especializados nesta área se as decisões sobre investimentos, controle de produtividade e 

manutenção forem tomadas sem considerar os aspectos de segurança, saúde e meio ambiente, 

enfim, dos riscos outros além dos econômicos.  

O debate em torno dos riscos, trazido por Porto (2012), mostra a importância do 

instrumento para a democratização dos locais de trabalho e da própria sociedade, pois coloca 

em jogo o tipo de sociedade que temos e queremos construir. 

2.6 AS POLÍTICAS PÚBLICAS E A LEGISLAÇÃO SOBRE A EXPOSIÇÃO 

OCUPACIONAL POR AGROTÓXICOS 

Na visão de Oliveira (2018), no Brasil, produtores de cana de açúcar, tabaco, 

eucalipto, amianto, usinas de todos os tamanhos, indústrias químicas, de alimentos, celulose e 

de armas, pecuaristas, bancos e seguros de saúde dependem dos agrotóxicos em seus sistemas 

de produção, que os fabricam, que os vendem ou que pretendem ampliar a participação no 

agronegócio como um todo, e estão entre os maiores financiadores de campanhas políticas 

partidárias que defendem a aprovação do “Pacote do Veneno”. 
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A informação, com todos os números e cifras, é do MAPA do Impeachment, criado 

por voluntários do movimento político de direita “Vem Pra Rua”. A ideia era munir o setor 

conservador da sociedade de informações capazes de facilitar a pressão sobre os 

parlamentares para votarem pela derrubada da presidenta eleita Dilma Rousseff (2017).  

No entanto, a ferramenta online possibilita o acesso a informações geralmente difíceis 

de serem obtidas; um banco de dados que reúne no mesmo lugar informações detalhadas e um 

resumo do seu histórico financeiro e político partidário no serviço público. Sem contar que os 

dados do MAPA colocam em dúvida o simples acaso no fato de que políticos seja maioria na 

comissão especial formada para analisar o Projeto de Lei 6.299/02 e outros 26 apensados – 

daí o apelido do "pacote", que se popularizou (BRASIL, 2018). 

O “pacote do veneno” propõe a avaliação do risco pelas próprias empresas 

interessadas no registro de agrotóxicos, que revelem características teratogênicas, 

carcinogênicas ou mutagênicas, que provoquem distúrbios hormonais ou danos ao aparelho 

reprodutor. Isso é praticamente o mesmo que dizer que será permitido o registro de 

agrotóxicos, seus componentes e afins mesmo que contenham substâncias que, segundo 

estudos, têm capacidade de causar mutações celulares que levem a malformações fetais e 

câncer.  

Na legislação atual, a “identificação do perigo” em causar mutações e câncer é 

suficiente para impedir o registro. A exposição aos agrotóxicos causa ainda intoxicações 

agudas e crônicas, que levam à infertilidade, impotência sexual, aborto, danos ao sistema 

nervoso central, como distúrbios cognitivos e comportamentais, e desregulação hormonal com 

impacto no crescimento e desenvolvimento de crianças e adolescentes (OLIVEIRA, 2018). 

Oliveira (2018), nos relata ainda que o crescente uso de agrotóxicos proporciona 

graves crimes ambientais, como o desaparecimento de abelhas, que participam da polinização 

de mais de 70% das espécies vegetais, entre outros. Com o desaparecimento das abelhas, a 

reprodução da flora e a produção de alimentos são penosamente prejudicadas. O “pacote” não 

define os fundamentos do gerenciamento de risco, como mitigação e controle.  

A prevalência do interesse econômico ou político em detrimento da segurança ao ser 

humano e ao meio ambiente contraria a Constituição, segundo a qual é do poder público o 

exercício do controle sobre a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 

substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Ou seja, 

o controle desses produtos pelo poder público deve ter por finalidade primordial a proteção da 

vida, da qualidade de vida e do meio ambiente. Por isso, o IBAMA (2018), destaca em 

http://mapa.vemprarua.net/
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/55a-legislatura/pl-3200-15-regula-defensivos-fitossanitarios-1/conheca-a-comissao/membros-da-comissao
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parecer: "Não pode o Estado renunciar aos seus mecanismos de avaliação e controle prévio de 

substâncias nocivas ao meio ambiente contentando-se apenas como o ato homologatório de 

uma avaliação conduzida pelo particular, distante do interesse público".  

O cenário atual nos relata que o pacote legaliza o “receituário de gaveta”. É como se o 

agrônomo tivesse uma bola de cristal onde enxergar uma praga que no futuro poderia vir a 

afetar a lavoura e prescreve agrotóxicos “de maneira preventiva”. Ou se o médico receitasse 

um medicamento, sem exames, para um paciente que não conhece e que ainda nem ficou 

doente. Com isso o agricultor, seduzido pelo assédio da indústria disfarçado de promoção, 

pode comprar agrotóxicos com antecedência, de maneira preventiva, e contaminar o solo e a 

água por muito mais tempo. Ainda não há métodos de descontaminação da água poluída por 

esses produtos (BRASIL, 2018). 

O “pacote do veneno” trará ainda mais prejuízos aos cofres públicos. Historicamente 

subfinanciado, o SUS passará a ter gastos ainda maiores só com as doenças causadas pelo uso 

de agrotóxicos mais perigosos. A Previdência também terá mais gastos extras com 

aposentadorias por invalidez e, para compensar, o governo terá de tirar recursos de outras 

áreas, como educação e meio ambiente, por exemplo. Outra perversidade do pacote é que, ao 

mesmo tempo em que impõe perdas ao país, à saúde e ao meio ambiente, vai ampliar os 

lucros das empresas que contam ainda com os incentivos fiscais do próprio governo. Há 

estimativas de que o país perca todo ano, por baixo, R$ 1,3 bilhão (OLIVEIRA, 2018).  

Em São Paulo, em 2015, a renúncia fiscal foi de R$ 1,2 bilhão. Ou seja, o setor recebe 

do estado para envenenar seu povo. Outra distorção do pacote, inconstitucional, é alterar o 

Pacto Federativo. Mesmo que estados, municípios e o Distrito Federal queiram fazer 

legislação própria para garantir proteção à sua população, não poderão (BRASIL, 2018). 

Com veemência e sem argumentos sólidos, Oliveira (2018), cita que esses políticos 

defendem a aprovação de um substitutivo que praticamente revoga a atual Lei dos 

Agrotóxicos. Em resumo, afrouxa, ainda mais, o registro, fabricação, comercialização e uso 

desses produtos para aumentar as vendas no país que já é o maior mercado consumidor há 

anos.  

Uma guerra de narrativas predomina em um debate envolvendo agrotóxicos no 

Congresso Nacional. De um lado, ruralistas chamam o projeto 6.299/2002 de “Lei do 

Alimento Mais Seguro”. Do outro, opositores o chamam de “Pacote de Veneno”. Na prática, a 

proposta elaborada por entidades que representam produtores rurais, com o auxílio da 

indústria química, tem como objetivo alterar uma lei do ano 1989 que trata do uso e do 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1654426&filename=Tramitacao-PRL+1+PL629902+%3D%3E+PL+6299/2002
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registro de agrotóxicos, herbicidas e pesticidas em todo o território brasileiro. A discussão 

trazida por Oliveira (2018) demonstra que a reformulação legal ficou quase 14 anos parada, 

sendo retomada apenas em 2016. 

O Instituto Nacional do Câncer, diz que a atual legislação (7802/1989) proíbe o 

registro de qualquer agrotóxico que traga esses riscos. Mas o projeto relatado suspende essa 

proibição imediata pela elaboração de um processo de análise de risco, em que haveria níveis 

aceitáveis para a presença de produtos teratogênicos (que causam má-formação fetal) ou 

cancerígenos. 

Selmi e Trapé (2014), afirmam que uma nova lei pode ser um avanço, desde que 

acompanhada de uma série de estudos clínicos e epidemiológicos de biomonitoramento das 

populações mais expostas para entender se esse público está sofrendo ou não com os novos 

agrotóxicos.  

Atualmente, contemplou-se a liberação de agentes químicos no Brasil de forma 

avassaladora, e os números confirmam a crescente liberação de 42% comparando ao mesmo 

período em 2010, resultando no maior volume de liberação de pesticidas da história do país, 

onde a alta é de 922%. Ou seja, 42% a mais do que os pesticidas autorizados no mesmo 

período de 2018. Não se observa novidade alguma pois em 2016 foram 277 autorizações para 

comercialização. Em contrapartida no ano de 2017 obtivemos um número de 405. O ápice da 

aprovação surge em 2018 com 422 aprovados pela gestão do ex-presidente da república.  

A nova gestão presidencial está convicta em quebrar o recorde do antecessor, e o 

governo federal já mencionou positivamente na apreciação de outros 365 pedidos de registros 

de pesticidas. Caso sejam aprovados, a quantidade de pesticidas no mercado brasileiro em um 

ano pode saltar para 531. Possivelmente transitaremos na expectativa da finalização do ano de 

2019 como o ano de maior liberação de venenos na história do nosso país. 

Mendes (2018), afirma que de todos os produtos já liberados, 44% são altamente ou 

extremamente tóxicos. Somente 6% biológicos. O Brasil recebe inclusive agrotóxicos banidos 

pela União Europeia, cerca de 28%. A aprovação dos agrotóxicos, de acordo com 

ambientalistas, depende de diversos fatores, inclusive da chamada bancada ruralista, 

representada pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Além disso, o requerimento passa 

pelo crivo de três instâncias, o IBAMA, ligado ao Ministério do Meio Ambiente e que 

concede a salvaguarda ambiental, a ANVISA, relacionada com o Ministério da Saúde, que 

decide se a pesticida interfere ou não na qualidade dos alimentos, e por fim, o Ministério da 

Agricultura, que faz a avaliação agronômica. 
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Uma grave ameaça à soberania alimentar brasileira, conforme refere Londres (2014), 

como o controle das sementes comerciais e dos insumos está nas mãos de um punhado de 

empresas, elas têm grande poder para determinar o perfil e as características da produção 

agrícola nacional. E para isso, investem enormes somas de dinheiro e esforços de marketing 

junto aos agricultores de modo a incrementar o uso de agrotóxicos.  

A força comercial e o poder político que essas poucas corporações têm facilitam a 

pressão sobre o governo federal e o Congresso Nacional para conseguir flexibilizar leis, 

registrar produtos (com menos estudos, menos exigências) e autorizar aqui substâncias 

proibidas em outros países. Porém, Mendes (2018), afirma, que a veracidade dos fatos está 

nos encaminhando para uma sociedade e um ambiente adoecido, intoxicados por produtos 

químicos.  

Estudo recente sugere, inclusive, que os chamados ingredientes ‘inertes’, que junto 

com os princípios ativos compõem a formulação dos agrotóxicos vendidos, podem aumentar 

centenas de vezes a toxicidade do veneno, tornando-os ainda mais perigosos. Mendes (2018), 

narra ainda, que a lógica do uso dos agrotóxicos não tem a ver com a sanidade dos plantios ou 

com a qualidade dos alimentos: é apenas uma questão de oportunidade de negócio, que busca 

cada vez mais maximizar lucros em detrimento da saúde e ganhos dos agricultores e da 

qualidade dos alimentos para os consumidores. 

2.7 AGROTÓXICOS: ORGANOFOSFORADOS  

No citoplasma das terminações nervosas são produzidas a enzima acetilcolina. Através 

da alimentação ou da própria degradação da por uma enzima específica, acetilcolinesterase, 

que é a enzima responsável pela hidrólise da acetilcolina, neurotransmissor que possui função 

de mediador químico durante a transmissão de impulsos nervosos nas sinapses (MORIN & 

STUMM, 2018).  

Os sinais clínicos de intoxicação ocasionados pelos organofosforados, dependendo de 

sua solubilidade nos tecidos, como por exemplo, por inalação de vapores do produto no 

ambiente, e os primeiros sintomas aparecem em poucos minutos, enquanto pela ingestão oral 

ou através da exposição dérmica os sintomas aparecem tardiamente. Os organofosforados e 

seus produtos de biotransformação são rapidamente distribuídos após absorção por todos os 

tecidos, e os compostos mais lipofílicos podem alcançar concentrações consideráveis no 

tecido nervoso, ou nos tecidos ricos em lipídios. 

Agrotóxicos possuem ação como os dos grupos carbamatos e organofosforados, e são 

inibidores das colinesterases; e como consequência de sua utilização pode ocorrer um 
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acúmulo de acetilcolina no organismo, levando ao surgimento de sinais clínicos como 

bradicardia, diarreia, tremores, rigidez muscular e paresias. Em relação ao sistema nervoso 

central, INCA (2018), descreve o acúmulo de acetilcolina podendo ocasionar convulsões, 

depressão, inquietação e até mesmo o coma. Entretanto, a Norma Regulamentadora nº 7 

(NR7/MTE) prevê a monitorização biológica de trabalhadores expostos aos organofosforados 

e carbamatos por meio da análise sanguínea das colinesterases.  

Além das implicações gerais sobre a saúde do agricultor, Mattiazzi et al. (2019), relata 

alguns estudos que evidenciam que os agrotóxicos também podem ser nocivos à audição, ou 

seja, os agentes químicos utilizados nas lavouras são potencialmente ototóxicos. Afirmam 

ainda, que a perda auditiva pode ser um sinal precoce de intoxicação exógena aguda pelo uso, 

manuseio e ingestão de agrotóxicos.  

O organismo do ser humano absorve os inseticidas organofosforados e carbamatos 

pelas vias: oral, respiratória e cutânea. A via dérmica, contudo, é a via mais comum de 

intoxicações ocupacionais, seguida da via respiratória, porém, ocorre as intoxicações agudas 

acidentais pela absorção dos agentes químicos por via oral, principalmente nas tentativas de 

suicídio.  

2.8 INTOXICAÇÃO EXÓGENA E ÓBITOS RELACIONADOS AO USO DE 

AGROTÓXICOS 

No Brasil, a intoxicação exógena aguda também se encontra entre os três principais 

meios utilizados nas tentativas de suicídios. As substâncias relacionadas a 70% dos casos são 

os medicamentos e pesticidas. Segundo dados do Sistema Nacional de Informações Tóxico-

Farmacológicas (SINITOX, 2010), o ano de 2010, de todas as intoxicações registradas, 17% 

se associavam a uma tentativa de suicídio, frequência superada apenas pelo acidente 

individual (55,8%). Já os óbitos por suicídio corresponderam 64,8% neste sistema.  

Destas tentativas, 64,2% evoluíram para óbito. A Vigilância de Violências e Acidentes 

(VIVA) através da Ficha de Notificação/Investigação de Violência Doméstica, Sexual e/ou 

outras Violências, também destaca a intoxicação exógena (62,2% de todos dos casos) como o 

principal meio utilizado no comportamento suicida (SINAN).  

De acordo com a Organização Mundial da Saúde estima que, até 2020, mais de 1,5 

milhão de pessoas cometerão suicídio (WHO, 2018). Nos últimos anos, conforme aponta 

Santos et al. (2014), que o suicídio é a terceira principal causa de óbitos na população jovem 

entre 15 e 44 anos, presente em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Os métodos 

mais comuns de suicídio são enforcamento, armas de fogo e envenenamento por agrotóxicos. 



46 

 

Torna-se preocupante observar que esse grupo além de estar mais sob risco do suicídio, 

também se encontra mais exposto a outros tipos de violências em nossa sociedade. 

Santos et al. (2014), corroboram que raros estudos investigaram suicídios por 

intoxicação no Brasil, cujo à frequência não é elevada (16%) em comparação ao 

enforcamento (60,1%), embora seja relevante, superando o suicídio com o uso de armas de 

fogo (10,3% em 2010). No Estado do Rio de Janeiro, através dos dados disponibilizados pelo 

Departamento de Informática do SUS verificou-se ser a intoxicação exógena o segundo 

método de escolha entre os suicidas (18,3% dos casos). E mais, em relação às tentativas de 

suicídio, as intoxicações exógenas lideraram com 85,4%. Através de pesquisas realizadas no 

estado em dois hospitais de emergência geral, as tentativas de suicídio com a utilização de 

agrotóxicos (33% e 52%) e de medicamentos (39%, em ambos) foram as mais frequentes.  

Outra pesquisa realizada por Santos et al. (2014), constatada pelas avaliações sobre a 

completitude e subnotificação, ressalta a relevância de um correto perfil epidemiológico e as 

consequentes decisões para a prevenção e ações em saúde. De imediato verifica-se a 

dificuldade dos serviços em identificar adequadamente a intoxicação como intencional e não-

intencional, problema que nem sempre é de difícil detecção e correção, mas nem por isto de 

fácil eliminação. Soma-se a ele, a tão conhecida subnotificação da tentativa/suicídio por 

motivos socioculturais e econômicos, além dos erros de classificação.  

Por fim sabe-se que os sistemas de informação em saúde nacional não se comunicam 

diretamente, impossibilitando informações valiosas ao uso indiscriminado de agrotóxicos no 

ambiente agrícola. 



47 

 

3 MÉTODOS 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Esse tipo de estudo tem como objetivo identificar grupos de risco, isto é, informar 

sobre as necessidades e as características dos segmentos, que poderiam beneficiar-se de 

alguma maneira com medidas preventivas, como descreve Rouquayrol e Silva, (2013). 

Portanto, tem uma relação direta com a epidemiologia no que diz respeito à prevenção de 

doenças e planejamento de saúde.  

3.2 CENÁRIO DO ESTUDO 

O município escolhido tem uma área total de 460,771 Km2, correspondente a 12,6% 

da área da Região da Baixada Litorânea do Estado do Rio de Janeiro. Os limites municipais, 

no sentido horário, são: Nova Friburgo, Macaé, Rio das Ostras, Oceano Atlântico, Cabo Frio, 

Araruama e Silva Jardim (IBGE, 2010). Segundo o IBGE, para o ano de 2015, estimou-se 

uma população de 35.347 habitantes, sendo 28.521 são residentes urbanos e 6.826 residem na 

zona rural do município em estudo.  

A taxa de urbanização correspondia a 80% da população (TCE-RJ). O produto interno 

bruto per capita do município em 2010 foi de R$ 1.613,354, com valor bruto dos setores de 

serviço R$ 690,99, seguido pelo valor bruto da indústria R$ 915,23 e da agropecuária R$ 

8.023 (IBGE, 2010).  
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Aguiar (2019), descreve que a agricultura familiar é atividade predominante no 

município e possui atividades diversificadas, como produção de aipim, arroz, banana, abacaxi, 

abóbora vermelha, cana-de-açúcar, batata doce, café, citrus, laranja, limão, milho, feijão, feno, 

pasto, inhame, palmito, pupunha, pepino, pimentão, quiabo, tomate, vagem, eucalipto, 

hortaliças, criação de galinha  e gado, além da produção de ovos. 

No município da pesquisa existem 29 instituições de saúde, sendo 15 públicos e 14 

privados e estão distribuídos em: Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde (9); Clínica 

Especializada/Ambulatório Especializado (2); Consultório Isolado (9); Hospital Geral (2); 

Policlínica (2); Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia (4); Unidade Móvel 

Terrestre (1) (CNES, 2010). O município participante possui 13 equipes de saúde da família 

na Atenção Básica de Saúde, com proporção de 100% de cobertura (BRASIL, 2018). 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

O município possui um total da população rural de 6.826 moradores atuantes na 

produção agrícola (IBGE, 2010). Os participantes do estudo foram trabalhadores 

rurais, residentes em áreas economicamente produtivas de maior relevância na produção de 

alimentos de um município da região da baixada litorânea do Estado do Rio de Janeiro.  

Houve cautela do pesquisador, que também faz parte da equipe de saúde, em se reunir 

com a coordenação do Programa Municipal de Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) 

para eleger as duas (02) principais áreas agrícolas participantes da pesquisa. Sendo assim, a 

amostra foi constituída, por sugestão da VISAT, em 02 principais áreas produtoras de 

alimentos agrícolas: Ribeirão e Varjão, onde 60 trabalhadores participantes foram 

selecionados, através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

As áreas agrícolas escolhidas para este estudo, Ribeirão e Varjão, produzem 

principalmente de banana, aipim e jiló, e os produtores rurais comercializam diretamente com 

o consumidor. A implementação de políticos públicas municipais de investimento no produtor 

rural agrega valor ao produto, que é comercializado por preços justos diretamente ao mercado 

consumidor, sendo isento de atravessador. Atualmente os produtores distribuem suas 

mercadorias ao CEASA (Centro de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro) e nas feiras 

livres regionais (AGUIAR, 2019).  

O cálculo da amostra deu-se através da fórmula para populações finitas, Figura 3, 

levando em consideração o nível de confiança de 95% (Z∞=1,96), o erro amostral de 5% e a 

população selecionada (CROZARA et al., 2014).  
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Figura 3: Fórmula para populações finitas. Niterói, 2019. 

 𝑛 =
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2
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, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑞 = (1 − 𝑝) 

 

 

 
 

Legenda: n: tamanho da amostra; Z: nível de confiança, e: erro amostral; p: proporção; N: tamanho da 

população. 

 

Foram estabelecidos como critérios de inclusão, trabalhadores rurais com idade maior 

de 18 anos, ser trabalhador rural num período superior a um ano, em território agrícola e 

residir no município, cenário de estudo. Os critérios de exclusão dos trabalhadores rurais 

foram não possuir fala e/ou audição prejudicados. 

3.4 ASPECTOS ÉTICOS  

O estudo foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do 

Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) da Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal Fluminense. O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Antônio 

Pedro (HUAP) parecer Nº 3.036.922, e encaminhou o projeto aprovado ao Comitê Nacional 

de Ética em Pesquisa (CONEP) para conclusão do processo de aprovação devido à 

complexidade dos agentes químicos utilizados pelo trabalhador rural, tendendo assim, as 

exigências da Resolução nº 466/2012, conforme o parecer 3.445.242. 

O trabalhador rural participante assinou o TCLE, autorizando sua participação 

voluntária, onde respondeu a um questionário formulado pela pesquisadora para a produção 

de dados estatísticos. 

No início da abordagem, o voluntário responsável informou ao trabalhador rural sobre 

a pesquisa, seus objetivos, aspectos éticos, riscos e benefícios. Nesse momento o entrevistado, 

teve ciência de todos os aspectos relevantes agregados ao desenvolvimento da investigação 

científica, apresentando desejo ou não em participar da mesma.  

Houve participante desprovido de alfabetização, e o responsável pela pesquisa realizou 

leitura prévia do TCLE e questionário, sem interferir nas respostas descritas, viabilizando sua 

participação no estudo. Não houve recusa de participação na pesquisa, o que deixou de gerar 

prejuízo, e constrangimentos pela inviabilidade de se aplicar o instrumento relacionado à 

coleta de dados proposto nesse estudo. 
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3.5 RISCOS E BENEFÍCIOS DA PESQUISA 

Como riscos, poderia ocorrer o risco social e psicológico para situações de cunho 

pessoal identificadas, e risco físico nas atividades desempenhadas pelos participantes do 

estudo com a identificação das questões descritas no instrumento de coleta de dados da 

pesquisa, porém não foi constatado. Se houvesse a constatação destes, os mesmos poderiam 

ser encaminhados para atendimento em visitas individuais, que atendam a demanda da região 

ou órgão de referência. Além disso, não obtivemos o risco de desconforto relacionado ao 

tempo de duração da entrevista e aplicação do instrumento de coleta de dados. Não ocorreu o 

risco de vazamento das informações coletadas sendo tratados com sigilo, anonimamente e de 

posse exclusiva da pesquisadora sem qualquer divulgação.  

Entre os benefícios, os acometimentos identificados na saúde desses participantes, 

podem contribuir na realização de medidas de promoção, prevenção e tratamento adequados 

às demandas dos participantes da pesquisa ligados diretamente a Atenção Básica municipal. 

Dessa forma, criou-se um olhar diferenciado para as melhorias das condições de saúde desses 

participantes. A participação foi voluntária, sendo assim, deixou-se claro a retirada do 

consentimento e permissão a qualquer momento, sem prejuízos. 

O sigilo e a confidencialidade dos integrantes do estudo foram preservados. Nos 

resultados do trabalho nenhum nome será citado, e mencionadas características que 

remetessem a identificação dos participantes. Para referenciar os dados utilizou-se 

pseudônimos. 

3.6 TÉCNICA E INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

O estudo permitiu obter dados, a partir da autoaplicação de um questionário 

semiestruturado, elaborado e adaptado pela própria pesquisadora, com base em estudos 

pregressos. O instrumento de coleta de dados foi adequado conforme solicitação do CONEP 

para abordagem simples e clara ao entrevistado, separado em dois seguimentos: a) conhecer o 

perfil sócio ambiental e as práticas relacionadas ao manuseio dos agrotóxicos; b) identificar os 

fatores de risco: ocupacionais e relacionados ao estilo de vida dos trabalhadores rurais 

expostos ao uso dos agrotóxicos. Sendo assim, as variáveis foram constituídas em:  

a.1 Identificação do trabalhador rural: data da entrevista, número de identificação 

do entrevistado, sexo, bairro, telefone. 
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a.2 Perfil socioeconômico-ambiental: data de nascimento, idade, naturalidade, 

tempo de residência no município, grau de escolaridade, cor, situação familiar, total 

de residentes no domicílio. 

a.3 Perfil do trabalhador agrícola: idade inicial do trabalho, se possui carteira de 

trabalho, perfil da área de cultivo (arrendatário, parceiro, proprietário e outros), 

possui cadastro de produtor rural, situação da propriedade para cultivo (tamanho, 

produção para consumo), abastecimento de água.  

a.4 Condição da saúde: hábitos de vida, visita da equipe de saúde da família, 

ocorrência de acidente de trabalho, e situação vacinal. 

b.1 Fatores de riscos ocupacionais: tipos de agrotóxicos, período de uso de 

agrotóxicos (início e término), onde compra os agrotóxicos, armazenamento dos 

agrotóxicos, tipo de Equipamento de Proteção Individual (EPI),  

b.2 Aspectos clínicos toxicológicos: sintomas após manuseio dos agrotóxicos. 

b.3 Estilo de Vida: faz uso de bebidas alcóolicas, período de uso de bebidas 

alcóolicas, período de início e término do uso do tabaco, contato com tabagista em 

local de trabalho. 

 

Após adequação sugerida pelo CONEP ao questionário semiestruturado, para 

abordagem simples e clara ao entrevistado, o pesquisador realizou a leitura prévia a 02 

trabalhadores comuns em seu local de trabalho com o intuito de validar o instrumento 

elaborado pelo pesquisador. 

3.6.1 Técnica de coleta de dados e procedimentos 

 Para coleta de dados utilizou-se um questionário semiestruturado, aprovado pelo 

CONEP, onde o participante do estudo respondeu as questões formuladas previamente, e 

quando necessário o entrevistador leu em voz alta as perguntas, sem intervir nas respostas. A 

coleta de dados teve início em 18 de julho de 2019 e seu término ocorreu em 29 de agosto de 

2019. 

Essa etapa foi desenvolvida pela pesquisadora principal durante as visitas domiciliares 

realizadas com os agentes comunitários de saúde, (Dulce e Sandra), que compõem o GT 

agrotóxico municipal. Realizaram-se visitas as propriedades rurais, com os agricultores 

expostos ao uso ou não de agrotóxicos. Também houve aplicações do instrumento de coleta 

de dados na Feira livre de comercialização de produtos agrícolas, na praça da cidade, com 
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intuito de abordar outros agricultores fora do seu ambiente de trabalho. Havia trabalhadores 

rurais que não faziam parte das duas áreas selecionadas, porém desejaram participar da 

entrevista. Os questionários desses agricultores não residentes nas áreas selecionadas foram 

descartados para esta pesquisa, mas serão utilizados para dados estatísticos complementares 

do GT agrotóxico municipal. 

Observou-se ainda, que não houve risco de desconforto relacionado ao tempo de 

duração da entrevista e aplicação dos instrumentos de coleta de dados, sendo previamente 

mencionada. As dúvidas acerca dos procedimentos relacionados com a pesquisa, foram 

disponibilizados para esclarecimentos de forma individual.  

3.6.2 Análise de dados 

  A análise estatística descritiva por testes estatísticos dos dados foi organizada em uma 

planilha idealizada para esta finalidade, utilizando o programa Microsoft Excel 2007®, em 

dupla digitação e validados para comparação. A partir dos dados coletados foi construído um 

banco de dados que foi analisado pelo programa SPSS (Statistical Package for the Social 

Science), versão 22.0 e pelo aplicativo Microsoft Excel 2007®.  

A análise descritiva dos dados coletados teve como objetivo traçar o perfil 

característico dos trabalhadores e das distribuições das variáveis de interesse. A análise 

descritiva foi feita baseada na construção de gráficos, distribuições de frequências e cálculo 

de estatísticas descritivas (proporções de interesse para todas as variáveis e cálculo de 

mínimo, máximo, média, mediana, desvio padrão, coeficiente de variação – 𝐶𝑉  para as 

variáveis quantitativas. A variabilidade da distribuição de uma variável quantitativa foi 

considerada baixa se  𝐶𝑉 < 0,20, moderada se 0,20 ≤ 𝐶𝑉 < 0,40, e alta se 𝐶𝑉 ≥ 0,40. 

Para verificar a associação entre um fator qualitativo e a ocorrência de sintomas após 

uso de agrotóxicos ou fertilizantes foi usado o Teste qui-quadrado ou, quando este se mostrar 

inconclusivo, o Teste Exato de Fisher.  Na comparação da prevalência de sintomas nos dois 

grupos definidos pela ausência e presença de um determinado fator, a medida usada para 

estimar o risco foi a razão de chances ou odds ratio (OR), a qual avalia a relação entre a 

chance de um indivíduo que possui certa característica, ou exposto a um fator apresentar 

algum sintoma comparada à chance de um indivíduo que não tem a característica ou não 

exposto ao fator apresentar tal sintoma. A significância da OR foi avaliada pelo intervalo da 

OR que não pode conter o valor 1, que significaria indivíduos de ambos os grupos terem a 

mesma chance de apresentar tal sintoma.  
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Na análise Inferencial de Variáveis Quantitativas, a comparação de dois grupos 

independentes foi feita pelo teste não paramétrico de Mann-Whitney, devido ao pequeno 

tamanho amostra dos grupos comparados.   

Todas as discussões acerca dos testes de significância foram realizadas considerando 

nível de significância máximo de 5% (0,05), ou seja, foi adotada a seguinte regra de decisão 

nos testes estatísticos: rejeição da hipótese nula sempre que o p-valor associado ao teste foi 

menor que 0,05.  
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4 RESULTADOS 

4.1 PERFIL DO TRABALHADOR RURAL  

A amostra desta pesquisa é formada por 60 trabalhadores rurais de um município da 

região da baixada litorânea do Estado do Rio de Janeiro. As distribuições de frequências de 

variáveis sócio demográficas que caracterizam estes trabalhadores são mostradas na Tabela 1.  

 

Tabela 1: Características sócias demográficas dos trabalhadores rurais. 

Variável 
Frequência  

n %  

Sexo    

Feminino 12 20,0  

Masculino 48 80,0  

Naturalidade     

Bahia 1 1,7  

Minas Gerais 6 10,0  

Rio de Janeiro 53 88,3  

Idade (anos)    

18 ⎯  27 3 5,0  

27 ⎯  36 10 16,7  

36  ⎯  45 6 10,0  

45 |⎯  54 13 21,7  

54  ⎯  63 17 28,3  

63  ⎯  72 8 13,3  

72  ⎯  81 3 5,0  

Cor da pele    

Branca 26 43,3  

Preta 14 23,3  

Parda 19 31,7  

Amarela  1 1,7  

Sabe ler 53 88,3  

Escolaridade    

Nenhuma 7 11,7  

Ensino Fundamental Incompleto 37 61,7  

Ensino Fundamental Completo 8 13,3  

Ensino Médio Incompleto 2 3,3  

Ensino Médio Completo 5 8,3  

Ensino superior Completo 1 1,7  

Fonte: dados da pesquisa, 2020. 
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Os trabalhadores rurais desta região eram tipicamente do sexo masculino (80,0%), 

naturais do Rio de Janeiro (88,3%), estavam na faixa etária de 45 a 63 anos (50,0%), eram da 

cor de pele branca (53,3%), sabiam ler (88,3%), sendo o Ensino fundamental Incompleto a 

escolaridade mais comum (61,7%). Quanto às características de moradia (Tabela 2), os 

trabalhadores rurais moravam tipicamente no Bairro de Varjão (63,3%), residiam de 11 a 33 

anos no município (53,3%); viviam com companheiro (73,3%) e tinham de 1 a 4 pessoas na 

família (81,7%).  

                                 

Tabela 2: Características da moradia dos trabalhadores rurais. 

Variável 
Frequência 

n % 

Bairro   

Ribeirão 22 36,7 

Varjão 38 63,3 

Tempo de Residência no Município (anos)   

0 |⎯ 11 4 6,7 

11 |⎯ 22 18 30,0 

22 |⎯ 33 14 23,3 

33 |⎯  44 8 13,3 

44 |⎯  55 8 13,3 

55 |⎯ 66 7 11,7 

66 |⎯ 77 1 1,7 

Situação Familiar   

Vive com companheiro 44 73,3 

Vive sem companheiro 16 26,7 

Número de Pessoas na família   

1 10 16,7 

2 11 18,3 

3 15 25,0 

4 13 21,7 

5 7 11,7 

6 4 6,7 

Fonte: dados da pesquisa, 2020. 

Os dados da Tabela 3 mostram as características destes trabalhadores quanto aos seus 

hábitos de vida. O percentual de trabalhadores que consumiam bebidas alcoólicas era de 

51,7% e o de fumantes era de 28,3%, sendo que, dos trabalhadores que fumavam, 83,3% o 

faziam diariamente. A faixa etária típica com a qual os trabalhadores que bebiam começaram 
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a beber 15 a 20 anos (45,5%). A faixa etária típica com a qual os trabalhadores que fumavam 

começaram a fumar também foi a de 15 a 20 anos (52,8%). O percentual de trabalhador que já 

bebeu e parou de beber é de 3,3%, enquanto o percentual de trabalhador que já fumou e parou 

de fumar é bem maior, de 31,7%. Os dois (02) agricultores que pararam de beber o fizeram 

com 22 e 48 anos. Os trabalhadores que pararam de fumar o fizeram tipicamente na faixa de 

18 a 38 anos (57,9%). 23,3% dos trabalhadores rurais se declararam fumantes passivos, pois 

conviviam no trabalho com alguém que fumava.  

 

Tabela 3: Distribuição de Frequência de aspectos relacionados aos hábitos de vida dos 

trabalhadores rurais participantes da pesquisa. 

Variável 
Frequência 

n % 

Faz uso de bebidas alcoólicas   

Não 27 45,0 

Sim 31 51,7 

Já fez, mas parou 2 3,3 

Idade que começou a beber*   

10|⎯ 15 5 15,2 

15|⎯ 20  15 45,5 

20|⎯ 30  9 27,3 

30 |⎯40 4 12,1 

Fuma   

Não 24 40,0 

Sim 17 28,3 

Já fumou, mas parou 19 31,7 

Frequência que fuma/fumava **   

Diariamente 30 83,3 

Esporadicamente 6 16,7 

Idade que começou a fumar **   

10|⎯ 15 6 16,7 

15|⎯ 20  19 52,8 

20|⎯ 30  10 27,8 

30 |⎯40 1 2,8 

Idade que parou de fumar***   

18|⎯ 28 5 26,3 

28|⎯ 38  6 31,6 

38|⎯ 48  3 15,8 

48 |⎯58 3 15,8 

58 |⎯68 2 10,5 

Fumante Passivo 14 23,3 

Convive com alguém que fuma no trabalho 14 23,3 
* Percentuais relativos ao total de indivíduos que bebem ou já beberam 

** Percentuais relativos ao total de indivíduos que fumam ou já fumaram 

*** Percentuais relativos ao total de indivíduos que já fumaram e pararam de fumar 
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A Figura 4 traz gráficos de frequências dos aspetos relacionados à saúde dos 

trabalhadores rurais participantes da pesquisa.   Tipicamente eles tinham caderneta de 

vacinação (60,0%) e dos que tinham a caderneta, a maioria sabia onde estava a caderneta 

(80,5%). A vacina com maior cobertura é a da febre amarela (93,3%).  A lesão com enxada no 

trabalho é muito frequente, tendo ocorrido com 51,7% dos trabalhadores rurais.  

 

Figura 4: Gráficos de frequências dos aspetos relacionados à saúde dos trabalhadores rurais 

participantes da pesquisa. 

  

 

 

Fonte: dados da pesquisa, 2020. 

 

Quanto às características de trabalho e relação com a terra, os dados da Tabela 4  

mostram que estes trabalhadores eram tipicamente proprietários (30%) ou arrendatários 

(21,7%), ou acampados (20,0%) ou assentados (20,0%) nas terras que trabalhavam; não 

tinham carteira de trabalho (93,3%) e começaram a trabalhar com menos de 15 anos (76,7%); 

as propriedades tinham tipicamente tamanho de 1 a 4 hectares (60,0%); possuíam área de 

produção agrícola para consumo próprio (81,7%). Tinham abastecimento de água vinda de 
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poços (65,0%) e há algum tempo indeterminado não recebia visita do técnico de agricultura 

(50,0%). 

Tabela 4: Características da relação dos trabalhadores rurais com o trabalho e características da terra. 

Variável 
Frequência 

n % 

Relação com a Terra   

Arrendatário 13 21,7 

Parceiro 5 8,3 

Proprietário 18 30,0 

Acampado 12 20,0 

Assentado 12 20,0 

Tem cadastro produtor rural 23 38,3 

Tem carteira de trabalho 4 6,7 

Idade que começou a trabalhar   

7 |⎯ 11 27 45,0 

11 |⎯15 19 31,7 

15 |⎯ 19 10 16,7 

19 |⎯ 23 0 0,0 

23 |⎯ 27 2 3,3 

27 |⎯ 31 2 3,3 

Tamanho da propriedade   

1 |⎯ 4 36 60,0 

4 |⎯ 7 5 8,0 

7 |⎯ 11 6 10,0 

Mais de 11 4 7,0 

Não respondeu 9 15,0 

Possui área de produção agrícola para consumo 49 81,7 

Abastecimento de água da propriedade   

Água de rio ou lago 9 15,0 

Nascente 10 16,7 

Poço 39 65,0 

Reservatório (água da chuva) 2 3,3 

Frequência de visita de técnico da agricultura no 

último ano 
  

Uma vez por mês 5 8,3 

Uma vez a cada dois meses 7 11,7 

Faz tempo que não recebe visita 30 50,0 

         Nunca recebeu visita 18         30,0 
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A Tabela 5 exibe as principais estatísticas das variáveis quantitativas apresentadas 

nesta seção, idade, tempo de residência no local, número de pessoas na família, idade que 

começou a beber, idade que começou a fumar, idade que parou de fumar. Nenhuma das 

variáveis tinha distribuição homogênea com baixa variabilidade (todos os coeficientes de 

variação são maiores que 0,2). Em termos médios, é possível estimar que o trabalhador rural 

desta região, apresenta em média, 50,4 anos de idade, reside há 26,5 anos na região, tem 3,1 

pessoas na família, começou a trabalhar aos 12,5 anos. Dos trabalhadores rurais, que 

consomem bebida alcóolica começaram a beber com 18,7 anos e dos que fumam, começaram 

a fumar com 17,3 anos, e dos que pararam de fumar, o fizeram com 35,0 anos, em média.  

 

   Tabela 5: Principais estatísticas da distribuição das variáveis quantitativas. 

Estatística  
Idade 

(anos) 

Tempo de 

Residênci

a no 

Local 

(anos) 

Número 

de 

Pessoas 

na família 

Idade que 

começou 

a 

trabalhar 

Idade que 

começou 

a beber 

(anos) 

Idade que 

começou 

a fumar 

(anos) 

Idade que 

parou de 

fumar) 

Mínimo  18 0,67 1 7 10 10 18 

Máximo  77 73 6 30 38 30 48 

Média  50,4 31,6 3,1 12,5 18,7 17,3 35,0 

Mediana  52,5 26,5 3,0 12,0 18,0 18,0 35,0 

Desvio Padrão 
 

 
14,2 17,0 1,5 5,2 7,2 4,5 18,4 

CV  0,28 0,54 0,47 0,42 0,38 0,26 0,53 

Fonte: dados da pesquisa, 2020. 

 

4.2 AGROTÓXICOS E SINTOMAS DE CONTAMINAÇÃO 

Dos 60 trabalhadores rurais, 1 (1,7%) declarou que tinha contato só com agrotóxico, 

34 (56,7%) tinham contato com ambos, agrotóxicos e fertilizantes químicos, e 25 (42,6%) não 

tinham contato nem com agrotóxicos, nem com fertilizantes, como mostra a Figura 5. 
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Figura 5: Produtos químicos que o trabalhador rural declara que tem contato.  

 

Fonte: dados da pesquisa, 2020. 

 

A Tabela 6 traz a caracterização do contato do trabalhador rural com os agrotóxicos ou 

agentes químicos. A aquisição destes produtos é tipicamente feita em lojas de produtos 

agrícolas (90,9%); o armazenamento é feito em galpões (97,1%), sendo o Roundup o produto 

mais usado (97,1% dos que declaram usar produtos químicos). A idade típica de início do 

contato com agrotóxicos é de 15 a 20 anos (37,1%) e é mais frequente que os trabalhadores 

tenham contato com agentes químicos há um tempo de 30 a 45 anos (37,1%). Os 

trabalhadores preparam os agrotóxicos com as mãos usando luva (45,7%) e frequentemente 

usam EPI (88,6%), destacando-se o uso de pulverizador de costas manual (65,7%) e Botas 

(54,3%). 
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Tabela 6: Distribuição de Frequência de aspectos relacionados à saúde dos trabalhadores 

rurais participantes da pesquisa. 

Variável 
Frequência 

n % 

Aquisição   

Lojas de produtos agrícolas 30 90,9 

Compra de outros agricultores 3 9,1 

Armazenamento   

Galpão 33 97,1 

Varanda 1 2,9 

Agrotóxicos e Fertilizantes usados   

Roundup 33 97,1 

2 Por 10 1 2,9 

Potássio 2 5,9 

Outros 1 2,9 

Idade que começou a ter contato com agrotóxicos   

10 |⎯  15 5 14,3 

15 |⎯  20 13 37,1 

20 |⎯  25 5 14,3 

25 |⎯ 30 3 8,6 

30 |⎯  35 0 0,0 

35 |⎯  40 4 11,4 

Tempo de contato com os agrotóxicos    

0 |⎯  15 9 25,7 

15 |⎯  30 7 20,0 

30 |⎯  45 13 37,1 

45 |⎯ 60 5 14,3 

60 |⎯  75 1 2,9 

Como prepara os agrotóxicos    

Mão sem luva 9 25,7 

Mão com luva 16 45,7 

Pás 3 8,6 

Baldes 7 20,0 

Usa pelo menos um EPI 31 88,6 

Pulverizador manual colocação nas costas  23 65,7 

Botas 19 54,3 

Calça impermeável 9 25,7 

Máscara 8 22,9 

Blusa impermeável 7 20,0 

Óculos de proteção 5 14,3 

Luvas de proteção 5 14,3 

Pulverizador estacionário com motor 2 5,7 

Trator pulverizador 1 2,9 

Fonte: dados da pesquisa, 2020. 
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A Tabela 7 exibe as principais estatísticas das variáveis quantitativas do trabalhador 

que tem contato com agentes químicos.  Nenhuma destas variáveis tinha distribuição 

homogênea com baixa variabilidade (todos os coeficientes de variação são maiores que 0,2). 

Em termos médios, é possível estimar que o trabalhador rural desta região que tem contato 

que o trabalhador rural desta região que declara ter contato com agrotóxicos e possui em 

média, 51,1 anos, reside há 29,6 anos na região, começou a trabalhar aos 15,8 anos, iniciado 

contato com agrotóxicos aos 19 anos, havendo tempo de contato há 30,1 anos.  

 

Tabela 7: Principais estatísticas da distribuição das variáveis quantitativas dos trabalhadores 

que têm contato com agrotóxicos. 

Estatística  
Idade 

(anos) 

Tempo de 

Residência 

no local 

(anos) 

Idade que 

começou a 

trabalhar 

Idade que 

começou a ter 

contato com 

agrotóxicos 

Tempo de 

contato com 

agrotóxicos 

Mínimo  18 0,67 12 10 3,00 

Máximo  77 63,0 25 40 65,00 

Média  51,1 29,6 15,8 21,7 30,1 

Mediana  53,0 25,0 17,5 19,0 31,0 

Desvio 

Padrão 

 

 
14,6 16,7 5,4 8,7 15,3 

CV  0,29 0,57 0,34 0,40 0,51 

Fonte: dados da pesquisa, 2020. 

 

Um grupo de 19 trabalhadores declarou sentir algum sintoma após o trabalho com 

agrotóxicos, o que resulta numa prevalência de 54,3% entre os trabalhadores que trabalham 

com agentes químicos, como mostra a Figura 6. A prevalência de cada sintoma é descrita na 

Figura 7. Os aspectos clínicos de intoxicação pelo uso de agrotóxicos mais relevantes foram 

citados em proporções respectivas: dor de cabeça e falta de ar (20%), coceira no corpo e enjôo 

(14,3%), sinusite que acometem mais de 11% dos trabalhadores que tem contato com 

agrotóxicos em seu ambiente ocupacional. Sintomas relacionados ao sistema nervoso central 

também foram evidenciadas na pesquisa, e os participantes relataram alterações como, 

convulsão (5,7%), agitação (2,9%) e diarréia (2,9%). 
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Figura 6: Prevalência de algum sintoma no trabalhador que tem contato com agrotóxicos ou 

fertilizantes químicos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Fonte: dados da pesquisa, 2020. 

 

Figura 7: Prevalências de sintomas declarados pelos agricultores ocorridos após contato com 

agrotóxicos. 

 

                                                                   Fonte: dados da pesquisa, 2020. 

 

 

Foi investigado se existe algum fator associado à prevalência de sintomas após o uso 

dos agrotóxicos. As Tabelas 8 e 9 mostram as prevalências dos sintomas nos grupos formados 

de acordo com a presença e ausência de fatores que tiveram distribuição de frequências 

relevantes desta pesquisa.  A ocorrência de sintomas nos trabalhadores rurais após o uso de 

agentes químicos não está significativamente associada ao sexo masculino (p-valor=0,347 do 

teste exato de Fisher), nem ao fato do agricultor saber ler (p-valor=0,677 do teste exato de 

Fisher), nem ao fato do produtor rural ser consumidor de bebida alcoólica (p-valor=0,087 do 

teste exato de Fisher), ou fumante (p=valor=0,379 do teste exato de Fisher).  
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Também não são significativamente distintas as prevalências de sintomas nos grupos 

de trabalhadores rurais que  usam e de trabalhadores que não usam os equipamentos 

pulverizador de costas (p-valor=0,311), botas (p-valor=1,000), luvas (p-valor=0,460), calça 

impermeável (p-valor=0,700) e máscaras (p-valor=1,000). Os grupos determinados pelo uso 

de botas, luvas, calça impermeável e máscaras durante o manuseio dos agrotóxicos 

apresentam menores prevalências de sintomas do que os grupos de produtores rurais 

respectivamente complementares que não usaram tais produtos, entretanto tais diferenças não 

são significativas sob o ponto de vista estatístico.  

A única associação significativa encontrada nesta investigação com os fatores foi a da 

prevalência de sintomas com o não uso da blusa impermeável: a prevalência de sintomas no 

grupo que usou a blusa impermeável foi de 14,3%. No grupo que não usou a blusa 

impermeável, a prevalência de sintomas foi significativamente maior, 64,3%. A diferença 

entre estas proporções é significativa sob o ponto de vista estatístico (p-valor=0,032 do teste 

Exato de Fisher). A razão de chances é igual a 0,09 e é significativa já que seu intervalo de 

confiança (0,01-0,882) não possui o valor 1. Logo, o uso de blusa impermeável durante o uso 

de agrotóxicos é um fator de proteção significativo à prevalência de sintomas após manuseio 

dos agentes químicos: a chance de um trabalhador rural que usa a blusa impermeável 

apresentar algum sintoma após o uso de agrotóxicos é 0,09 vezes a chance de um produtor 

rural que não usa a blusa impermeável apresentar algum sintoma após o uso de agrotóxicos 

em suas lavouras. 
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Tabela 8: Análise da associação entre fatores qualitativos e a prevalência de algum sintoma 

após o uso dos agrotóxicos. 

 

 

Fator de 

natureza 

ocupacional 

Grupo com ausência do Fator Grupo com presença do Fator p-valor do 

teste exato 

de Fisher 

comparando 

as 

prevalências 

nos dois 

grupos 

OR 

Intervalo 

de 

confiança 

da OR ao 

nível de 

95% de 

confiança 

Tamanho 

do 

Grupo 

Número 

de casos 

com 

sintomas 

no grupo 

Prevalência 

de 

sintomas 

Tamanho 

do 

Grupo 

Número 

de 

Casos 

com 

sintomas 

no 

grupo 

Prevalência 

de 

sintomas 

Sexo 

Masculino 
5 4 80,0% 30 15 50,0% 0,347 0,25 0,03-2,5 

Sabe ler 7 3 42,9% 28 15 57,1% 0,677 1,78 0,33-9,48 

Consome 

bebida 

alcoólica 

15 11 73,3% 20 8 40,0% 0,087 0,24 0,06-1,04 

Fuma 29 17 58,6% 6 2 33,3% 0,379 0,35 0,06-2,25 

Fonte: dados da pesquisa, 2020. 

 

Tabela9: Análise da associação entre fatores qualitativos de natureza estilo de vida e a 

prevalência de algum sintoma após o uso dos agrotóxicos.  

 

 

Fator de 

natureza 

estilo de vida 

Grupo com ausência do Fator Grupo com presença do Fator p-valor do 

teste exato de 

Fisher 

comparando 

as 

prevalências 

nos dois 

grupos 

OR 

Intervalo 

de 

confiança 

da OR ao 

nível de 

95% de 

confiança 

Tamanho 

do Grupo 

Número 

de casos 

com 

sintomas 

no grupo 

Prevalência 

de sintomas 

Tamanho 

do Grupo 

Número 

de Casos 

com 

sintomas 

no grupo 

Prevalência 

de sintomas 

Uso de 

Pulverizador 

de costas 

12 5 41,7% 23 14 60,9% 0,311 2,17 0,53-9,02 

Uso de Botas 
16 9 56,2% 19 10 52,6% 1,000 0,86 

0,023-

3,29 

Uso de Luvas  9 6 66,7% 26 13 50,0% 0,460 0,50 0,10-2,44 

Uso de blusa 

impermeável 
28 18 64,3% 7 1 14,3% 0,032 0,09 

0,01-

0,882 

Uso de Calça 

impermeável 
26 15 57,7% 9 4 44,4% 0,700 0,59 0,12-2,7 

Uso de 

máscaras 
27 15 55,6% 8 4 50,0% 1,000 0,80 0,17-3,89 

 

Tabela 11 mostra o resultado da investigação da associação dos sintomas com as 

variáveis quantitativas. Os resultados mostram que a presença de sintomas após o uso dos 

agrotóxicos está significativamente associada à idade do trabalhador (p-valor =0,034 do teste 

de Mann-Whitney). Comparando as estatísticas dos dois grupos, conclui-se que os 

trabalhadores que apresentam sintomas após o uso de agentes químicos são significativamente 

mais novos do que os trabalhadores que não apresentam sintomas após o seu uso, a diferença 

das médias de idade dos dois grupos é de 11 anos.    
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Tabela 11: Análise da associação dos sintomas com as variáveis quantitativas. 

Variável 

Estatísticas da variável no 

grupo que não apresentou 

sintomas 

Estatísticas da variável no 

grupo que apresentou 

sintomas 

p-valor do teste de 

Mann-Whitney 

Média Mediana DP Média Mediana DP 

Idade 57,0 58,0 10,0 46,0 50,0 16,0 0,034 

Idade que 

começou a 

trabalhar 

16,0 18,0 5,0 15,0 17,0 6,0 0,257 

Idade que 

começou o uso 

do agrotóxico 

21,0 20,0 9,0 22,0 19,0 8,0 0,461 

Tempo de 

exposição uso 

agrotóxicos 

35,9 35,5 13,7 25,2 21,0 15,1 0,031 

Fonte: dados da pesquisa, 2020. 

 

A presença de sintomas após o uso de agrotóxicos também está significativamente 

associada ao tempo de exposição do trabalhador a estes produtos químicos em seu ambiente 

ocupacional (p-valor =0,031 do teste de Mann-Whitney). Comparando as estatísticas dos dois 

grupos observa-se que agricultores que apresentam sintomas após o uso de agrotóxicos 

apresentam tempo de exposição aos produtos significativamente menor do que o tempo de 

experiência dos trabalhadores que não apresentam sintomas após o uso dos agentes químicos 

em suas lavouras, a diferença das médias do tempo de exposição dos dois grupos é de 10,7 

anos.   Não há associação significativa entre a apresentação de sintomas e a idade que o 

trabalhador rural começou a trabalhar (p-valor=0,257 do teste de Mann –Whitney) e nem 

entre a apresentação de sintomas e a idade que o agricultor começou a trabalhar com 

agrotóxicos (p-valor=0,461 do teste de Mann -Whitney) . 
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5 DISCUSSÃO 

5.1 PERFIL DO TRABALHADOR RURAL 

A realidade frente à compreensão do perfil do agricultor nos remete ao paradigma de 

avaliar os riscos de exposição à saúde do trabalhador rural mediante ao manuseio de 

agrotóxicos em seu ambiente ocupacional e conhecer os possíveis danos à saúde. Os dados 

analisados nesta etapa da pesquisa remediam às informações relacionadas ao perfil do 

trabalhador rural evidenciando um panorama geral de suas referências.  

Identificou-se que a maioria dos participantes da pesquisa eram tipicamente brancos e 

do sexo masculino, existindo uma fragilidade em relação a seu estado de saúde, tendo em 

vista que os agricultores apresentaram idade madura, a maioria sabia ler e a escolaridade mais 

comum foi o ensino superior incompleto.  

Um estudo de revisão integrativa realizado por Vieira (2016), cita que o indivíduo do 

sexo masculino possui como risco principal de adoecimento o gênero, que está diretamente 

envolvido no processo do plantio e consequentemente ocorre intoxicação exógena grave 

principalmente pelo manuseio dos agentes químicos encontrados no glifosato (pesticidas 

organofosforados), a longo prazo.  

No espaço rural, as condições evidentes do envelhecimento salientam um adoecimento 

crônico e suas dificuldades para realização do trabalho no plantio, onde as características 

produtivas demandam resistência e força física. Esse desencontro entre o que se atende e o 

que se espera permitiu a compreensão da pesquisadora nas escolhas da população rural em 

correr riscos como uma tentativa de mostrar que o envelhecimento era apenas um numeral, 

tendo em vista que os agricultores iniciam sua jornada de trabalho ainda jovens e permanecem 

na comunidade rural até o seu envelhecimento. Em particularidade, há dificuldade em atender 

às expectativas da masculinidade hegemônica, e Burille e Gerhardt (2018), observando o 

cotidiano do agricultor e a sua forma de compreensão sobre o adoecimento crônico, verificou 

que o cenário da doença em si não seria determinante, e sim o estar velho.  

Evidências do estudo com fumicultores, Morin (2018), expõe a existência da 

influência entre a escolaridade e a vulnerabilidade do trabalhador rural, onde os dados 

certificam o baixo nível de escolaridade como um dos fatores contribuintes para o aumento do 

risco de intoxicação por agrotóxicos, visto que a dificuldade de leitura interfere na 

interpretação das embalagens dos produtos e na conscientização dos riscos ocasionados pela 

exposição a esses produtos químicos. O relato de Fenzke et al. (2018), expõe a carência de 
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uma vasta compreensão do agricultor no processo saúde-doença, sua relação ao ambiente 

ocupacional e os riscos relacionados a exposição à saúde. 

Todavia, a crescente demanda do país no agronegócio gera maiores oportunidades de 

emprego, trazendo uma migração de homens jovens, desprovido de qualificação profissional, 

para rota da procura por emprego no campo devido à falta de oportunidade nos grandes 

centros urbanos. Essa migração descreve a situação familiar das áreas limitadas pela pesquisa, 

em sua maior concentração no Varjão e em menor no Ribeirão, onde o jovem trabalhador 

rural acabam residindo por um longo tempo, acompanhados de seus respectivos companheiros 

e filhos, estando expostos aos efeitos dos fatores de riscos à saúde da comunidade rural. 

Aguiar (2019), descreve a necessidade de conhecer a relação sujeito-objetivo que possibilite 

ampliar os conhecimentos no território rural, sobre os fatores de riscos relacionados a 

exposição ocupacional, a situação de  saúde e o estilo de vida. 

 

5.2 AGRAVOS DE SAÚDE RELACIONADOS AO TRABALHADOR RURAL EXPOSTO 

AO USO DE AGROTÓXICOS EM AMBIENTE OCUPACIONAL 

O cenário contemporâneo da agricultura no Brasil requer investimentos em 

tecnologias expressas na utilização de agentes químicos ou agrotóxicos. A realização desta 

prática pelos agricultores fundamenta-se que a não utilização dos agrotóxicos podem 

comprometer todo plantio, com a presença de ervas daninhas, de insetos, e fungos. Nesse 

contexto, o uso intenso de agrotóxicos torna-se uma solução tecnológica para os 

enfrentamentos ameaçadores na lavoura, ocasionados pelas pragas agrícolas. Brasil (2018).  

Destaca-se que o agrotóxico mais utilizado de acordo com o princípio ativo é o 

glifosato, que se enquadra na classificação de pesticidas organofosforados, podendo ser 

utilizados como inseticidas. Esta substância química é inibidora da acetilcolinesterase (ACE), 

sendo cancerígenos em seres humanos, tal qual, este foi também o agrotóxico mais utilizado 

pelos participantes da pesquisa. A exposição aos pesticidas pode ser evidenciada aos efeitos 

adversos a longo prazo pela toxicidade crônica de baixo nível, além da desconhecida ação 

fisiopatológica.  

Os agricultores constituem um grupo populacional reconhecidamente vulnerável aos 

efeitos danosos em sua saúde pelos agrotóxicos.  Santos et al. (2017) evidencia que para cada 

caso de intoxicação aguda há uma expectativa de oito casos de intoxicação crônica. Nota-se a 
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escassez de registros contextualizando o ambiente de risco ocupacional dos trabalhadores 

rurais expostos aos agentes químicos. 

Mais da metade dos agricultores participantes atuaram nas lavouras em manuseio 

deste agrotóxico por mais de trinta anos, havendo comprometimento da saúde da comunidade 

rural. Portanto, Morin e Stumm (2018), narra sua representatividade ameaçadora à saúde 

humana, com efeitos deletérios a partir das intoxicações pelos organofosforados, e suas 

características individuais, princípio ativo, forma de exposição e tempo de trabalho na 

agricultura. Em conformidade, evidenciou-se que o tempo de exposição ocupacional do 

trabalhador rural que manuseia produtos químicos é um potencial fator de risco para seu 

adoecimento e da população rural. 

Os trabalhadores rurais entrevistados, em sua maioria, declararam sentir alguns dos 

sintomas característicos de intoxicação exógena em ambiente ocupacional. Dentre os agravos 

de saúde e doenças, identificados por Silva et al. (2019), os fatores de riscos ocupacionais em 

trabalhadores rurais que manipulam agrotóxicos, foi evidenciado primeiramente no sistema 

nervoso, posteriormente apresentaram os adoecimentos do sistema sensorial, e em terceiro 

lugar viu-se as alterações do sistema respiratório, o sistema genito-urinário, o sistema 

digestório, o sistema osteomuscular, o sistema imunológico, o sistema endócrino e o sistema 

cardiovascular. Alguns agravos de saúde e doenças não foram especificados, sendo eles a 

intoxicação, as neoplasias, a malformação congênita, a alergia e os efeitos, demonstrados no 

Quadro 1.  

Observou-se, ainda, que os trabalhadores frequentemente não usam os EPI adequados 

ao preparo dos agrotóxicos, e a maioria dos agricultores manuseiam os agrotóxicos apenas 

com as mãos protegidas por luvas e botas nos pés, e raras vezes estavam protegidos por blusas 

e calças impermeáveis. A associação dos sintomas de intoxicação pelos organofosforados 

com as variáveis quantitativas, citados por esta pesquisa na Tabela 08, evidenciam sintomas 

após o uso de agrotóxicos e tempo de exposição a estes produtos químicos significativamente 

menor do que o tempo de experiência dos trabalhadores que não apresentam sintomas após o 

uso de agrotóxicos. 

Destacou-se o uso de pulverizador costal manual como equipamento de uso mais 

frequente, para pulverizar os agrotóxicos em suas plantações, principalmente entre os 

pequenos agricultores em virtude do seu menor custo de aquisição e manutenção. 

Os resultados revelam, ainda, o desconhecimento dos trabalhadores rurais sobre os 

agentes químicos utilizados, assim como, sobre o intervalo de carência para retornar as 
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lavouras após a pulverização dos agrotóxicos, sobre a lei da reciclagem, o benefício do uso 

dos EPIs, sobre local correto de armazenamento (quase a totalidade armazenaram as 

substâncias químicas preparadas próximas as suas casas), e principalmente sobre a 

higienização de roupas com vestígios de agrotóxicos e dos equipamentos que são realizados, 

muitas vezes, inadequadamente. Por isso, há urgência em usar EPIs, evitando assim, uma 

suposta intoxicação familiar inclusive, inibição da ACE, posto que, existe acúmulo de 

neurotransmissores da acetilcolina (AC) das sinapses, evidenciando que há prejuízos no 

sistema nervoso central dos seres humanos expostos (MEIRELLES; VEIGA; DUARTE, 

2016).  

 Outro fator de risco à saúde do trabalhador rural identificado foi a obrigatoriedade de 

reentrar nas áreas de cultivo sem que sejam respeitados, por exemplo, o tempo pós-

pulverização, muitas vezes adentram essas áreas sem portar os Equipamentos de Proteção 

Individual - EPIs, minimamente, necessários, sendo apontado por Petarli et al. (2019), como 

uma rápida tarefa, e sem a liberdade de recusar o trabalho inseguro, pouco protegidos pelo 

sindicatos rurais e acossado por relações hierárquicas autoritárias.  

Além do risco da exposição aos agrotóxicos, a saúde do trabalhador rural pode estar 

vulnerável a fatores relacionados à alimentação, má alimentação ou alimentação em local 

inadequado — no caso da população discutida, alimenta-se no próprio meio de trabalho 

potencializando ingestão e inalação dos pesticidas. Outro fator que impacta a saúde do 

trabalhador rural são as relações trabalhistas, pois muitos deles não possuem condições dignas 

de trabalho. Diante disso, Gregolis et al. (2017), descreve que são necessárias melhorias 

relacionadas às orientações, às instruções sobre a aquisição e utilização dos EPIs, os 

agrotóxicos e os direitos dos trabalhadores rurais.  

A vulnerabilidade do trabalhador rural pode estar vinculada a outro fator de risco, que 

é a razão da exposição aos fatores ambientais, através do desencadeamento de diferentes 

neoplasias, malformação congênita e fetal, o que, consequentemente, influencia em óbitos 

fetais e partos prematuros. Dessa maneira Rigotto (2013), descreve que esses fatores 

ambientais pré-existentes ao trabalhador rural estão diretamente ligados à exposição aos 

agrotóxicos, que adentram ao organismo, podendo prejudicar a saúde, as atividades 

produtivas, ambientais e sociais da população rural.  

Analogicamente, nota-se que a grande maioria dos trabalhadores narrou ter a caderneta 

de vacinação e cobertura vacinal predominante para o vírus Febre Amarela, tendo em vista, 

que no ano de 2017 o município participante foi sediado pelo recém surto no estado. 
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Identificou-se, resultados positivos em sorologia pregressa, para o vírus em homens residente 

em áreas rurais endêmicas após alguns casos de óbitos notificados pela Secretaria Estadual de 

Saúde do estado do Rio de Janeiro (RICKLY, 2017). 

 

5.2 FATORES DE RISCO RELACIONADOS AO ESTILO DE VIDA DO 

TRABALHADOR RURAL EXPOSTO AO USO DE AGROTÓXICOS 

Observou-se na pesquisa os hábitos de vida do trabalhador rural do sexo masculino, 

que inicia sua jornada de trabalho no campo ainda jovem, mencionaram começar suas 

atividades no campo com alta frequência de uso de drogas lícitas (bebidas alcóolicas e 

tabaco), descrito na Tabela 04, norteando um agravamento ao fator de risco de adoecer, e da 

fragilidade à saúde do agricultor.  

Ressalta-se ainda, que o uso de drogas lícitas é considerado um fenômeno complexo, 

problema social e de saúde pública, não só pelos fatores de riscos lincados pelas estatísticas, 

mas por todo impacto causado na vida individual e coletiva (OLIVEIRA, 2019). Nas análises 

das características de comportamentos, realizadas recentemente por Bochner (2020), 

demonstraram, que os óbitos por intoxicação aguda pelo uso de agrotóxicos vitimizaram 

maior número de agricultores do sexo masculino na população exposta. 

Compreendendo melhor a região pesquisada e sua rotina de trabalho na agricultura, 

percebeu-se que a grande maioria dos trabalhadores rurais entrevistados desenvolvem suas 

atividades de plantio em pequenas propriedades no período, chamado por eles de “chuvoso”. 

Esse período ocorre, normalmente entre os meses de outubro a março, onde o processo de 

arado é arduamente iniciado de forma manual, através da limpeza da área a ser cultivada. 

Com a utilização simples de enxada, foice e machado as covas são abertas e as sementes 

plantadas, como pontua Dalbó et al. (2019).  

Na vertente do desenvolvimento das atividades produtivas remuneradas em sua 

moradia e no peridomicílio, ou seja, na domiciliação do agronegócio, Silvério (2020), avaliou 

tão somente seu ambiente ocupacional improvisado, mas sim dos riscos evidenciados à saúde 

das famílias rurais expostas aos agrotóxicos. Contatou-se que o quadro é mais preocupante e 

grave quando se trata dos efeitos crônicos de intoxicação pela exposição ocupacional ou 

ambiental aos agrotóxicos, que são menos conhecidos e mais desafiantes no estabelecimento 

dos nexos e suas relações. Sendo assim, as características de trabalho em relação a terra 

produtiva para cultivo do município participante desta pesquisa, apontou que os agricultores 
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eram pequenos proprietários rurais desprovidos da Carteira de Trabalho e Previdência Social 

(CTPS). 

 

5.4 PRODUTOS QUÍMICOS QUE O TRABALHADOR RURAL DECLARA TER 

CONTATO 

Na agricultura do município o Roundup foi o agrotóxico (herbicida ou pesticida) mais 

citado na pesquisa, tendo em sua composição percentual maior de glifosato (grupo químico 

dos organofosforados), acrescido de sal de isopropilamina e polioxietileneamina (POEA), 

sendo considerado o produto mais eficaz no combate às ervas daninhas. Além do grupo 

químico de glifosato, identificou-se nos relatos, uso de piretróides e carbamatos, como 

agentes químicos altamente tóxicos e nocivos à saúde. A longo prazo, Dalbó et al. (2019), 

afirma que o uso de organofosforado (Roundup) provoca aumento das lesões hematológicas e 

neurológica nas comunidades rurais ligadas direta ou indiretamente ao uso dos agrotóxicos. 

Os pesticidas são altamente voláteis diante da inalação pelas vias respiratórias, no 

entanto, a academia científica observa efeitos neurotóxicos no sistema nervoso central como o 

mais afetado, especialmente nas funções cognitivas psicomotoras, com desempenho de 

função, habilidades motoras e visuais, podendo resultar em doença de Parkinson, Alzheimer, 

escleroses, depressão e suicídio. Induzindo ainda, a formação de radicais livres que interagem 

com as células sanguíneas, alterando os parâmetros hematológicos. No mesmo estudo, 

verifica-se a intoxicação dérmica pelo contato direto das mãos no preparo dos 

organofosforados, pelo não uso de roupas adequadas, assim como, pelos equipamentos de 

proteção individual (EPI) estarem contaminados por resíduos dos produtos químicos já 

utilizados nos plantios anteriores (ZABRODSKII, 2019).  

Estudos epidemiológicos sobre intoxicações pelo uso de agrotóxicos, os quais foram 

realizados com a exposição aos agrotóxicos e com ensaios in vitro e in vivo, demonstraram 

que os herbicidas e os inseticidas atuam nos mecanismos de carcinogenicidade relevantes, diz 

Dalbó et al (2019). Esse dado é relevante para a análise da problemática em questão das áreas 

de plantio do município participante, uma vez que os herbicidas: “glifosato e 2,4,D” foram os 

agrotóxicos mais citados nessa pesquisa e são usados concomitantemente com autorização 

legal, no meio rural e urbano, e com adição à formulação dos agrotóxicos.  

Sobre análise de risco, há relevância na educação permanente no conhecimento dos 

diversos fatores risco já citados nesta pesquisa, porque quanto mais familiarizados com os 
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riscos, habitualmente, tem-se uma tolerância maior consigo. Fato descrito por Morin (2018), 

particularmente, preocupante, quando se tem muita familiaridade com os riscos, e geralmente, 

a sua percepção torna-se reduzida, por conseguinte, diminuem-se os procedimentos de 

segurança e controle. Nota-se no convívio diário com situações, potencialmente, danosas à 

saúde e ao meio ambiente, uma atitude de tolerância por parte dos moradores rurais.  Por sua 

vez, os moradores da área urbana, apesar de não terem uma relação direta com o uso de 

agrotóxicos, demonstram grande preocupação com as condições sanitárias ambientais, no que 

tange à exposição aos agentes químicos.  

Entre os entrevistados, 90,9% relataram que compram seus pesticidas em lojas de 

produtos agrícolas sem nenhum tipo de prescrição agrônoma, podendo supostamente usar 

quantidades excessivas tanto para proteção das pragas quanto para contaminação do meio 

ambiente (ar, solo e água), o que é exigido pela Lei Federal Nº 7.802/1989, em 

vigência. Esses resultados diferem daqueles obtidos por Faria et al. (2015), em estudo 

realizado no município de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, onde a maioria dos 

trabalhadores recebeu cópias de prescrições agronômicas (84,6%). A falta de uma política 

pública de descarte desses materiais e informações, no município, pode facilitar o 

desenvolvimento de doenças associadas ao contato com pesticidas. 

Este estudo possibilitou inferir que o uso de camisa impermeável é um fator de 

proteção significativo à prevalência de sintomas após o uso de agrotóxicos; que os 

trabalhadores rurais que apresentam sintomas após o uso dos agentes químicos nas lavouras 

são significativamente mais novos do que os trabalhadores que não apresentam sintomas após 

o uso de agrotóxicos, e que produtores rurais que apresentam sintomas após o uso de agentes 

químicos tem tempo de exposição a estes produtos significativamente menor do que o tempo 

de experiência dos agricultores que não apresentam sintomas após o uso dos agrotóxicos, e a 

diferença das médias do tempo de exposição dos dois grupos é de 10,7 anos. 

 Em curto prazo, a negação de riscos, caracterizada por Morin e Stumm (2018), possui 

como uma estratégia defensiva e serve como uma possível “proteção” para a saúde mental 

desses agricultores, os quais passam a acreditar na inexistência de riscos diretos à sua saúde, 

por mais que as evidências e as informações disponíveis lhes mostrem o contrário. Em médio 

e longo prazo, entretanto, essas estratégias defensivas acabam por levar os trabalhadores a, 

voluntariamente, colocarem-se em situações de risco diante dos perigos do trabalho, o que 

configura uma situação de difícil gerenciamento para a vigilância da saúde, no caso de não 
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haver o pleno entendimento de como essas estratégias defensivas são formadas dentro desses 

grupos populacionais específicos. 

 

5.5 ASPECTOS CLÍNICOS DAS INTOXICAÇÕES RELATADAS PELOS 

AGRICULTORES 

 

Ambientalmente, todos os indivíduos estão expostos aos agrotóxicos por diversas 

formas: pelo ar, contato com solo e consumo da água, uso doméstico nos animais ou insetos, e 

contribuem ao adoecimento crônico da saúde a médio e/ou em longo prazo. Os agricultores, 

mesmo os que não atuam diretamente no plantio, são os mais expostos pela proximidade com 

áreas de plantio, relacionamentos com agricultores e facilidade de aquisição dos agentes 

químicos. 

Os participantes da pesquisa relataram alguns sintomas de intoxicação pelo composto 

químico glifosato, oriundos dos organofosforados, que podem entrar no organismo via 

respiratória ou dérmica e consequentemente promover a inibição da acetilcolinesterase 

(ACE), ou seja, danos nas terminações nervosas. Entre os sintomas de intoxicação após o 

manuseio dos agrotóxicos, narrados durante as entrevistas, estão: dor de cabeça, falta de ar, 

coceira no corpo, enjôo, sinusite, tonteira, convulsão, agitação, diarréia e até neuropatia 

periférica. Sendo afirmado por Dalbó et al. (2019), como evento adverso pelo uso de 

pesticidas organofosforados.  

Buralli (2017), descreve alguns aspectos clínicos de intoxicação semelhantes em 

agricultores: irritação ou nervosismo, ansiedade e angústia, frases desconexas, tremores no 

corpo, indisposição, fraqueza e mal estar, dor de cabeça, tonturas, vertigem, alterações 

visuais, salivação e sudorese aumentadas, náuseas, vômitos, cólicas abdominais, respiração 

difícil, com dores no peito e falta de ar, queimaduras e alterações da pele, dores no corpo 

inteiro, em especial nos braços, nas pernas e no peito, irritação de nariz, garganta e olhos, 

provocando tosse e lágrimas, urina alterada, seja na quantidade ou na cor, convulsões ou 

ataques, desmaios, perda de consciência até o coma.  

A maioria das produções relacionadas aos aspectos clínicos dos agravos de saúde 

relacionados aos trabalhadores rurais expostos aos agentes químicos utilizados nas lavouras 

baseia-se em evidências oriundas da opinião de autoridades (competência clínica) ou relatório 

de comitês de especialistas (equipe saúde). Conseguinte, propiciam-se subsídios que auxiliam 

a equipe de saúde envolvida na avaliação, e nas tomadas de decisões sobre a prática clínica.  
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6 CONCLUSÃO 

O estudo pode avaliar os riscos de exposição à saúde do trabalhador rural mediante ao 

manuseio dos agrotóxicos em um município da região da baixada litorânea do Estado do Rio 

de Janeiro. Demonstrou-se resultados que corroboram com o perfil da exposição ocupacional 

dos agricultores, com ênfase ao uso de múltiplos produtos químicos de elevada toxicidade, 

por período prolongado, trabalhador desprovido da utilização dos equipamentos de proteção 

individual (EPIs) propostos, e desconsiderando o tempo de reentrada principalmente para 

colheita. 

Atesta-se uma incidência de 54,3% maior nos agricultores que declararam ter algum 

sintoma após uso de agrotóxicos, e os sintomas de intoxicação mais relevantes, dentre eles: 

dor de cabeça, falta de ar, coceira no corpo, enjoo e sinusite; e menor incidência de sintomas 

do que os grupos que não usaram tais produtos 

Constatou-se como limitação onde maioria dos participantes não souberam associar os 

riscos de intoxicação em relação aos sinais e sintomas pelo uso de agentes químicos voltadas 

para a utilização de agrotóxicos e os riscos associados a saúde em seu território.  

Observar apenas a vulnerabilidade ao uso indiscriminado dos pesticidas e a relação 

dos riscos à saúde do trabalho agrícola exposto ao manuseio dos agrotóxicos, não pode ser 

minimizado apenas pela conscientização do uso adequado dos EPIs específicos na jornada de 

trabalho. Há urgência num olhar das ações de promoção da saúde aos trabalhadores rurais 

pelo governo, instituições, indústrias farmacêuticas e órgãos públicos, no que tange a 

prevenção de riscos ocupacionais relacionados ao uso indiscriminado dos agrotóxicos, em 

conformidade com a preservação do meio ambiente. As problemáticas relacionadas aos 

agrotóxicos devem ser prontamente reconhecidas, valorizando-se o contexto de fragilidade 

social, de exposição ambiental e humana aos agrotóxicos.  

São necessárias abordagens que considerem todos os fatores de riscos relacionados aos 

danos à saúde da população em pesquisa, o que implica a implementação de políticas e ações 

específicas promoção da saúde e à educação do agricultor, como por exemplo, informações 

sobre alimentação, momentos de lazer, prática esportivas, condições dignas de trabalho e 

formação de grupos sociais nas comunidades rurais. Ressaltando que as orientações à 

comunidade rural que utilizam agrotóxicos se inicia no conhecimento dos produtos químicos 

que diariamente são expostos e no feitio adequado de utilização dessas substâncias. 
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As aprovações indiscriminadas de uso dos inúmeros agrotóxicos necessitam ser 

reavaliados em conjunto pelas autoridades competentes, superando os interesses pessoais, 

assim como o discurso hegemônico pelo desuso dos agrotóxicos. Distingue-se uma imediata e 

efetiva adequação das políticas públicas, no qual a sociedade tem um papel importante sobre o 

os aspectos legais, financeiros e do enfoque agroecológico, que valoriza o crescimento 

econômico, a equidade social e a proteção ambiental.  

Por fim, é de grande valia para desenvolvimento social e preventivo, a diversificação 

dos profissionais, como os do meio ambiente, da agricultura, da educação, da ação social, 

entre outros devem atuar mais em parceria com a saúde, sendo fundamental planejar ações, 

capacitações, e informações sobre os cuidados em saúde e  de prevenção de agravos, ligados a 

utilização de agrotóxicos na agricultura. Recomenda-se aos órgãos públicos a implantação de 

programas específicos para o trabalhador rural, na perspectiva única de permanecer no 

ranking do agronegócio, porém com práticas de promover a saúde integral desta população 

rural vulnerável em sua totalidade. 
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do uso de agrotóxicos: um estudo transversal”. Pesquisadores responsáveis: Prof. Dra. 

Alessandra Conceição Leite Funchal Camacho e Angélica Pinto da Silva, Universidade 

Federal Fluminense. Telefones para contato com os pesquisadores: (21) 996713183 e 

(22)998782760. Nome do participante da pesquisa:___________________ Idade: ___ anos. 

O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “risco da exposição 

ambiental ao uso de agrotóxicos pelo trabalhador rural: um estudo transversal”, informamos 

que todas as despesas e gastos desta pesquisa serão pagos pela pesquisadora. O objetivo é 

identificar os riscos à saúde do trabalhador rural relacionado ao uso de adubos e fertilizantes 

químicos no seu local de trabalho de um município da região da baixada litorânea do Estado 

do Rio de Janeiro. A justificativa desse estudo é que nos últimos anos, a produção rural de 

alimentos tem sofrido mudanças trazendo uma grande competição das empresas que 

produzem alimentos. Essas mudanças nas lavouras são as máquinas de produção e o aumento 

do uso de agrotóxicos (agentes químicos utilizados no controle de pragas). O Sr. está sendo 

convidado a responder um questionário onde desejamos: a) conhecer o trabalhador rural, 

através do sexo, bairro, e distrito; b) saber sua descrição, de acordo com a idade, naturalidade, 

nível de escolaridade, cor, situação familiar; c) observar costumes como uso de bebida 

alcoólica e fumo em seu ambiente de trabalho; d) saber  suas condições de saúde: se possui 

cadastro na unidade básica de saúde local, se os profissionais de saúde, da secretaria de 

agricultura e do meio ambiente, realizam visitas domiciliares. Este questionário servirá para 

mostrar se tem algum risco a sua saúde pelo uso de agentes químicos e as características do 

seu ambiente de trabalho agrícola neta região do estudo. Todos dados desta pesquisa serão 

mantidos em segredo, e para isso colocaremos um código para identificar o seu questionário, 

e os pesquisadores não saberão a sua identidade no TCLE. Não haverá nenhum risco da 

empresa que o Sr. trabalha saber suas respostas nesse questionário. Temos um compromisso 

de pagar o Sr. se acontecer qualquer dano (moral, psicológico, físico, patrimonial) gerado 

nesta pesquisa. Entre os benefícios, está a identificação de alguma doença ou risco de adoecer, 

realizando ações de promoção, prevenção e tratamentos adequados às suas necessidades. 

Pensamos em melhorar suas condições de saúde. Pedimos que o Sr. nos avise se sentir 

incomodado com o tempo da entrevista durante as respostas do questionário. Se o Sr. tiver 

dúvidas sobre os dados relacionados com esta pesquisa podemos dar acesso aos resultados do 
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estudo, basta solicitar ao pesquisador, podendo marcar um encontro para esclarecimentos em 

grupo ou de forma individual. O Sr. é voluntário na pesquisa, e pode sair a qualquer 

momento, sem prejuízos. O estudo poderá não acontecer se não tiver aprovação no CEP ou, 

quando for necessário, para sua segurança na pesquisa. Os resultados desta pesquisa serão 

publicados apenas trabalhos e/ou revistas científicas, então o segredo de todas as informações 

serão preservadas. Este documento deverá ser assinado em todas páginas pelo Sr(a) (rubrica I) 

e pesquisadora (rubrica II), onde uma via deste TCLE será entregue Sr. Que é o participante 

da pesquisa e a outra via será arquivada pela pesquisadora. Agradecemos a atenção, contamos 

com sua colaboração. Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas 

que trabalham para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam 

aprovados de acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação 

dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca 

garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências 

regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, 

incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi 

aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, 

entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal 

Fluminense (CEP FM/UFF), por e-mail etica@vm.uff.br  ou pelo telefone (21) 26299189 

(segunda à sexta - 08 às 17:00 horas). A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) é 

uma comissão do Conselho Nacional de Saúde – CNS, localizada SRTV 701, Via W 5 Norte, 

lote D - Edifício PO 700, 3º andar – Asa Norte  CEP: 70719-040, Brasília-DF, criada com a 

função de implementar as normas e diretrizes regulamentadoras de pesquisas envolvendo 

seres humanos, aprovadas pelo Conselho. Tem função consultiva, deliberativa, normativa e 

educativa, atuando conjuntamente com os Comitês de Ética em Pesquisa - CEP- organizados 

nas instituições onde as pesquisas se realizam. A CONEP deverá examinar os aspectos éticos 

de pesquisas envolvendo seres humanos em áreas temáticas especiais, encaminhadas pelos 

CEP das instituições. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato 

com a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP “on line” pelo site: 

www.conselho.saude.gov.br (8 as 20h), por e-mail conep@saude.gov.br ou pelo telefone (61) 

3315-5877.   

Eu,_____________________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, 

como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito 

                                                                                   Niterói, __ de ________ de 2019.                                                             
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APÊNDICE B – CARTA DE ENCAMINHAMENTO 

Niterói, 13 de junho de 2018. 

Da: Mestranda Acadêmica UFF  

Para: Sr. Coordenador da Vigilância em Saúde Municipal 

Assunto: Solicitação para realização de pesquisa                    

                                                                            Sr. Coordenador, 

 

Venho por meio desta solicitar a permissão de V. Sª. para desenvolver a pesquisa intitulada 

“RISCOS À SAÚDE DO TRABALHADOR RURAL RELACIONADOS AO USO DE 

AGROTÓXICOS: UM ESTUDO TRANSVERSAL”. Este projeto pertencente à Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa através do Programa de Pós-graduação Strictu Senso em 

Ciências do Cuidado em Saúde, antes passando pela avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

presente instituição. Cumpre informar que esta pesquisa será desenvolvida no Programa Saúde do 

Trabalhador deste município. 

         Declaro que os dados coletados e os resultados serão utilizados somente para a pesquisa. Além 

disso, será mantida a confidencialidade e privacidade dos sujeitos participantes deste estudo. Convém 

ressaltar, que todo o material coletado junto aos participantes deste estudo será armazenado no período 

de 05 anos e estes mantidos sob minha guarda neste período.  

Os dados da pesquisa serão tornados públicos, sejam eles favoráveis ou não e que o uso e 

destinação do material e/ou dados coletados serão fonte para produção de conhecimento para os 

familiares/cuidadores e, para a enfermagem. Este trabalho não tem nenhuma fonte de financiamento 

sendo mantido e custeado pela própria pesquisadora.  

Esclareço que, conforme a metodologia que pretendo desenvolver, os participantes serão consultados 

(as), esclarecidos(as) acerca dos objetivos e deverão concordar em participar da pesquisa 

voluntariamente. 

A pesquisadora responsável deste estudo será a mestranda Angélica Pinto da Silva, sob a 

orientação da pesquisadora Prof. Dra. Alessandra Conceição Leite Funchal Camacho. Convém 

ressaltar que o mesmo passará pela apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa do HUAP-UFF em 

conformidade da Resolução 466/12.                                                                                                                                                          

                                                                                                              Atenciosamente, 

                                                                                

                                                                                   M064.118.003 
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9 ANEXOS 

ANEXO A – CARTA DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO 
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ANEXO B – ROTEIRO DE INVESTIGAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA: “RISCOS À 

SAÚDE DO TRABALHADOR RURAL RELACIONADOS À EXPOSIÇÃO 

OCUPACIONAL: UM ESTUDO TRANSVERSAL”. (CONEP) 

 

PARTICIPANTE DA PESQUISA                                     

Data da entrevista __/__/____ Entrevistador(a): ________________________ 

Número de identificação do entrevistado:   ___________________ 

Sexo: (  ) Masculino   (  ) Feminino 

Endereço atual: ________________________________________________________ 

Bairro: _______________________________________________________________ 

Tel: (  ) _________________        cel (  ) _____________________________________ 

 

PERFIL DA POPULAÇÃO RURAL 

1. Data de nascimento: __/__/____         

2. Idade: _____________ anos 

3. Naturalidade (UF): ____________________________ 

4. Você mora em Casimiro de Abreu há quanto tempo: _________ (dias/meses/anos) 

5. O Sr. sabe ler e escrever: (  ) sim   (  ) não  

6. Estudou até qual série ou ano ___________________________________________  

(  )não sabe responder; (  ) NA                                                                      

7. Na sua opinião qual a sua cor (IBGE): (  ) branca; (  ) preta; (  ) parda; (  ) amarela; (  )      

8. Qual a situação familiar: (  ) vive com companheiro (casado ou união estável);  

(  ) vive sem companheiro (solteiro ou divorciado); (  ) viúvo(a); (  ) não sabe  

9. Quantas pessoas moram na sua casa com o Sr. (adul/crianças): _______ 

 

EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL, SAÚDE E ESTILO DE VIDA  

10. O Sr. já bebeu bebidas alcólicas? (  ) Sim (  ) Não 

11. Se sim..Com que idade iniciou o consumo de bebida alcoólica: (   ) anos, (   ) NA;  

12. O Sr. fuma algum tipo de cigarro: (  )Sim (  )Não  (  ) fumei e parei de fumar (  ) nunca 

fumei    

13. Se sim... Com que idade começou a fumar produtos de tabaco: ___ anos (  ) NA 

14. Se já fumou e não fuma mais: Com que idade parou de fumar: ____ anos (  )NA 

15. Qual a frequência: (  ) diariamente;  (  ) esporadicamente   (  )NA; 

16. Atualmente alguém fuma na sua casa, diariamente? (   ) sim (   ) não (   ) NA  



89 

 

17. Convive com alguém que fuma no seu local de trabalho? (  )sim; (  )não (  ) NA 

 

SITUAÇÃO VACINAL 

18. Possui CADERNETA de vacinação:(  ) sim  (  ) não (  ) perdi (  ) nuca tive (  )NS 

19. Sabe onde a caderneta de vacinação está guardada: (  )sim(  )não sei (  )perdi na mudança 

(  ) nuca tive (  ) NS   

20. O Sr. já tomou a VACINA contra Febre Amarela: (  ) sim  (  ) não  (  ) NA 

21. O Sr. tomou a vacina contra Influenza (gripe) esse ano: (  ) sim  (  ) não (  ) NA  

22. O Sr. tomou a vacina contra Hepatite B: (  )sim  (  ) não (  ) NA 

23. O Sr. tomou a vacina contra o Tétano: (  )sim (  )não  (  ) NA 

24. O Sr. já feriu na roça: (  ) sim (  ) não 

                         

 

PERFIL DO TRABALHADOR 

25. Com que idade começou a trabalhar: _______________ anos. 

26. Possui carteira de trabalho assinada: (  ) sim; (  ) não; (   ) NA; (  ) NS/NR 

27. Na terra que trabalha (propriedade/lote): (  ) arrendatário; (  ) parceiro; (  ) proprietário; (  

) acampado; (  ) tem concessão legal do uso de terra (assentado); (  ) usa a terra cedida por 

outra pessoa;  

28. O Sr. tem cadastro de produtor rural: (  ) sim; (  ) não; (  ) NA; (  ) NS/NR 

29. Qual o tamanho da propriedade: ___________________. 

30. Nessa propriedade o Sr(a) destina alguma área para produção agrícola para consumo 

próprio (exemplo: horta): (  ) sim; (  ) não; (  ) NA; (  )NS/NR 

31. O abastecimento de água da propriedade: (  ) água do rio e/ ou lago; (  ) nascente; ( ) 

poço; ( )SAAE; ( ) reservatório (água da chuva); ( ) outros _____________ (  ) NA 

32. Nos últimos 12 meses, com que frequência o seu domicílio recebeu uma visita do técnico 

da agricultura: (  )01/mês (  )02 meses (  ) faz tempo que não (  ) nunca (  )outro 

33. O Sr. Utiliza agrotóxicos: (  )sim; (  ) não; (  ) NA;  

34. Em caso afirmativo, quais: (  )roundup (  )2.10 D (  ) potássio (  ) chumbinho (  ) outros 

35. Na maioria das vezes, o(a) Sr(a) usa os agentes químicos (agrotóxicos) nas plantações:  

(  ) rundup   (  ) 2.10.D (  ) espalhantes aditivos (  ) fertilizantes ou adubos químicos  (  ) 

corretivo de acidez ( ) vitaminas: quais __________________________________ (  ) NA 

 

36.  Se sim: com que idade começou a lidar com agentes químicos na lavoura: __ anos (  ) NA 

37. Em caso afirmativo, como o sr(a) se prepara o agente químico para lavoura: 
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(  ) mão sem luva; (  ) mão com luva  (  ) pás (  ) baldes (  ) próprio galão (  ) N. 

38. Se não: quanto tempo deixou de usar com agentes químicos: __ anos (  ) NA 

39. O Sr utiliza equipamento de proteção individual para aplicar esses produtos:  

(  ) sim; (  ) não; (   ) NA; (  ) NS/NR 

40. Qual desses equipamentos Sr. utiliza para aplicar adubo químico (agrotóxicos):  

(  ) manual (sem equipamento);  (  ) óculos de proteção  (  ) calça impermeável 

(  ) avental impermeável  (  ) blusa impermeável  (  ) botas  (  ) Luvas de proteção 

(  ) máscara (  ) pulverizador costal manual;  (  ) pulverizador estacionário com motor;  

(  ) regador/spray/pá; (  ) trator pulverizador com barra; (  ) outros _________________ 

 

41. Onde o Sr. compra os adubos/fertilizantes químicos: __________________ 

(  ) lojas ou casa de produtos agricultura: ___________ 

(  ) compra com outros agricultores e trabalhadores rurais; 

(  ) compra de outros agricultores (  ) outros lugares___________________________ 

 

42. Em que local ficam/ficavam guardados os agentes químicos que o Sr. utiliza: 

______________________  

43. Sentiu mal-estar quando misturava ou aplicava agentes químicos: (  ) sim; (  ) não;  

44. O que o Sr. sentiu: (  )falta de ar (  )sinusite (  )agitado (  ) coceira no corpo (  ) coceira 

nos olhos (  ) convulsão (  )diarreia (  )dor de cabeça (  )enjôo (  )tonteira (  )sem vontade de 

viver  

(  ) intestino preso (  ) doença na pele outros (  ) irritação nos olhos (  ) perda de memória 

__________________________________ 
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ANEXO C – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA (CEP) 
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ANEXO D – APROVAÇÃO DO COMITÊ NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA 

(CONEP) 
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