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ARTIGO REVISÃO INTEGRATIVA
ADOECIMENTOS E FATORES RELACIONADOS À SAÚDE DO TRABALHADOR
RURAL
SICKNESSES AND FACTORS RELATED TO RURAL WORKERS 'HEALTH
ENFERMEDADES Y FACTORES RELACIONADOS A LA SALUD DEL TRABAJADOR RURAL
Michele Nunes Fenzke1, Marlise Capa Verde Almeida de Mello2, Kendra Natasha Sousa Castanha dos Santos3,
Marta Regina Cezar-Vaz4
RESUMO
Objetivo: identificar os fatores que levam ao adoecimento do trabalhador rural que utiliza agrotóxico.
Método: revisão integrativa cumprindo cinco etapas para sistematizar a pesquisa. Dados coletados, no
período entre fevereiro e abril de 2017, na LILACS, Biblioteca Virtual SciElo, MEDLINE/PUBMED, CINAHL e
BDENF. Os descritores que nortearam a pesquisa foram rural population, occupational health e pesticides, na
sua versão em inglês. Resultados: foram obtidos 39 artigos científicos que originaram cinco categorias. Além
dos fatores de risco, evidenciaram-se doenças e agravos de saúde desenvolvidos pelos trabalhadores rurais e
os mesmos relacionaram-se ao sistema orgânico afetado. Conclusão: os resultados evidenciaram a intoxicação
como o principal agravo de saúde relacionado ao mau uso de Equipamentos de Proteção Individual. Dessa
forma, é possível contribuir para o avanço científico, pois, uma vez que se identificam os agravos de saúde e
fatores de risco, podem ser estudadas maneiras de prevenir os trabalhadores rurais dos efeitos dos
agrotóxicos. Descritores: Agroquímicos; Saúde do Trabalhador; População Rural; Enfermagem; Doença;
Educação em Saúde.
ABSTRACT
Objective: to identify the factors that lead to the sickness of the rural worker who uses pesticides. Method:
integrative review accomplishing five steps to systematize the research. Data collected, between February
and April 2017, in LILACS, Virtual Library SciElo, MEDLINE / PUBMED, CINAHL and BDENF. The descriptors that
guided the research were rural population, occupational health and pesticides, in its English version. Results:
39 scientific articles were obtained, which gave rise to five categories. In addition to the risk factors, diseases
and health problems developed by rural workers were evidenced and related to the organic system which was
affected. Conclusion: the results evidenced intoxication as the main health concern related to the misuse of
Personal Protective Equipment. In this way, it is possible to contribute to the scientific advance, since, once
health problems and risk factors are identified, ways to prevent rural workers from the effects of pesticides
can be studied. Descriptors: Agrochemicals; Worker's health; Rural Population; Nursing; Disease; Health
education.
RESUMEN
Objetivo: identificar los factores que llevan las enfermedades del trabajador rural que utiliza agrotóxicos.
Método: revisión integrativa, cumpliendo cinco etapas para sistematizar la investigación. Datos recogidos en
el período entre febrero y abril de 2017, en LILACS, Biblioteca Virtual SciElo, MEDLINE / PUBMED, CINAHL,
BDENF. Los descriptores que orientaron la investigación fueron: rural population, occupational health y
pesticidas, en su versión en inglés. Resultados: se obtuvieron 39 artículos científicos, que originaron cinco
categorías. Además de los factores de riesgo, se evidenciaron enfermedades y agravios de salud desarrollados
por los trabajadores rurales y los mismos se relacionaron al sistema orgánico el cual fue afectado. Conclusión:
los resultados evidenciaron la intoxicación como principal agravio de salud relacionado al mal uso de equipos
de protección individual. De esta forma es posible contribuir al avance científico, pues una vez que se
identifican los agravios de salud y factores de riesgo, se pueden estudiar maneras de prevenir a los
trabajadores rurales de los efectos de los agrotóxicos. Descriptores: Agroquímicos; Salud Laboral; Población
Rural; Enfermería; Enfermedad; Educación en Salud.
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INTRODUÇÃO
Após a Segunda Guerra Mundial, a
indústria agroquímica começou a direcionar
seus produtos químicos utilizados na guerra
para o combate a “pragas” na agricultura,
sendo um pacote de medidas adotado como
solução para acabar com a fome no mundo.
Este processo é conhecido como Revolução
Verde e ocorreu em meados dos anos 1960,
quando os trabalhadores passaram a utilizar
agrotóxicos e tecnologia como meios de
atingir a larga produção de alimentos.1
Por meio dessa Revolução, no Brasil,
houve um crescimento do agronegócio
impulsionado por políticas públicas que
investiram em práticas que utilizavam
produtos químicos. Atualmente, o país é um
dos maiores consumidores de agrotóxicos.
Enquanto o mercado mundial cresceu 90%
para esse tipo de substância, no país, o
crescimento chegou a 200%.2 Estudos
científicos sobre a utilização de agrotóxicos
mostram a correlação entre o seu uso direto
e os problemas de saúde de trabalhadores
rurais comprovando o malefício desses
produtos químicos à saúde e ao meio
ambiente.3
Por representar um problema de saúde
pública e que traz malefícios à saúde dos
trabalhadores e comunidade que vivem
próximos às áreas de plantações, o setor
saúde vem buscando definir e implementar
ações voltadas para a atenção integral das
populações expostas a agrotóxicos. Nesse
contexto, a Enfermagem deve conhecer os
problemas de saúde, contribuindo com o
desenvolvimento dessas ações, com o
sentido de ampliar o conhecimento teórico,
prático e metodológico do ambiente de
trabalho rural, do trabalhador rural e do uso
de agrotóxicos a respeito de possível
nexo/associação para a produção de
saúde/doença.4
Para entender as questões relativas à vida
e, consequentemente, a forma como ocorre
o adoecimento, percebe-se a necessidade de
compreensão ampliada do processo de
saúde-doença e sua relação com o trabalho.5
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OBJETIVOS
● Identificar os fatores que levam ao
adoecimento do trabalhador rural que utiliza
agrotóxico.
● Identificar agravos de saúde/doenças
relacionados
ao
uso
de
agrotóxico
apresentados por esses trabalhadores.

MÉTODO
Trata-se de uma revisão integrativa da
literatura em que foram desenvolvidas as
seguintes questões norteadoras de pesquisa:
“Quais fatores levam ao adoecimento dos
trabalhadores rurais que utilizam o
agrotóxico?” e “Quais agravos à saúde e
doenças relacionados ao uso de agrotóxico
que os trabalhadores rurais apresentam?”.
A pesquisa dos textos foi realizada no
período de fevereiro a abril de 2017, a partir
dos descritores controlados pelo Medical
Subjects Headings (MeSH) e Descritores em
Ciências da Saúde (DeCS), na versão em
inglês: rural population, occupational health
e pesticides. A busca foi refinada utilizandose o operador booleano AND, que permitiu
realizar a seguinte combinação: rural
population and occupational health and
pesticides.
As fontes de dados eletrônicas utilizadas
foram as seguintes: Literatura LatinoAmericana e do Caribe em Ciências e Saúde
(LILACS), Medical Literature Analysis and
Retrieval
System
Online
(MEDLINE/
PubMed), Scientific Electronic Library
Online (SciELO), Cumulative Index to
Nursing and Allied Health Literature
(CINAHL) e BDENF (Banco de dados
Bibliográficos Especializado na Área de
Enfermagem do Brasil).
Os critérios utilizados para a inclusão na
amostra foram: artigos científicos, idioma
(português, inglês e espanhol) e recorte
temporal (anos 1989 a 2017), sendo
justificado este período pela publicação de
legislação que regulamenta o uso dos
agrotóxicos (lei n.º 7.802, de 11 de julho de
1989).6 Como critérios de exclusão, optou-se
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por: excluir revisões de literatura, estudos
que tivessem como foco de pesquisa
participantes crianças, estudos que não
tivessem o adoecimento descrito e os artigos
repetidos, que foram considerados uma
única vez.

fenômeno em estudo com implicações para a
prática clínica.7
A busca resultou em 117 artigos
científicos, dos quais foram excluídas 26
publicações que se repetiram nas bases de
dados e 52 publicações após os demais
critérios de exclusão. Após a leitura
analítica do título e resumo, selecionaramse 39 publicações para a leitura na íntegra,
sendo 15 publicações encontradas na base
de dados MEDLINE, 13 publicações na LILACS
e 11 publicações na SciELO. O processo de
seleção dos estudos nas bases de dados
sucedeu-se da seguinte forma mostrada,
conforme a figura 1.

O desenvolvimento da revisão ocorreu por
meio das seguintes etapas: 1) delimitação do
problema; 2) levantamento bibliográfico; 3)
avaliação e categorização dos dados; 4)
análise dos resultados; 5) apresentação da
revisão e síntese do conhecimento – etapa
final que consiste na apresentação de
relatório sobre os resultados de modo a
contribuir para uma nova compreensão do

Encontradas

•
•
•
•
•

Excluídas

Resultaram

117

78

Publicações

39

Publicações

Publicações

69 artigos – Medline
26 artigos – Lilacs
21 artigos – SciElo
1 artigo – Cinahl
0 artigo - Bdenf

•

•

26 artigos excluídos Repetiam-se nas
Fontes de Dados
52 artigos excluídos Após critérios de
exclusão

•
•
•

15 artigos – Medline
13 artigos – Lilacs
11 artigos - SciElo

Figura 1. Ilustração da seleção dos artigos científicos que compuseram a revisão integrativa da literatura.
Rio Grande (RS), Brasil, 2017.

A análise dos dados foi temática,
realizada por meio da tabela com
informação dos artigos, e os estudos
selecionados foram classificados conforme
os níveis de evidência: Nível I - as evidências
são provenientes de revisão sistemática ou
metanálise de todos os relevantes ensaios
clínicos randomizados controlados; Nível II evidências derivadas de estudos individuais
com delineamento experimental; Nível III evidências obtidas de ensaios clínicos bem
delineados sem randomização; Nível IV evidências provenientes de estudos com
delineamento não experimental como
pesquisa
descritiva
correlacional
e
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qualitativa ou estudos de caso; Nível V evidências originárias de relatório de casos
ou dados obtidos de forma sistemática, de
qualidade verificável ou dados de avaliação
de programas; Nível VI - evidências oriundas
de opinião de autoridades e/ou relatório de
comitês de especialistas.8
A partir dessa análise, emergiram duas
categorias para a apreciação dos resultados:
a primeira sobre os fatores ocupacionais que
levam ao adoecimento do trabalhador rural
e a segunda pertinente aos agravos à saúde
e doenças relacionados ao trabalho rural
frente ao uso de defensivo agrícola. Para a
análise da segunda categoria, utilizou-se a
2216
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classificação das doenças relacionadas ao
trabalho do Ministério da Saúde.9

RESULTADOS
Foram identificados 39 artigos científicos
dos quais 23 foram publicados no idioma
português; 16, no idioma inglês e nenhum foi
publicado em espanhol. No período de 28
anos (1989 até 1998), não foram publicados
estudos científicos sobre a temática, não
havendo, também, nenhum nos anos de
2002, 2006 e 2017. Já nos anos de 2012 e
2014, houve maior publicação acerca do
tema com cinco artigos publicados.
Os estudos foram desenvolvidos no Brasil,
Estados Unidos da América (EUA), El
Salvador, Sri Lanka, Índia, Tailândia,
Tanzânia, Inglaterra, Egito e Coreia do Sul,
sendo o Brasil o país onde a maioria dos
estudos foi desenvolvida (n=29, 74,36%).
Com relação aos fatores que contribuem
para o adoecimento dos trabalhadores
rurais, foram identificadas cinco categorias:
o uso de Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs) foi a principal categoria, em
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que dezessete artigos (43,59%) trouxeram a
não utilização de EPIs e dezesseis artigos
(41,02%) versavam sobre o mau uso dos EPIs;
uso e manuseio de embalagens, com dez
artigos (25,64%) mostrando o descarte
incorreto das mesmas e quatro artigos
(10,26%) abordando a sua reutilização, além
de três artigos (7,69%) evidenciando que os
trabalhadores tinham dificuldade na leitura
das informações sobre o produto contidas no
rótulo das embalagens; informação acerca
do uso dos produtos químicos, com seis
(15,38%)
artigos
abordando
que
as
informações
são
fornecidas
pelos
comerciantes;
quanto
ao
tipo
de
equipamento para a aplicação do produto,
com sete artigos (17,95%) trazendo o uso de
pulverizadores costais e treze (33,33%)
artigos falavam sobre a percepção dos
trabalhadores em relação aos riscos da
exposição a essas substâncias. A figura 2
mostra os fatores de risco conforme o artigo
científico.

Categorias
Uso de EPIs

Autores/Ano
Sena et al. (2013)11, Hoshino et al. (2008)13, Recena e Caldas (2008)14, Faria et al.
(2004)18, Peres et al. (2004)19, Silva et al. (2016)21, Viero et al. (2016)22, Cezar-Vaz et
al. (2015)23, Preza e Augusto (2012)25, Gregolis et al. (2012)26, Menegat e Fontana
(2010)30, Jacobson et al. (2009)31, Araújo et al. (2007)32, Oliveira-Silva (2001)33, Mathew
et al. (2015)34, Raksanam et al. (2015)35, Saleh et al. (2014)37, Lekei et al. (2014)38,
Oliveira Pasiani et al. (2012)40, Whalley et al. (2009)41, Soares et al. (2003)45, Araújo et
al. (2000)46, Faria et al. (2000)47.
Embalagens
Recena e Caldas (2008)14, Silva et al. (2016)21, Preza e Augusto (2012)25, Menegat e
Fontana (2010)30, Jacobson et al. (2009)31, Oliveira-Silva (2001)33, Mathew et al.
(2015)34, Lekei et al. (2014)38, Oliveira Pasiani et al. (2012)40, Araújo et al. (2000)46,
Faria et al. (2000)47.
Informações de Recena e Caldas (2008)14, Peres et al. (2001)20, Mathew et al. (2015)34, Oliveira Pasiani
uso
et al. (2012)40, Soares et al. (2003)45.
Pulverizador
Peres et al. (2004)19, Menegat e Fontana (2010)30, Araújo et al. (2007)32, Mathew et al.
costal
(2015)34, Lekei et al. (2014)38, Kim et al. (2014)39, Oliveira Pasiani et al. (2012)40, Araújo
et al. (2000)46.
Percepção do
Sena et al. (2013)11, Recena e Caldas (2008)14, Peres et al. (2005)15, Levigard e
trabalhador
Rozemberg (2004)17, Peres et al. (2004)19, Viero et al. (2016)22, Gregolis et al. (2012)26,
Menegat e Fontana (2010)30, Jacobson et al. (2009)31, Raksanam et al. (2015)35, Saleh et
al. (2014)37, Weerasinghe et al. (2008)43.
Não mostram
Rigotto et al. (2013)10, Orantes et al. (2011)12, Pires et al. (2005)16, Belo et al. (2012)24,
nenhum fator, Brazilio et al. (2012)27, Souza et al. (2011)28, Camarinha et al. (2011)29, Miranda Filho et
apenas doenças al. (2014)36, Ritz et al. (2009)42, Solomon et al. (2007)44, Faria et al. (1999)48.
Figura 2: Artigos que mostram o fator de risco ao qual os trabalhadores rurais estão expostos. Rio Grande
(RS), Brasil, 2017.
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Com relação à segunda categoria, os
principais agravos de saúde e doenças
identificados nos estudos foram os do
sistema nervoso (n=12, 30,77%), por meio da
ocorrência de intoxicações, convulsões,
doenças neurológicas, neuropatia periférica,
doença
de
Parkinson
e
transtornos
mentais/psiquiátricos. Em segundo lugar, os
estudos apresentaram os adoecimentos do
sistema
sensorial
(n=8,
20,51%)
representados pela irritação ocular, perda
auditiva, síndrome vestibular periférica
irritativa, perda auditiva sensorioneural e
problemas no processamento auditivo
temporal. E, em terceiro lugar, as
alterações do sistema respiratório (n=7,
17,95%) na ocorrência de rinite alérgica,
asma e doença obstrutiva crônica seguidas
por demais sistemas orgânicos afetados
como o sistema tegumentar (n=6, 15,38%), o
sistema genitourinário (n=5, 12,82%), o
sistema digestório (n=3, 7,69%), o sistema
osteomuscular (n=2, 5,13%), o sistema
imunológico (n=2, 5,13%), o sistema
endócrino (n=1, 2,56%) e o sistema
cardiovascular (n=1, 2,56%).
Alguns agravos de saúde e doenças não
foram especificados nos artigos conforme
sistemas, sendo eles a intoxicação (n=16,
41,02%), as neoplasias (n=2, 5,13%), a
malformação congênita (n=1, 2,56%), a
alergia (n=1, 2,56%) e os efeitos
teratogênicos (n=1, 2,56%). A figura 3
sintetiza as informações dos artigos.
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País
Ano
Brasil 201310
Brasil 201311
El Salvador
201112
Brasil 200813

Revista de Publicação
Revista Brasileira de Epidemiologia
Ciência e Saúde Coletiva
MEDICC

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

200814
200515
200516
200417

Revista Brasileira de
Otorrinolaringologia
Revista de Saúde Pública
Cadernos de Saúde Pública
Cadernos de Saúde Pública
Cadernos de Saúde Pública

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

200418
200419
200120
201621

Cadernos de Saúde Pública
Cadernos de Saúde Pública
Revista de Saúde Pública
Revista Cuidado é Fundamental

Brasil 201622

Escola Anna Nery

Brasil 201523

Revista da Escola de Enfermagem USP

Brasil 201224

Brasil 201030

Revista Brasileira de Saúde
Ocupacional
Revista Brasileira de Saúde
Ocupacional
Revista Brasileira de Saúde
Ocupacional
Jornal da Sociedade Brasileira de
Fonoaudiologia
Ciência e Saúde Coletiva
Jornal da Sociedade Brasileira de
Fonoaudiologia
Ciência, Cuidado e Saúde

Brasil 200931
Brasil 200732
Brasil 200133

Ciência e Saúde Coletiva
Ciência e Saúde Coletiva
Revista de Saúde Pública

Brasil 201225
Brasil 201226
Brasil 201227
Brasil 201128
Brasil 201129
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Tipo de Estudo
Quantitativo e ecológico
Estudo de caráter observacional
transversal
Estudo descritivo e analítico
transversal
Estudo de coorte histórica, com
corte transversal
Estudo qualitativo
Estudo exploratório
Estudo de coorte
Estudo exploratório de campo

Nível de
Evidência
6
6

Sistema orgânico
Não especificado.
Nervoso, Sensorial.

6

Genitourinário.

4

Sensorial.

6
6
4
6

Delineamento transversal
Pesquisa qualitativa
Estudo exploratório
Descritivo, com abordagem
quantitativa
A pesquisa é descritiva e
exploratória, com abordagem
qualitativa
Estudo observacionalexploratório
Estudo exploratório, descritivo e
qualitativo
Estudo seccional

6
6
6
6

Não especificado.
Nervoso, Sensorial, Tegumentar.
Não especificado.
Nervoso, Osteomuscular, Imunológico,
Cardiovascular.
Não especificado.
Não especificado.
Respiratório, Genitourinário, Digestório.
Respiratório, Genitourinário, Digestório.

6

Não especificado.

6

Tegumentar.

6

Endócrino.

6

Não especificado.

Estudo exploratório

6

Não especificado.

Estudo epidemiológico
transversal
Delineamento transversal
Descritivo transversal

6

Sensorial.

6
6

Nervoso, Sensorial.
Sensorial.

Descritivo, de abordagem
qualitativa
Estudo transversal
Estudo transversal
Estudo de caso-controle

6

Respiratório.

6
6
4

Tegumentar.
Nervoso, Respiratório.
Não especificado.
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Índia 201534
Tailândia 201435
Brasil 201436
Egito 201437
Tanzânia 201438
Coréia do Sul
201439
Brasil 201240

Indian, Journal of Occupational
Environmental Medicine
Asia Pac J Public Health
BMC Câncer
BMC Public Health
BMC Public Health
Environmental Research

Adoecimentos e fatores relacionados à saúde...

Estudo transversal

6

Estudo Misto
Estudo de coorte populacional
Estudo exploratório e descritivo
Estudo transversal exploratório
Pesquisa do tipo censo

6
4
6
6
6

International Journal of
Estudo epidemiológico
6
Environmental Research and Public
transversal
Health
EUA 200941
Journal of Agromedicine
Estudo longitudinal
6
EUA 200942
Environmental Health Perspectives
Estudo de caso-controle
4
Sri Lanka 200843 BMC Public Health
Estudo descritivo transversal
6
Inglaterra 200744 Occupational Medicine
Estudo exploratório transversal
6
Brasil 200345
Cadernos de Saúde Pública
Estudo transversal
6
Brasil 200046
Revista de Saúde Pública
Estudo exploratório
6
Brasil 200047
Cadernos de Saúde Pública
Estudo descritivo
6
Brasil 199948
Revista de Saúde Pública
Estudo transversal
6
Figura 3. Caracterização dos estudos quanto ao título dos artigos, ano de publicação, revista de publicação,
orgânicos que foram afetados. Rio Grande (RS), Brasil, 2017.
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Nervoso, Respiratório, Tegumentar,
Genitourinário.
Não especificado.
Nervoso.
Sensorial, Respiratório, Tegumentar.
Respiratório, Tegumentar.
Nervoso, Sensorial, Digestório.
Não especificado.
Não especificado.
Nervoso.
Não especificado.
Nervoso, Sensorial.
Não especificado.
Nervoso, Osteomuscular, Imunológico.
Nervoso.
Nervoso.
o nível de evidência dos estudos e os sistemas

ISSN: 1981-8963

https://doi.org/10.5205/1981-8963-v12i8a231532p2214-2226-2018

Fenzke MN, Mello MCVA de, Santos KNSC dos et al.

A maioria das produções esteve classificada
no nível de evidência seis, que indica
evidências oriundas da opinião de autoridades
(baseada na competência clínica) ou relatório
de comitês de especialistas. Esses estudos
indicam os agravos à saúde e doenças
relacionados à sua distribuição no tempo, no
espaço e conforme peculiaridades individuais
dos sujeitos da pesquisa. Por meio dessa
classificação, são proporcionados subsídios
que auxiliam o enfermeiro na avaliação crítica
dos estudos e, consequentemente, na tomada
de decisões sobre a incorporação dessas
evidências à prática clínica.

DISCUSSÃO
O uso de Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs) foi o fator com maior
ocorrência nos estudos, sendo o mesmo
subdividido em duas categorias: trabalhadores
que não utilizavam e trabalhadores que
faziam o uso inadequado. Os trabalhadores
rurais que participaram dos estudos relataram
não usar luvas, máscaras ou roupas
impermeáveis e tinham hábitos operacionais,
como usar a boca para remover os bloqueios
dos bicos pulverizadores, enquanto aplicavam
os pesticidas, embora tivessem a percepção
do risco dessa ação.49 O fato de não utilizar
máscaras, por exemplo, apresenta dimensão
significativa, uma vez que os problemas de
saúde que afetam o sistema respiratório foram
indicados em seis artigos da revisão e
representados por alterações crônicas e
agudas tais como: rinite alérgica, asma e
doença obstrutiva crônica, sendo este sistema
o mais afetado nos artigos que traziam, como
fator de adoecimento, o uso ou mau uso de
EPIs.
Entre os adoecimentos, no entanto, o
sistema nervoso foi o mais afetado, no qual os
trabalhadores
apresentaram
intoxicação,
doença de Parkinson, neuropatia periférica,
entre outros, visto que os compostos químicos
podem entrar pela via dérmica ou pela via
respiratória e realizar a inibição de
aceticolinesterase (ACE), ou seja, atingir as
terminações nervosas, fator relacionado aos
EPIs que intensifica a problemática. A inibição
da ACE, por sua vez, leva a um acúmulo de
neurotransmissor
acetilcolina
(AC)
nas
sinapses e este acúmulo desencadeia uma
série de efeitos demonstrando que o sistema
nervoso foi prejudicado50 evidenciando, assim,
a importância de usar os EPIs para proteger o
trabalhador contra alterações nervosas.
Nas vias dérmica e respiratória, as
principais para o desencadeamento de
adoecimentos do sistema nervoso, verifica-se
a importância do uso de equipamentos, como
Português/Inglês
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máscaras ou respiradores,51 visto que os
pesticidas podem ser altamente voláteis
quando inalados pela via respiratória diante
do não uso desse equipamento. Já a absorção
dérmica ocorre por meio do contato direto da
pele com pesticidas ou pela não utilização das
roupas
adequadas,
como
macacão
impermeável, ou ainda por utilizar esses
equipamentos de proteção contaminados por
resíduos dos produtos químicos.52
Outros estudos evidenciaram o mau uso
desses equipamentos, atribuindo ao calor o
motivo, conforme relatos dos trabalhadores,
sendo que o uso de EPIs afeta mecanismos
fisiológicos de termorregulação. Portanto, os
mesmos proporcionam mal-estar ao agricultor
já que o processo de dissipação de calor fica
prejudicado.53 Verificou-se ainda que, no
processo de pulverização, os agricultores não
utilizavam EPI, pois a atividade era
considerada uma tarefa rápida e, assim, não
haveria a necessidade de uso de equipamento
de proteção.54
Muitas vezes, a questão financeira foi outro
fator que limitou a aquisição do EPIs para
muitos agricultores visto que a maioria desses
possui renda familiar limitada, fator que
também dificulta o acesso à informação
correta sobre os agrotóxicos, o que faz com
que lidem com esse produto de forma
equivocada, pois não podem contratar um
profissional qualificado, como um engenheiro
agrônomo, propiciando maior exposição aos
riscos.55
Segundo a Norma Regulamentadora 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
calçados
impermeáveis e resistentes em trabalhos com
produtos químicos.56
A revisão identificou, ainda, que a
intoxicação foi um dos principais agravos de
saúde apresentados pelos trabalhadores. Há
maior risco de intoxicação quando existe
contato
intenso
do
trabalhador
com
agrotóxicos
como
no
transporte,
armazenamento,
preparo
das
caldas,
aplicação e limpeza do equipamento de
pulverização,
além
do
descarte
de
embalagens vazias.57
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As evidências dos estudos revelam que,
dependendo dos fatores de risco aos quais os
trabalhadores
estão
expostos,
serão
desenvolvidos tipos específicos de doenças
que podem ser manifestadas em curto ou
longo prazo. Além disso, os estudos
evidenciaram lacunas existentes na literatura,
pois a maioria dos estudos utilizou apenas o
relato dos participantes, sendo que poucos
realizaram
exames
específicos
que
demonstrassem a alteração no organismo.
Sobre o manuseio das embalagens dos
produtos químicos, os estudos mostraram que
os trabalhadores realizam descarte incorreto e
reutilização dessas embalagens e também
possuem dificuldade na leitura dos rótulos.
Estudo evidenciou que os trabalhadores
queimam as embalagens ou descartam no
ambiente (aterros, lixões e beira dos rios) e,
apesar de a maioria ler o rótulo, eles
relataram que havia termos técnicos, falta de
clareza na linguagem e uso de letras muito
pequenas, o que dificultava a compreensão
das informações contidas no rótulo.58
Portanto, ao identificar os fatores de risco
para a saúde desses trabalhadores, podem ser
desenvolvidas e adotadas algumas medidas
que visem a diminuir o adoecimento
decorrente do trabalho, como o investimento
em pesquisas científicas que utilizem testes
laboratoriais para detectar alterações no
organismo, o incentivo, por meio de políticas
públicas, à agricultura orgânica, a orientação
aos trabalhadores sobre práticas seguras na
aplicação desses produtos e um trabalho de
educação em saúde para a população.
Contudo, para conhecer as consequências e
saber como preveni-las, é necessário um
trabalho multiprofissional em saúde no qual os
profissionais notifiquem casos de doenças que
possam estar associadas aos agrotóxicos.
Desse modo, será possível ter uma visão maior
acerca do adoecimento da população rural.
Frente a todas essas questões que
envolvem o processo de trabalho dos
agricultores, a Enfermagem pode atuar, por
meio da educação em saúde, nas Unidades de
Atenção Primária, bem como por meio da
notificação de doenças provenientes do uso de
agrotóxicos,
fortalecendo,
assim,
a
importância de notificar para que, dessa
forma, a saúde pública ganhe maiores
investimentos para a realização de exames e o
tratamento adequado.

CONCLUSÃO
Evidenciou-se que o fator de adoecimento
de destaque foi relacionado à utilização de
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs),
especialmente tratando-se da não utilização
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ou da utilização inadequada, o que contribuiu,
segundo a maioria dos estudos, para a
intoxicação relacionada ao sistema nervoso.
Dessa forma, os resultados da revisão
fortaleceram o quanto ainda é fundamental o
incentivo ao uso dos Equipamentos de
Proteção Individual destacando a sua
importância perante a possibilidade de
acometimento patológico de um sistema
orgânico vital ao ser humano. Além disso,
retoma-se a relevância da identificação das
diferentes vias de intoxicação destacando,
além da via inalatória, a via dérmica
envolvida nos diferentes processos do trabalho
rural.
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