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RESUMO 
 

 
Estudo descritivo e exploratório de abordagem qualitativa cujo principal objetivo foi 
analisar as concepções de saúde e doença de trabalhadores rurais de áreas 
irrigadas e acessibilidade aos serviços de saúde. Participaram desse estudo 
trabalhadores rurais boias-frias e alguns trabalhadores rurais que são operadores de 
máquinas agrícolas e trabalham diretamente com aplicação de agrotóxicos, de 
empresas fruticultoras localizadas em projetos de irrigação no munícipio de 
Petrolina-PE. A coleta de dados foi realizada através de uma entrevista com cada 
sujeito utilizando perguntas norteadoras e um gravador de voz, além da técnica de 
observação assistemática para o recolhimento e registro de fatos da realidade 
estudada. As entrevistas gravadas foram transcritas e tratadas pela Técnica de 
Análise de Conteúdo de Bardin. Os resultados obtidos foram analisados e 
comparados a dados da literatura. Esta pesquisa respeitou todos os aspectos éticos 
previstos nas diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres 
humanos (Resolução Nº 466, de 12 de dezembro de 2012). A maioria dos 
entrevistados era do sexo masculino, faixa etária de 31 – 45 anos, nível de 
escolaridade básico incompleto, estado civil casado, religião católica, renda mensal 
igual a um salário mínimo e carga horária semanal de trabalho de 44 horas. Nesse 
estudo, a saúde foi vista como o estado natural do indivíduo, sendo caracterizada 
como um estado de bem-estar, ausência de problemas e associada à disposição 
para o trabalho. Destaca-se que o ambiente, em sua concepção de local onde 
relações são tecidas, também foi envolvido no conceito de saúde. A doença foi 
caracterizada por sentimentos de tristeza, dor e associação com algo de natureza 
séria, além da concepção dessa relacionada a presença de sintomatologia e 
patologias. Com relação a acessibilidade dos trabalhadores rurais aos serviços de 
saúde percebe-se que os entrevistados têm o entendimento sobre os principais 
serviços que os mesmos podem procurar para tratar os seus problemas de saúde, 
no entanto, faz-se necessário esclarecimento sobre o perfil de cada serviço. Conclui-
se portanto que os trabalhadores rurais entrevistados não reconhecem os temas 
Saúde e Doença em toda sua complexidade, e que o nível de compreensão e 
informação sobre tais conceitos se reflete na capacidade de entendimento acerca do 
processo causal do adoecimento e acontecimento de acidentes ocupacionais. Por 
fim, à medida que o trabalhador está inserido no contexto organizacional do seu 
ambiente ocupacional, esse está sujeito a diferentes variáveis que afetam a sua 
condição de vida e saúde.  
 
 
Palavras-Chave: Saúde do Trabalhador. Saúde da População Rural. Condições 
sociais. Riscos Ocupacionais. Exposição ocupacional. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 
 

Descriptive and exploratory study of qualitative approach whose main objective was 
to analyze the conceptions of health and disease of rural workers in irrigated areas 
and accessibility to health services. Participated of this study boias-frias rural workers 
and some rural workers who are agricultural machine operators and work directly 
with pesticides application in companies from fruit farming located in irrigation 
projects in the municipality of Petrolina - PE. The collection of data was conducted 
through an interview with each participant using guideline questions and a voice 
recorder, as well as assystematic observation technique for gathering and record 
facts of reality studied. The recorded interviews were transcribed and processed by 
the Content Analysis Technique of Bardin. The results obtained were analyzed and 
compared to literature data. This study followed all ethical aspects covered in the 
guidelines and regulatory research norms involving human beings (Resolution No. 
466, of December 12, 2012). Most respondents were male, age 31-45 years old, 
incomplete basic degree of education, marital status married, Catholic religion, 
monthly income equal one minimum salary and weekly working hours of 44 hours. In 
this study, health it was seen as the natural state of the individual, being 
characterized as a welfare state,absence of problems and associated with  the 
disposition for work. It is emphasized that the environment in their local conception 
where relations are woven, was also involved in the concept of health. The disease 
was characterized by feelings of sadness, pain and association with something of a 
serious nature, beyond the conception of this related to the presence of 
symptomology and diseases. With regard the accessibility of rural workers to health 
services it is perceived that the interviewed had an understanding of the key services 
they may seek to treat their health problems, however, it is necessary clarification on 
the profile of each service. It is concluded therefore that the interviewees rural 
workers do not recognize the health and disease themes in all their complexity, and 
the level of understanding and information about these concepts is reflected in 
powers of understanding about the causal of disease process and occurrence of 
occupational accidents.At last, as the worker is inserted in the organizational context 
of your workplace, this is subject to different variables that affect their living 
conditions and health. 
 

 

Key-words: Occupational Health. Rural Health. Social Conditions. Occupational 
Risks; Occupational Exposure. 
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1 INTRODUÇÃO 

   

A saúde, no Brasil, tem a relevância de direito social e a Constituição Federal 

de 1988 determina o Sistema Único de Saúde (SUS) como mecanismo capaz de 

oferecer atendimento integral e acesso universal a saúde. Entretanto, a realidade 

proporciona vários obstáculos para o cumprimento desses princípios (OSORIO; 

SERVO; PIOLA, 2011). 

A definição de saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e 

social e não meramente a ausência de doença ou enfermidade, inclusa na 

Constituição da Organização Mundial de Saúde (OMS, 1946), é uma notória 

representação de uma compreensão bastante ampla da saúde ademais de um 

enfoque centrado na doença (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007). 

Na transação epidemiológica brasileira persiste, de um lado, o predomínio de 

condições crônicas, aludidas comumente como doenças e agravos não 

transmissíveis, e, do outro, as doenças que aparecem e/ou reaparecem como as 

infectocontagiosas (CÂMARA et al., 2012).  

As várias conceituações de determinantes sociais de saúde exprimem, com 

maior ou menor nível de minudência, a definição atualmente bastante generalizada 

de que as condições de vida e trabalho dos indivíduos e de grupos da população 

estão associadas com a sua situação de saúde (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007). 

O documento produzido para a Conferência Mundial sobre Determinantes 

Sociais de Saúde da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2011) considera a 

saúde como um fator-chave para uma ampla visão das metas da sociedade. O 

enfoque dos determinantes sociais reconhece a distribuição da saúde - mensurada 

pelo grau de desigualdade em saúde – como relevante indicador não apenas do 

nível de justiça social e igualdade que existe em uma sociedade como também de 

seu funcionamento na sua totalidade.  

A recíproca relação entre a saúde, às condições socioeconômicas e o 

processo de trabalho realizado no ambiente rural permite demonstrar aspectos que 

abalançam entre as necessidades de manutenção da vida humana e do ambiente 

(SEVERO et al., 2012). As concepções sobre saúde e doença manifestam 

significados que exprimem o contexto social e o agrupamento de valores que estão 

presentes entre os diversos grupos sociais (REIS; SOARES; CAMPOS, 2010).  
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De forma intrínseca e relacionada com o desenvolvimento local e suas 

modificações está à saúde do trabalhador. No qual, é preciso levar em consideração 

o contexto local na sua totalidade de dimensões biológica, cultural, social, ecológica, 

política e econômica, sabendo reconhecer os condicionantes das situações 

caracterizadas como de risco para a saúde de quem labora (SIQUEIRA et al., 2011). 

Portanto, compreende-se que a saúde do trabalhador se compõe de 

contextos que se conformam a partir de práticas sociais que conservam a 

reprodução e transformação social. A conjuntura deve ser acompanhada em sua 

completa complexidade, comportando a vigilância em saúde do trabalhador, em 

conformidade a promoção do desenvolvimento sustentável, isto é, procurando-se 

realizar a vigilância das situações e contextos de risco, cooperando para a 

transformação social que comporte o desenvolvimento saudável e sustentável local 

nas dimensões econômicas, políticas, sociais e ambientais. (SIQUEIRA et al., 2011). 

Historicamente, a saúde do trabalhador rural continua como um aspecto que 

escasseia da atenção e do comprometimento público que concretize as políticas de 

saúde voltadas à população que habita e tem o campo como local de trabalho, 

considerando, não obstante, a necessidade de ampliação das ações do SUS 

perante as propostas e demandas levadas pelos próprios trabalhadores (SANTOS, 

2011).  

Consoante a este panorama, considera-se que estes agricultores, assim 

como também sua família se encontram vulneráveis à sua própria prática laboral, em 

aspectos tanto do desconhecimento sobre a produção e desenvolvimento, quanto, 

por exemplo, o uso de agrotóxicos. A utilização desses compostos é uma condição 

de grande risco para os agricultores e para o meio ambiente, uma vez que não 

existe orientação e nem capacitação técnica, e a falta de conhecimento sobre a 

realidade de seu uso é a regra (SILVA; ARAÚJO; MELO, 2013). 

A Norma Regulamentadora 9 - NR 9 do Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE) classifica os principais riscos ocupacionais em cinco grupos, segundo a sua 

natureza. São eles: os agentes químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e os 

riscos de acidentes de trabalho (BRASIL, 1994). 

A utilização indiscriminada de agrotóxicos e o desenvolvimento de novas 

formas para combater as pragas que comprometem as lavouras estão 

transformando o trabalho rural em um problema de saúde pública, levando em 

consideração a morbidade em consequência de práticas insalubres e desprotegidas 
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na manipulação dessas substâncias e contaminação do meio ambiente, práticas que 

causam desequilíbrios ecológicos e contribuem para a emergência de doenças, 

dentre outros agravos (MENEGAT; FONTANA, 2010). 

É sabido que o gerenciamento e a análise de riscos de problemas gerados no 

campo das relações entre saúde, ambiente e trabalho é uma difícil tarefa, contudo, é 

um desafio que requer enfrentamento por vários setores governamentais ou não, 

comprometidos na garantia de uma melhor qualidade de vida e trabalho para a 

população do país (BELO et al., 2012). 

Dito isso, conclui-se que a prevenção é o sistema de segurança mais eficiente 

que existe. Esta busca o estabelecimento da melhor forma de impedir a ocorrência 

de riscos de acidente.  E sob esta visão, assegura-se que o trabalhador, buscando o 

seu próprio bem, deve permanecer ininterruptamente atento e cumprir as normas de 

segurança relacionadas ás suas práticas laborais e o empregador terá que ofertar 

um ambiente de trabalho livre de fatores de riscos relacionados à ocupação 

(GANIME et al., 2010). 

Logo, é essencial para criação de ambientes saudáveis e sustentáveis o 

conhecimento do ambiente rural e das condições de vida e saúde do trabalhador, 

tornando-o protagonista das reflexões sobre a saúde individual, ambiental e coletiva. 

(MENEGAT; FONTANA, 2010).  

Repensar a saúde da população rural parece ser preciso, desenvolvendo 

políticas especificamente relacionadas às particularidades culturais e 

epidemiológicas com serviços geograficamente acessíveis e com atendimento 

desempenhado por equipes que realizem um cuidado de modo resolutivo e 

acolhedor (BEHEREGARAY; GERHARDT, 2010).  

Acerca da qualidade de vida no âmbito da saúde, é necessário considerar seu 

amplo sentido, contemplando que essa se apóia na compreensão das necessidades 

humanas fundamentais, espirituais e mateirais, além de ter a definição de promoção 

a saúde como seu foco mais importante. A qualidade de vida em saúde está 

centrada na capacidade de se viver sem doenças ou na superação das dificuldades 

ou estados/ condições de morbidade.  Portanto, dizer que a saúde tem relação e 

proximidade com a noção de qualidade de vida já é um bom começo (MINAYO, 

HARTZ, BUSS, 2000). 

Como imprescindível medida de impacto em saúde, a qualidade de vida deve 

ser mensurada mediante o desenvolvimento de instrumentos estruturados e 
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simplificados, com a capacidade de identificar os estados de bem estar físico, mental 

e social dos indivíduos, auxiliando na definição das prioridades e estratégias de 

prevenção na saúde do trabalhador rural (SIQUEIRA et al., 2012). 

Desse modo, no processo de trabalho, reconhecer os riscos envolvidos 

conforma-se como uma válida estratégia para reduzir e evitar possíveis 

intercorrências na saúde do trabalhador. Para minimização dos problemas que 

decorrem da relação saúde - trabalho e atuar na prevenção de acidentes e doenças 

ocupacionais são indispensáveis recomendações de medidas no ambiente de 

trabalho (SOARES, 2011). 

Por fim, o presente estudo considera importante a segurança e a saúde do 

trabalhador rural, visto que estes trabalhadores são indispensáveis para a 

sustentação, crescimento e desenvolvimento da economia local. O interesse pela 

temática abordada surgiu a partir de questionamentos evidenciados pela discente 

pesquisadora, com base em vivências no qual a mesma presenciou a precariedade 

das condições de vida e saúde de trabalhadores rurais, tornando cogente a 

importância do conhecimento sobre algumas questões que envolvem tais sujeitos, 

em busca de respostas.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral  

 

Analisar as concepções de saúde e doença de trabalhadores rurais de áreas 

irrigadas e acessibilidade aos serviços de saúde. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 - Caracterizar sócio demograficamente os trabalhadores rurais dos Projetos de 

Irrigação contemplados; 

 

- Identificar o conhecimento e experiências vivenciadas pelos trabalhadores, sobre 

exposições a agrotóxicos e uso de EPI, traumas ou acidentes relacionados ao 

trabalho rural; 

 

- Conhecer o entendimento destes trabalhadores acerca de saúde e doença; 

 

- Verificar a acessibilidade do trabalhador rural aos serviços de saúde 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Meio rural brasileiro e nordestino 

 

Visto por algumas esferas da sociedade como sinônimo de problemas e 

atraso, o meio rural brasileiro vem modificando esse “status”, sendo agora 

identificado como portador de soluções. No qual, atualmente vivencia uma 

reprodução de suas funções conjuntamente a sociedade onde há quatro décadas 

vem sendo identificado como um espaço para se produzir alimentos, gerar divisas e 

depositário de mão de obra com potencial para o desenvolvimento industrial e 

urbano (SOUZA; BRANDEMBURG, 2010). 

Há várias cadeias do agronegócio no Brasil, entre essas a frutícola, que por 

tempos não havia sido explorada, entretanto esse setor está se apresentando como 

uma inovação, um mercado com potencial expansivo, sendo considerado 

atualmente como um dos setores de maior potencialidade para o agronegócio 

brasileiro (FARIAS FILHO, 2009). 

Vale ressaltar além da atividade industrial, a notória relevância da agricultura 

familiar na configuração e arranjo do espaço rural no Brasil. Historicamente no 

contexto das políticas públicas e no desempenho do Estado nacional essa atividade 

foi pouco valorizada em comparação a outros setores como, por exemplo, a 

agricultura patronal (AZEVEDO; PESSOA, 2011). 

Essa emerge no Brasil na década de 90 e era denominada até então como 

pequena produção mercantil/familiar, delimitando um conjunto de medidas que 

vinham se tracejando desde o início do período da redemocratização. Marco que 

reconhece na esfera das políticas públicas a categoria social de trabalhadores rurais 

(CRUZ, 2012). 

 A agricultura familiar destaca-se pela sua maior aptidão de manutenção de 

sistemas agrários biodiversos e ambientalmente sustentáveis, no entanto essa 

tendência natural precisa de incentivo e apoio com apropriadas políticas públicas 

incluindo uma assistência técnica com capacidade de orientar a adoção de práticas 

agrícolas sustentáveis. Destaca-se que em várias de nossas regiões a agricultura 
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continua sendo o pilar do desenvolvimento local e, principalmente, o tipo de 

ruralidade encontrada (CAMARGO; OLIVEIRA, 2012). 

Acerca do semiárido brasileiro, esse apresenta uma concentração de em 

média 20,8 milhões de pessoas que, ao longo da história, tem como base no 

convívio com as políticas públicas o discurso de que os problemas regionais 

socioeconômicos emanam da combinação de processos naturais, com ênfase no 

fenômeno da seca. Os perímetros de irrigação têm se estabelecido nos territórios 

como tática política para desenvolver o semiárido (PONTES et al., 2013). 

A região Nordeste, embora, no aspecto socioeconômico seja a região mais 

pobre do país, tem ganhado destaque em detrimento do seu grande potencial de 

crescimento, apresentando nas últimas décadas indicadores de crescimento anual 

acima da média nacional. Essa região também demonstra excelentes condições 

climáticas e de solo para se produzir frutas tropicais, além de se apresentar como 

dinâmica e com intenso potencial de crescimento oferecendo grande possibilidade 

de reverter o quadro de dificuldades socioeconômicas do semiárido nordestino 

(FARIAS FILHO, 2009). 

Logo, o Nordeste apresenta as principais condições para a implementação da 

agricultura de mercado e expõe uma diversidade de recursos naturais, com uma 

vastidão de terras, mão de obra a preço baixo e muitos incentivos fiscais às 

atividades econômicas que respondem ligeiramente ao que é ditado pelo mercado, 

assim como vem acontecendo com a expansão da fruticultura nos vales úmidos ou 

da soja nas áreas de cerrado. Em diversos casos, tal crescimento se dá numa 

rapidez jamais pensada, principalmente por transformar rapidamente a dinâmica 

territorial e os fluxos econômicos, fortalecendo a urbanização em andamento e 

consolidando, na perspectiva econômica, verdadeiros oásis no sertão (BEZERRA; 

ELIAS, 2011). 

 

3.2 Desenvolvimento econômico no Brasil e no Nordeste: Principais cultivos 

agrícolas 
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O Brasil se sobressai entre os principais produtores, consumidores e 

exportadores de açúcar e álcool devido a sua capacidade competitiva na produção 

de cana-de-açúcar. No entanto, historicamente esse argumento nem sempre foi 

válido uma vez que a produtividade dessa matéria prima somente ascendeu de 

modo significativo a partir da segunda metade da década de 70, superando a média 

mundial somente nos anos 80 (SATOLO; BACCHI, 2009). 

 Vale ressaltar também a produção de soja no país tendo uma significativa 

importância nas exportações. O Brasil é o segundo maior produtor mundial dessa 

oleaginosa em farelo, grão e óleo e exibe condições geográficas que lhe proporciona 

aumentar ainda mais essa produção (CORONEL; MACHADO; CARVALHO, 2009). 

 Ademais, devido as favoráveis condições climáticas, topografia permitindo a 

mecanização, incentivo à cotonicultura através de programas federais e estaduais e, 

sobretudo devido a intensa adoção de modernas tecnologias, o cultivo do algodão 

no Cerrado brasileiro tem alcançado considerável sucesso. Reunindo todos esses 

fatores, em situações não irrigadas, o cerrado brasileiro exibe as maiores 

produtividades de algodão no Brasil e no mundo (ZONTA et al., 2014). 

No Nordeste cresce o agronegócio da fruticultura e da soja.  A moderna 

produção das frutas em pleno semiárido nordestino proporciona uma quebra nos 

processos econômicos historicamente hegemônicos nesse bioma, uma vez que a 

busca pela regularidade climática nele predominante foi paradoxalmente o elemento 

essencial para que as empresas regionais, nacionais e multinacionais 

incrementassem ou implantassem seus investimentos (BEZERRA; ELIAS, 2011). 

Dentre as principais áreas de intensa produção da fruticultura nessa região 

encontram-se as microrregiões de Petrolina (PE) e Juazeiro (BA), Mossoró e Vale do 

Açu, ambas no RN, e a microrregião do Baixo Jaguaribe (CE). Tais áreas compõem 

os principais polos frutícolas do Nordeste, concentrando uma expressiva parte da 

produção das frutas tropicais exportadas pelo país, sobretudo de uva, de manga, de 

banana e de melão. Com relação às áreas de propagação do agronegócio da soja 

temos, principalmente, as microrregiões de Barreiras (BA), Gerais de Balsas (MA) e 

Alto Parnaíba Piauiense (PI) (BEZERRA; ELIAS, 2011). 
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3.2.1 A Região do Vale do São Francisco  

 

Na Região do Vale do São Francisco os polos mais desenvolvidos situam-se 

em torno das cidades de Petrolina-PE e Juazeiro-BA. Na década de 1960 houve os 

primeiros estudos para implementação de projetos de irrigação, onde a 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) iniciou a instalação 

dos pioneiros Bebedouro e Mandacaru, com assentamento dos primeiros irrigantes 

em 1968 (CODEVASF, 2010). 

Entretanto, foi em 1983 que ocorreu efetivamente o desenvolvimento da 

fruticultura na região de Petrolina quando houve a inauguração do Projeto Nilo 

Coelho. Nesse ano, a fruticultura demonstrava os primeiros sinais de um negócio 

promissor onde as culturas permanentes revelavam-se mais rentáveis que as 

culturas anuais, além de serem menos suscetíveis às oscilações de mercado 

(CORREIA; FREIRE JUNIOR, 2011).   

Mais precisamente no Polo Petrolina-Juazeiro encontra-se o maior exemplo 

de desenvolvimento agrícola em bases irrigadas do Nordeste. Transformando a 

economia do semiárido nordestino através da modernização do padrão produtivo 

possibilitado pela irrigação, onde a partir da implantação dos perímetros públicos e 

privados a fruticultura irrigada tornou-se a atividade econômica principal da região 

causando expressivos impactos sobre a renda e emprego (FARIAS FILHO, 2009). 

A produção do Vale do São Francisco, até os anos de 1980 voltava-se para 

os cultivos de curto ciclo como, por exemplo, o cultivo do tomate, da melancia e 

cebola, no qual a produção se direcionava para o mercado interno tanto regional 

quanto nacional. No entanto, devido às crises que surgiram nesse tipo de cultivo, 

houve a abertura de novas possibilidades para cultivos embasados na fruticultura 

como a cultura da uva e da manga, propendendo para o mercado externo. 

Condições como maior abertura de mercados, mudança nos hábitos alimentares da 

população e aumento no consumo de frutas frescas em todo o mundo, 

proporcionaram as principais condições para o implante da fruticultura na região 

(CORREIA; FREIRE JUNIOR, 2011). 
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A fruticultura coopera em importantes modos para o crescimento da economia 

brasileira. São elas: a fruticultura é fonte de alimentação, gera emprego para a 

população, é geradora de divisas e ressalta-se que o valor da produção da 

fruticultura é superior a 10 bilhões de reais anuais (FARIAS FILHO, 2009). 

No Polo Petrolina-Juazeiro encontra-se os perímetros Curaçá, Maniçoba, 

Tourão, Mandacaru, Senador Nilo Coelho e Bebedouro, com um total de 44.145 

hectares em operação, além dos projetos de Pedra Branca, Glória, Rodelas, Manga 

de Baixo, Apolônio Sales, Brígida, Icó-Mandantes e Caraíbas, do complexo 

Itaparica. Em fase de implantação encontram-se os projetos Salitre e Pontal, com 

área total de 39.167 hectares, sendo que já estão implantados 8.680 hectares 

(CODEVASF, 2010). 

Vale ressaltar que além da produção de uva e manga, o polo também explora 

outras fruteiras, sendo responsável pelo abastecimento de vários mercados 

consumidores de frutas na região e no país (FARIAS FILHO, 2009). 

Com o uso da terra mais intensificado, a irrigação no Submédio São 

Francisco esboçou uma conformação moderna de produção que alterou de modo 

significativo às relações econômicas e sociais até então estabelecidas, 

transformando a pauta produtiva, demonstrada através da retração de produtos de 

subsistência para a produção de cultivos comerciais com alto valor agregado 

(CORREIA; FREIRE JUNIOR, 2011). 

O Polo fruticultor Petrolina-Juazeiro, além de disponibilizar alimentos, é um 

importante gerador de divisas para o Nordeste. Esse coopera não apenas para a 

geração de renda e empregos no setor primário, como também através das amplas 

ligações com outros setores da economia, causando positivos efeitos 

socioeconômicos sobre a população (FARIAS FILHO, 2009). 

Como exemplo temos o projeto Senador Nilo Coelho (PSNC) cuja principal 

característica é a fruticultura, com destaque para manga, seguida da produção de 

uva e goiaba. Estima-se para o PSNC que em 2012 houve a geração de 20.000 

empregos diretos e 30.000 empregos indiretos, com uma produção de 389.798 

toneladas de alimentos. O projeto Bebedouro, também em Petrolina (PE) teve 

destaque com a produção de manga, seguida pela produção de uva, gerando em 
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média, 800 empregos diretos e 1.200 empregos indiretos, com uma produção de 

14.816 t de alimentos em 2012 (CODEVASF, 2010). 

Entretanto, é preciso levar em consideração as questões associadas às 

relações de trabalho no campo. Vários processos sócios históricos nos levam a 

pensar sobre as principais características de formação de um grande contingente de 

trabalhadores que se empenham na agricultura. Podemos entender o processo de 

expansão da classe trabalhadora sob a égide do metabolismo societal do capital 

através da precarização do trabalho temporário, da destituição dos meios de 

produção e do subemprego (BEZERRA; ELIAS, 2011). 

Consequentemente seria ingenuidade não acreditar que em pleno século XXI, 

diversos setores da agricultura brasileira ainda se sustentam através da exploração 

pura da mais-valia absoluta dos trabalhadores em condições comparáveis à 

escravidão, tornando o emprego formal e a garantia das leis trabalhistas um direito 

mínimo ainda distante de ser adquirido por muitos (BEZERRA; ELIAS, 2011). 

 

3.3 O trabalho e a saúde do trabalhador rural  

 

Do ponto de vista ontológico, é o trabalho que particulariza o homem como 

ser social. Esse deve ser compreendido cada vez menos como uma atividade 

restrita à produção material para atendimento das necessidades humanas, uma vez 

que com a complexificação das sociedades, o trabalho abrange também as relações 

sociais e seus modos de organização (CRUZ, 2012). 

Ao longo da história, os enfoques referentes à relação saúde - trabalho 

contemplam saltos qualitativos e marcos referenciais diversos que englobam a 

medicina do trabalho, saúde do trabalhador e a saúde ocupacional, sendo a saúde 

do trabalhador a mais contemporânea e ampla, no qual o objeto é o processo saúde 

e doença e sua relação com o trabalho, buscando-se condições e ambientes 

saudáveis no contexto do momento sócio-político de determinada sociedade 

(MARZIALE, 2010).   
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A Lei Orgânica da Saúde 8.080/90 dispõe no § 3º do artigo 6º que a saúde do 

trabalhador: 

 É um conjunto de atividades que se destina, através de ações de 
vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e 
proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à 
recuperação e reabilitação dos trabalhadores submetidos aos riscos 
e agravos advindos das condições de trabalho (BRASIL,1990).  
 

As condições de vida e trabalho, características peculiares do contexto social, 

podem influenciar a saúde dos sujeitos. Os atores sociais interagem no intermédio 

entre condições de vida e saúde. Neste ponto de vista, a saúde é resultado de 

diversas influências, são elas as do pertencimento familiar e comunitário, da rede 

social, da economia e da cultura de uma sociedade, que refletem as características 

do contexto social (RIQUINHO; GERHARDT, 2010a).   

O modelo de desenvolvimento econômico leva e impõe a modificações 

territoriais e no estilo de vida que predispõe a problemas de saúde de caráter grave 

ao trabalhador rural, sendo caracterizado por relações de trabalho sem garantia de 

condições trabalhistas satisfatórias, com a exposição destes aos agrotóxicos nos 

locais de plantios, assim como a não disposição de local apropriado para as 

refeições, além das várias outras condições que vulnerabilizam a população rural. 

Tais condições afetam a qualidade de vida e têm impacto negativo no estado de 

saúde das pessoas, causando uma demanda maior de serviços de assistência, uma 

vez que existe um contexto de risco que se perdura no aparecimento de doenças 

crônicas, entre outras (PESSOA; RIGOTTO, 2012).  

No Brasil, a saúde da população do campo tem em seu contexto histórico 

várias caracterizações, visto que seu meio de produção está vinculado de modo 

específico à terra. Para tal população, esta íntima afinidade relaciona-se aos meios 

de produção, aos processos que originam e mantêm a vida e as condições sociais e 

de trabalho (BATISTA; ALBUQUERQUE, 2014). 

Segundo a Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e 

da Floresta, construída com base nas evidências das desigualdades e necessidades 

em saúde desses indivíduos, entende-se pela terminologia Populações do campo e 

da floresta: 

Os camponeses, sejam eles agricultores familiares, trabalhadores 
rurais assentados ou acampados, assalariados e temporários, que 
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residam ou não no campo. As comunidades tradicionais como as 
ribeirinhas, quilombolas e as que habitam ou usam reservas 
extrativistas em áreas florestais ou aquáticas, e ainda as populações 
atingidas por barragens, entre outras (BRASIL, 2011a). 

 

Ainda no século XXI, essas são as populações mais invisíveis as políticas 

públicas do Estado. Para essas, que residem, em sua grande maioria, nas regiões 

do Norte e Nordeste do país, permanecem as condições de vulnerabilidade, 

iniquidades e desigualdades de caráter histórico e estrutural ainda mais sérios, com 

carência de saneamento e acesso aos serviços de saúde. Por conseguinte, 

considera-se importante tornar visível as necessidades de saúde dessas populações 

para que o Estado seja compelido a planejar, atuar e avaliar suas ações visando 

garantir os direitos de todos os cidadãos (CARNEIRO et al., 2014). 

Tendo em vista os aspectos observados, a promoção à saúde do trabalhador 

está em dependência total da qualidade do ambiente e dos modelos de produção no 

qual estes indivíduos se encontram.  Logo, refletir sobre a qualidade de vida envolve 

defender modalidades de desenvolvimento em conformidade com os princípios de 

proteger a vida e promover saúde (SAMPAIO; BEDOR; AUGUSTO, 2009).   

 

3.3.1 Influência dos determinantes sociais de saúde e condições de vida na 

população rural 

 

No § 3º do artigo 2º da Lei Orgânica da Saúde 8.090/90, determina que: 

A saúde tem como determinantes e condicionantes, entre outros, a 
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o 
trabalho, a renda, o transporte, o lazer e o acesso a bens e serviços 
essenciais (BRASIL, 1990). 

 

Vários fatores como a pequena escolaridade e a precariedade dos padrões 

socioeconômicos e culturais cooperam para o agravamento das condições de saúde 

da população rural e dificuldade de acesso aos serviços de saúde, sendo este 

último, relevante fator na definição do perfil sanitário dos usuários da zona rural 

(SILVA, 2011). 
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Em documento produzido para a Conferência Mundial sobre Determinantes 

Sociais de Saúde da Organização Mundial da Saúde (2011), entende-se por 

“determinantes sociais da saúde” um termo que sintetiza os determinantes sociais, 

políticos, econômicos, culturais e ambientais da saúde. Esse refere que apoiar o 

enfoque dos determinantes sociais exprime a compreensão do valor que a saúde 

possui para a sociedade e aceitação de que essa é dependente de ações que, 

demasiadamente, não se relaciona com o setor da saúde. As políticas públicas 

possuem relevância para o crescimento da sociedade, a exemplo da melhoria das 

políticas locais de transporte e habitação, das políticas nacionais de educação, 

ambiental e social e das políticas globais de comércio, financeira e agrícola.   

Riquinho e Gerhardt (2010a), em estudo sobre a interface entre os 

determinantes sociais de saúde, as condições de vida e as concepções de saúde e 

doença de moradores de uma localidade rural no sul do Brasil, apontam que ter o 

conhecimento do significado da saúde e doença constitui uma relevante etapa para 

aproximar a construção social dessas categorias, que necessitam de enfoque que 

considere a diversidade de situações, assim como a riqueza das vivências e 

compreensão do que é saúde e doença, uma vez que, seus significados diversificam 

entre as famílias, pessoas, classes sociais e grupos culturais.   

Ademais, deve-se levar em consideração também o significado do fenômeno 

saúde e doença como indispensável para a formulação de programas de promoção 

e prevenção à saúde da população, sobretudo a rural, devido às suas dificuldades 

funcionais, geográficas e culturais na acessibilidade dos serviços (RIQUINHO; 

GERHARDT, 2010b).   

 

3.3.2 Vulnerabilidades do trabalhador rural  

 

  Usado para definição da suscetibilidade dos indivíduos a situações danosas 

e problemáticas de saúde, a vulnerabilidade abrange a relação que ocorre entre a 

amplitude de uma ameaça, acidente ou evento adverso e a intensidade do dano. 

Essa também compreende a probabilidade de uma ameaça ou risco potencial de 



23 
 

desastre afetar determinada área geográfica ou comunidade (BERTOLOZZI et al., 

2009). 

  Considerando as conceituações de vulnerabilidade e risco pode-se concluir 

que uma delas faz referência ao fato de que o risco não pode ser identificado como 

vulnerabilidade, não obstante se possa constituir uma estreita relação entre esses 

(JANCZURA, 2012). 

O risco, do ponto de vista do interesse à saúde dos trabalhadores, 

compreende toda e qualquer possibilidade de que determinado elemento ou 

situação presente em certo processo e ambiente de trabalho possa ocasionar danos 

à saúde, podendo ocorrer por meio de doenças ou sofrimento dos trabalhadores, 

acidentes ou até mesmo através da poluição do ambiente (PORTO, 2008). 

Ademais, os trabalhadores rurais expõem-se e estão vulneráveis ao 

adoecimento por condições impróprias de trabalho, por isso observa-se que é 

preciso a efetivação de políticas públicas de promoção da saúde desses. Alguns 

profissionais como enfermeiros, ambientalistas, biólogos, agrônomos, educadores, 

médicos, e sanitaristas podem colaborar para prevenção de agravos que decorrem 

do trabalho no meio rural (MENEGAT; FONTANA, 2010). 

 No que diz respeito à exposição aos riscos de acidentes, esses podem vir dos 

mais diversos lugares, podendo ser riscos relacionados ao uso de equipamentos 

cortantes, utilização de veículos e implementos agrícolas (ex. grade aradora e 

tratores), riscos do trabalhador ao manipular agrotóxicos, manejo de animais usados 

tanto para criação quanto para a utilização no trabalho e até mesmo no contato com 

animais peçonhentos (ROSA et al., 2012). 

O meio rural também apresenta riscos cuja supressão nem sempre é viável 

da forma técnica, como por exemplo, as descargas atmosféricas. Por conseguinte, 

não sendo possível a eliminação do risco ou o uso de medidas de proteção coletiva, 

é necessário adotar medidas de proteção individual através do uso dos 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) apropriados às atividades que estão 

sendo realizadas (JUNIOR; ZANDONADI, 2012). 

No contexto da realidade de trabalho dos trabalhadores rurais está exposição 

desses aos agrotóxicos. Entretanto, essa questão deve ser analisada com cautela 

visto que em algumas situações o mal uso desses equipamentos podem aumentar o 
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risco de contaminação por não serem usados, mantidos, manuseados e descartados 

de modo correto (VEIGA et al, 2007).     

O propósito dos agrotóxicos é a alteração da composição da flora ou da fauna 

com a finalidade de preservação da ação danosa de seres vivos considerados 

danosos, esses podem atuar como estimuladores e inibentes de crescimento, 

dessecantes e desfolhantes (MENEGAT; FONTANA, 2010). 

Ressalta-se alguns fatores que influenciam na exposição aos agrotóxicos e 

nos danos causados por esses produtos na saúde humana como a sua utilização de 

forma indiscriminada, o receio de perder a produção da safra, a cultura do chamado 

“produto bonito” que é aquele que o consumidor escolhe na hora da compra, o 

escasso conhecimento sobre riscos e o não uso dos equipamentos de proteção 

(VINHA et al., 2011). 

Outro fator preocupante é a exposição do trabalhador rural a vários produtos 

ao mesmo tempo, por muitos anos e vias diversas sejam elas: absorção dérmica, 

ingestão ou inalação. Exposição essa que ocorre tanto no campo com a preparação 

e aplicação dos agrotóxicos, quanto em suas residências devido às condições 

inapropriadas de armazenamento e manejo das roupas utilizadas para pulverização 

(PREZA; AUGUSTO, 2012). 

Em estudo sobre o perfil dos agricultores que trabalhavam na horticultura no 

Município de São José de Princesa-PB quanto à produção e o conhecimento no 

manejo de agrotóxicos nas plantações e sua relação com a saúde, Silva, Araújo e 

Melo (2013) constataram que não existe fiscalização sobre a emissão de receituário 

agronômico, e nem sequer a fiscalização de órgãos adequados. Observou-se a falta 

de orientação para que os agricultores realizem de modo seguro o seu trabalho, 

assim como apoio para ampliação das atividades agrícolas, com a finalidade de 

fortificar as políticas de sustentabilidade. 

Ainda nesse estudo, esses autores destacaram a frequente utilização de 

agrotóxicos pelos agricultores estudados aumentando a necessidade de pesquisas 

que possam aprofundar metodologias para estimar se de fato faz-se preciso o uso 

destes produtos, assim como analisar com maior rigor essa exposição e os riscos 

relacionados a esses produtos (SILVA; ARAÚJO; MELO, 2013). 
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Além da exposição ocupacional, também se deve levar em consideração a 

exposição populacional ao consumo de alimentos com detritos desses produtos e 

para aqueles que habitam envoltas das plantações (PREZA; AUGUSTO, 2012). 

Reconhecer a complexidade intrínseca a problemática dos agrotóxicos e 

tratá-la nas suas diversas nuances por meio de enfoques que considerem as 

interações entre as variantes ambientais e os determinantes sociais, econômicos e 

culturais é urgente. Torna-se necessário também que o governo e a sociedade 

assumam uma atitude proativa de modo a ir além do discurso hegemônico de que o 

uso de agrotóxicos é inevitável, impulsionando a abordagem agroecológica, que 

incorpora a tríade viabilidade econômica, proteção ambiental e equidade social 

(PREZA; AUGUSTO, 2012). 

Portanto, para promoção de uma agricultura sustentável é imprescindível que 

essa seja realizada através das melhores técnicas, abrangendo a proteção do 

trabalhador rural, sendo legalmente correto e justo do ponto de vista social (JUNIOR; 

ZANDONADI, 2012).  

A valorização de agricultura familiar orgânica cada vez mais deve ser 

importante. No Brasil, assim como em outros países em desenvolvimento existe 

muita carência de profissionais que possam ofertar orientações e assistência técnica 

aos agricultores familiares, especialmente, sobre inovações científicas e 

tecnológicas da área e melhor uso do solo, contribuindo assim para que as futuras 

gerações usufruam de uma nova realidade onde exista produção racional de 

energia, alimentos e bens produzidos dentro de padrões sustentáveis e éticos 

(MOREIRA, 2013). 

No que diz respeito à utilização dos agrotóxicos, é imprescindível que sejam 

desenvolvidas ações técnicas nas áreas da educação, saúde e, sobretudo na 

agricultura, de modo a reduzir o intenso impacto que a utilização desses 

desempenha sobre a saúde pública e o meio ambiente. É preciso elaborar políticas 

públicas com maior eficiência para o monitoramento e controle dessa utilização 

(VINHA et al., 2011). Vilas Boas e Bedor (2013) reforçam essa questão ao concluir 

que é preciso realizar educação continuada e permanente com a população rural de 

modo a alerta-los a respeito dos males ocasionados por esses produtos. 

Diante do exposto, discutir sobre trabalho, doença, processo de cura e (re) 

significação do adoecimento demanda no mínimo concepções a respeito do lugar do 
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trabalho na vida do indivíduo e particularmente, requer entendimento sobre a atual 

configuração que esse adquiriu diante das históricas transformações que 

experimentou (NEVES; NUNES, 2010). 

Assim sendo, é sabido que o acidente de trabalho causa consequências de 

caráter material para o trabalhador, contudo a avaliação dos prejuízos que o 

trabalhador sofreu deve ir além da esfera material, reincidindo também sobre as 

consequências sociais que este passou a lidar após o acontecimento do acidente. 

Logo, organizar o ambiente laboral, assim como deixar os meios de prevenção e 

proteção de acidentes acessíveis precisam ser observados pelos empregados e 

empregadores, sendo deste a responsabilidade por danos provenientes de 

infortúnios laborais, quando não observadas às determinações legais para a 

segurança de um ambiente de trabalho sadio e seguro (MEDEIROS, 2009).  

Destarte, indicam-se algumas recomendações buscando contribuir para a 

formulação e implantação de ações de vigilância à saúde do trabalhador, são elas: a 

ampla divulgação da problemática dos acidentes e doenças associados ao trabalho 

para a população geral, não apenas os trabalhadores e empregadores formais; a 

realização de educação permanente contíguo aos profissionais de saúde, para o 

diagnóstico de acidentes e doenças associadas ao trabalho; além da sensibilização 

das empresas sobre a necessidade de se adotar medidas de prevenção e de 

comunicação de acidentes e doenças junto ao INSS (RIOS et al., 2012). 

Ademais, ressalta-se a instituição da política nacional de saúde do 

trabalhador e trabalhadora através da Portaria Nº 1.823/2012. Essa considera a 

necessidade de implementação de ações de saúde do trabalhador em todos os 

níveis de atenção do SUS, buscando a promoção e proteção da saúde desses.  

 No artigo 7º essa portaria determina que:  

 
A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora 
deverá contemplar todos os trabalhadores priorizando, entretanto, 
pessoas e grupos em situação de maior vulnerabilidade, como 
aqueles inseridos em atividades ou em relações informais e precárias 
de trabalho, em atividades de maior risco para a saúde, submetidos a 
formas nocivas de discriminação, ou ao trabalho infantil, na 
perspectiva de superar desigualdades sociais e de saúde e de 
buscar a equidade na atenção. (BRASIL, 2012). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Características do estudo  

 

Este estudo foi desenvolvido a partir de uma abordagem qualitativa, do tipo 

descritivo e exploratório. 

A investigação qualitativa possui caracterização pela empiria e sistematização 

gradual de conhecimento, até a compreensão da lógica interna do grupo ou 

processo que está em estudo. Possui a capacidade de ir ao fundo dos significados, 

explicando-os. Durante a pesquisa, comumente surgem relações entre as variáveis, 

comportamentos e motivações completamente inesperados, que não apareceriam 

usando um questionário estruturado, cuja propriedade técnica é a uniformidade do 

estímulo (MINAYO, 2007; SERAPIONI, 2000). 

Esse tipo de pesquisa é caracterizada por fenomenologia e compreensão, 

analisando o comportamento humano, do ponto de vista do ator, empregando a 

observação naturalista e não controlada. Caracteriza-se pela subjetividade, método 

holístico e não generalizável (SERAPIONI, 2000). 

Na investigação descritiva são estudados os fenômenos do mundo físico e 

humano, sem interferência do pesquisador. A padronização da técnica de coleta de 

dados se faz principalmente pela utilização de questionários. A pesquisa exploratória 

assim como a descritiva, tem início com um fenômeno de interesse, entretanto não 

apenas o observando e descrevendo, mais também buscando uma investigação da 

sua natureza complexa e outros fatores com os quais se relaciona (ANDRADE, 

2009; POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). 

 

4.2 Local do estudo 

 

O estudo foi realizado nos projetos de irrigação Senador Nilo Coelho e 

Bebedouro e no Sindicato de Trabalhadores Rurais, localizados no município de 

Petrolina-PE. 

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Petrolina é uma entidade sindical de 

primeiro grau, com base territorial nesse município, e que tem o papel de 
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representar e defender os direitos do trabalhador e da trabalhadora rural, para que 

ele seja forte e continue na luta em defesa dos direitos trabalhistas, da Previdência 

Rural, da Educação e Saúde para o campo, da Reforma Agrária e do Fortalecimento 

da Agricultura familiar.  

 

4.3 Participantes do estudo 

 

Participaram desse estudo os trabalhadores rurais de empresas e do 

Sindicato de Trabalhadores Rurais do munícipio em estudo, que realizam a mão de 

obra considerada mais pesada como plantio, corte e colheita, denominados 

comumente de boias-frias e alguns trabalhadores rurais que são operadores de 

máquinas agrícolas e trabalham diretamente com aplicação de agrotóxicos.  

Utilizou-se a técnica de amostragem não probabilística por conveniência para 

seleção dos entrevistados. Aplicado em estudos exploratórios e qualitativos, nesse 

tipo de amostragem escolhe-se de uma população as unidades mais convenientes, 

ou seja, frequentemente os entrevistados são escolhidos por que se encontram no 

local exato e no momento certo (PRODANOV; FREITAS, 2013; ESPÍRITO SANTO, 

1992; MALHOTRA, 2012).  

Para escolha das empresas utilizou-se o critério também empregado por 

Bedor et al. (2009), através de escolha por estratificação, segundo o tamanho dos 

lotes que, de acordo com a Companhia de desenvolvimento dos Vales do São 

Francisco e do Parnaíba – CODEVASF, são classificadas como pequenas e médias 

empresas (12 a 50 hectares) e grandes empresas (áreas com mais de 50 hectares). 

Foram entrevistados trabalhadores rurais de uma pequena, uma média e uma 

grande empresa da região de fruticultura irrigada do município de Petrolina-PE.  

Nas pesquisas qualitativas o fechamento amostral acontecerá por critérios de 

seleção que não contemplam a mensuração das ocorrências estudadas, ao contrário 

das pesquisas quantitativas que, usam a amostragem probabilística calculando um 

“N" correspondente aos cálculos estatísticos (FONTANELLA; RICAS; TURATO, 

2008). 

Para delimitação do número de entrevistas utilizou-se o critério de saturação, 

ou seja, a coleta de dados é interrompida quando as informações dadas nas 

entrevistas se tornam repetitivas e a coleta de novos dados através de novas 



29 
 

entrevistas acrescenta supostamente poucos elementos para discussão em relação 

à densidade teórica já obtida. Logo, o acréscimo de outros dados e informações não 

alteraria a compreensão do fenômeno estudado, chegando-se ao ponto de 

saturação do estudo (THIRY-CHERQUES, 2009). 

Amostragem por saturação é um instrumento utilizado frequentemente nos 

relatórios de investigações qualitativas em diversas áreas no campo da Saúde, entre 

outras. É empregada no estabelecimento do fechamento do tamanho final da 

amostra de um estudo, cessando a captação de novos elementos (FONTANELLA; 

RICAS; TURATO, 2008). 

 

4.4 Critérios de Inclusão e Exclusão 

 

Foram incluídos os trabalhadores rurais de ambos os sexos que estavam em 

atividade nesta profissão, durante o período de realização desse estudo e que 

contemplaram a faixa etária de 18 a 65 anos e excluídos os trabalhadores rurais que 

não estavam inseridos na faixa etária estabelecida e que não se encontravam em 

atividade laboral, durante o período de realização desse. 

 

4.5 Coleta de dados 

 

A coleta de dados ocorreu após a aprovação do projeto de pesquisa pelo 

Comitê de Ética e Deontologia em Estudos e Pesquisas (CEDEP) da Universidade 

Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF e anuência dos locais do estudo. 

Foi realizada uma entrevista, desempenhada pela própria pesquisadora e 

gravada através do recurso gravador de voz de telefone móvel modelo Galaxy Win, 

com cada participante do estudo, utilizando um formulário que possibilitou a 

caracterização sócio demográfica dos sujeitos e um roteiro constituído por perguntas 

a partir da questão norteadora: “Quais as concepções de saúde e doença dos 

trabalhadores rurais? ” (APÊNDICE A) 

Os indivíduos elegíveis para pesquisa, baseado nos critérios de inclusão, 

foram recrutados respeitando a disponibilidade de tempo dos mesmos, podendo a 

entrevista ser realizada antes, durante ou após o expediente, os trabalhadores rurais 

associados ao Sindicato foram entrevistados conforme a conveniência e 
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disponibilidade de cada um. Salienta-se que ao longo dessas entrevistas a técnica 

de observação assistemática também foi utilizada para obtenção de dados. 

 Utilizada para obtenção de informações, a observação é uma técnica de 

coleta de dados que usa os sentidos para conseguir obter determinados aspectos da 

realidade. Essa técnica não consiste somente em ver e ouvir, mas também se utiliza 

da análise dos fatos ou fenômenos que se aspira estudar. No que diz respeito à 

técnica de observação assistemática ou não estruturada, essa se fundamenta no 

recolhimento e registro dos fatos da realidade sem que o pesquisador use elementos 

técnicos específicos ou necessite fazer perguntas de natureza direta. Seu emprego 

é mais comum em estudos exploratórios e não possui elaboração prévia de 

planejamento e controle (MARCONI; LAKATOS, 2003). 

 

4.6 Análise dos dados 

 

As entrevistas gravadas foram transcritas e tratadas pela Técnica de Análise 

de Conteúdo de Bardin que consiste na divisão do texto em unidades, ou seja, 

categorias (classificação e agregação). Essa incide num conjunto de instrumentos 

de caráter metodológico cuja aplicabilidade se faz aos discursos, inferindo sobre 

outra realidade que não é a da mensagem, de modo a superar os significados da 

simples leitura do real (BARDIN, 2011). 

 Os resultados obtidos foram analisados e relacionados a referências teóricas, 

embasando cientificamente este estudo. Para melhorar o o entendimento sobre os 

sujeitos entrevistados e facilitar a descrição dos resultados foram acrescentadas aos 

relatos, algumas das principais informações referentes a caracterização dos 

trabalhadores, sendo essas: idade, sexo, escolaridade e se o sujeito do estudo foi 

entrevistado na empresa (pequena, média ou grande) no qual o mesmo trabalha ou 

no sindicato de trabalhadores rurais. Por conseguinte, também foram utilizadas 

siglas descrevendo as seguintes informações: 

 

Sexo: 

- F: Feminino 

- M: Masculino 
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Nivel de Escolaridade:  

- A: Analfabeto 

- AF: Analfabeto Funcional 

- EBI: Ensino Básico Incompleto  

- EBC: Ensino Básico Completo 

- ESI: Ensino Superior Incompleto 

 

Entrevista realizada na empresa ou no sindicato de trabalhadores rurais: 

- PE: Pequena Empresa 

- ME: Média Empresa 

- GE: Grande Empresa 

- S: Sindicato de Trabalhadores Rurais 

 

4.7 Aspectos Éticos  

 

Esta pesquisa respeitou todos os aspectos éticos previstos nas diretrizes e 

normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos (Resolução Nº 

466, de 12 de dezembro de 2012). O projeto foi submetido à apreciação do Comitê 

de Ética e Deontologia em Estudos e Pesquisas (CEDEP) da Universidade Federal 

do Vale do São Francisco - UNIVASF, com parecer de aprovação registrado sob nº 

0013/110614 CEDEP/UNIVASF (Anexo A) e a coleta de dados somente ocorreu 

após a aprovação do mesmo e da concordância dos participantes através do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE B). 

 O sigilo e a confidencialidade dos dados foram garantidos, assim como o 

respeito pelo livre-arbítrio do sujeito em não querer participar, o direito de recusar-se 

a participar em qualquer etapa sem nenhum tipo de penalização e o direito de 

requerer a escuta das gravações. Com o término da pesquisa todos os materiais 

utilizados serão armazenados por um período de cinco anos e posteriormente 

incinerados. 

 Os riscos desta pesquisa foram os desconfortos de ordem subjetiva, no que 

diz respeito à reflexão destes trabalhadores rurais sobre o conhecimento, 

experiências vivenciadas e entendimento destes acerca dos questionamentos 

pertinentes ao objeto deste estudo. Podendo levá-los a momentos de baixa-estima, 
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euforia, depressivos ou de revolta mediante as respostas apresentadas. Não houve 

benefício direto ao participante deste estudo.  

Os produtos dessa pesquisa serão editados em artigos e apresentados em 

congressos científicos, respeitando o sigilo das informações coletadas. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para melhor compreensão essa seção foi dividida em duas partes, sendo a 

primeira constituída pela caracterização sócio demográfica dos trabalhadores rurais 

participantes do estudo e a segunda parte constituída por três categorias, elencadas 

abaixo, previamente definidas através dos objetivos propostos nessa pesquisa e 

construídas com informações relevantes sobre temas emergentes, obtidos dos 

entrevistados. 

 

Categoria 1: Concepções dos trabalhadores rurais sobre saúde. 

 

Categoria 2: Concepções dos trabalhadores rurais sobre doença. 

 

Categoria 3: Acessibilidade do trabalhador rural à assistência à saúde. 

 

5.1 Caracterização Sociodemográfica dos Trabalhadores Rurais 

 

Os sujeitos do estudo constituem-se de 40 trabalhadores rurais dos projetos 

de irrigação Senador Nilo Coelho e Bebedouro e de trabalhadores associados ao 

Sindicato de Trabalhadores Rurais do município de Petrolina-PE. As características 

sociodemográficas da população estudada estão descritas na Tabela 1.   

 

Tabela 1 - Distribuição dos trabalhadores rurais quanto às características 

sociodemográficas. 

 
Variáveis 

Total 

 N % 

Sexo 
Feminino 12 30 

Masculino 28 70 

Faixa Etária 

18-22 02 5 

23-30 10 25 

31-45 15 37,5 

46-55 09 22,5 

56-65 04 10 
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Variáveis 

Total 

 N % 

Estado Civil 

Solteiro 09 22,5 

Casado 16 40 

União Estável 13 32,5 

Divorciado/Separado 02 5 

Religião 

Católico 34 85 

Evangélico 05 12,5 

Não possui 01 2,5 

Escolaridade 

Analfabeto 01 2,5 

Analfabeto funcional 01 2,5 

Ensino Básico incompleto 24 60 

Ensino Básico Completo 12 30 

Ensino Superior Incompleto 02 5 

Ensino Superior Completo 00 0 

Renda Mensal 

Inferior a 1 salário mínimo 0 0 

Igual a 1 Salário Mínimo 27 67,5 

Entre 2 e 3 salários mínimos 13 32,5 

Carga horária de 

Trabalho 

       36 horas/semanais 0 0 

40 horas/semanais 12 30 

44 horas/semanais 28 70 

    

 

Entre os trabalhadores rurais constatou-se uma preponderância do sexo 

masculino. Esse dado demonstra que, embora o sexo feminino esteja presente no 

mercado de trabalho rural, ainda existe o predomínio do sexo masculino considerado 

mais apto ao serviço rural devido as suas características físicas para a força do 

trabalho considerada pesada. 

Durante o estudo observou-se que o trabalho no ambiente rural é dividido 

conforme a classificação sexual dos trabalhadores. Ou seja, o trabalho mais leve e 

artesanal como, por exemplo, o manejo da poda e raleio da uva é considerado um 

trabalho mais direcionado ao sexo feminino. Já a utilização de máquinas de 

pequeno, médio ou grande porte para o trabalho no campo e até mesmo a utilização 

dos agrotóxicos são considerados trabalhos realizados pelo sexo masculino. Essa 
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observação também é descrita no trabalho de Amorim, Dias e Bedor (2014), que 

analisa a prevalência de DORT entre trabalhadoras rurais da fruticultura. 

Isso conforma uma divisão sexual do trabalho fazendo uma distinção entre 

trabalho masculino e feminino, onde existe uma maior valorização do trabalho 

realizado pelo sexo masculino por ser um trabalho mais braçal e que exige uma 

maior força de trabalho. Tendo em vista a apresentação desse argumento, Maciel et 

al. (2011) considera que a priorização do trabalhador do sexo masculino quando 

comparado ao sexo feminino é justificado pela maior força física que, comumente, 

os homens desenvolvem mais do que as mulheres, além da maior oferta de mão-de-

obra ser caracteristicamente masculina  

Tal fato também corrobora com as conclusões de Schmitz e Santos (2013), 

que afirmam que há muito tempo e em distintas sociedades e espaços, existe essa 

divisão sexual e distribuição do trabalho entre homens e mulheres. Esses autores 

também destacaram a exploração hierárquica de dominação do grupo de homens, 

independentemente da classe social, sobre as mulheres decorrente de uma relação 

patriarcal sustida por ambos os sexos. 

Comparando as diferentes faixas etárias dos participantes, evidencia-se uma 

predominância na faixa etária de 31-45 anos, seguida pela faixa etária de 23-30 

anos. Esse dado demonstra que a mão de obra rural é, entre os participantes desse 

estudo, consideravelmente jovem. Uma das principais características do trabalho 

rural é a exigência de muita energia e força dos trabalhadores necessitando-se 

assim de indivíduos jovens para executa-lo.  

Com a finalidade de discutir sobre o futuro da agricultura familiar e dos 

assentamentos rurais, Costa e Ralisch (2013), consideraram ser necessário 

conhecer a realidade da juventude rural principalmente pelo fato desses jovens 

estarem sucedendo seus pais na exploração do lote. Vale salientar que também é 

imprescindível o conhecimento acerca do ambiente em que tais jovens se inserem, 

assim como suas angústias, perspectivas e necessidades. Esses autores também 

concluíram que aqueles jovens que permanecem no campo não estão sendo 

habilitados profissionalmente para desempenhar a profissão de produtor rural, o que 

os restringe apenas aos conhecimentos básicos e práticos do trabalho rural que eles 

executam.  

Logo, o conhecimento sobre as principais características da população que 

trabalha no ambiente rural é muito importante uma vez que através dessas 
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informações é possível analisar o cenário e os indivíduos envolvidos nessa 

conformação, assim como as práticas que são desenvolvidas nesse ambiente, de 

modo a desenvolver ações específicas que visem ao melhoramento da qualidade de 

vida dessa população.  

Com relação ao estado civil, os resultados evidenciam uma prevalência de 

entrevistados (as) casados (as), em segundo lugar apresentam-se os entrevistados 

em situação conjugal de União Estável, ficando após estes respectivamente as 

condições civis de solteiros (as) e divorciados (as) ou separados (as). 

Acerca da componente religião, os resultados demonstram uma prevalência 

de entrevistados católicos, ficando a religião evangélica em segundo lugar. Apenas 

um entrevistado afirma não possuir religião. 

Quanto ao grau de escolaridade, os resultados demonstrados na Tabela 1 

evidenciam um nível de instrução escolar consideravelmente precário entre os 

trabalhadores, apresentando, embora baixo, até mesmo determinado nível de 

analfabetismo entre a população estudada. Constatou-se que 60% dos entrevistados 

possuem o ensino básico incompleto e nenhum deles possui ensino superior 

completo. 

A qualidade de vida das pessoas é influenciada de vários modos pela 

educação. Essa afeta de modo positivo tanto na produtividade quanto na renda do 

trabalho. Leva-se em consideração que uma população com maior nível educacional 

adquire a capacidade de atuar de modo mais ativo na vida política e social do País 

(NEY; HOFFMANN, 2009). 

Reis (2010) afirma que uma educação escolar, qualificação profissional e 

desconhecimento sobre o sistema produtivo moderno, ausente ou incompleto, 

acarretam prejuízos aos trabalhadores uma vez que tal fato influência na saúde e na 

segurança desses, devido à exposição a riscos que decorrem do ambiente e a 

acidentes de trabalho.  

Foi observado nesse estudo que alguns dos trabalhadores entrevistados 

dirigem tratores e operam máquinas consideradas de médio e grande porte sem 

realizar nem sequer um curso de qualificação profissional para manuseio dessa 

maquinaria. A utilização de tecnologias avançadas da agricultura exige 

conhecimentos técnicos para saber os seus riscos potenciais e reais aos quais 

esses trabalhadores estão expostos. 
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Na área rural as condições para o estudo são menos favoráveis: a entrada na 

escola ocorre mais tardiamente, existe uma maior quantidade de alunos em idade 

escolar que trabalham e a saída da escola ocorre de modo mais acentuado e 

precoce que nas áreas urbanas. Com a idade de 18 anos, a porcentagem de jovens 

que apenas estudam nas áreas rurais corresponde a 50% do que se constata nas 

áreas de metrópoles nessa mesma idade, além da coexistência de trabalho e estudo 

que acontece mais frequentemente (ROCHA, 2008). 

Isso demonstra que o fato de haver a coexistência entre o trabalho e os 

estudos pode acarretar em uma sobrecarga de atividades pessoais, profissionais e 

escolares na vida desses trabalhadores, tornando a desistência dos estudos a opção 

mais viável, uma vez que, o trabalho gera a renda familiar e, portanto, não pode ser 

deixado. Logo, a educação para o trabalho e qualificação profissional fica em 

segundo plano em detrimento de outros aspectos capitalistas, como a geração de 

produção e capital. 

 Conclui-se também que 67,5% dos trabalhadores rurais estudados tem renda 

mensal igual a um salário mínimo. Analisando que as condições de trabalho e renda 

tem relação direta com a qualidade de vida, podemos concluir que, embora a 

conquista do trabalhador assalariado tenha sido de imprescindível importância para 

o crescimento do mercado de trabalho rural na região do Vale do São Francisco, 

ainda existe a precarização das condições de vida desses trabalhadores.  

Tal fato pode estar associado ao baixo valor pago da mão de obra rural que 

se traduz em baixas condições de vida e trabalho, sem melhorias de bem-estar 

social da população rural. 

Silva (2013) constatou que o setor rural brasileiro exibe uma renda per capita 

inferior à brasileira, cerca de metade da renda urbana. Ou seja, tal fato permite que 

o nível de pobreza nesse setor seja maior que a encontrada no Brasil. 

Os achados de Silva Filho, Silva e Queiroz (2014) no que diz respeito à 

remuneração média dos trabalhadores rurais em atividade no setor de agropecuária 

do Nordeste brasileiro entre os anos 2000-2001 e 2009- 2010 afirmam que as 

estatísticas apontam que os postos de trabalho do setor concentram-se cada vez 

mais nas faixas de remuneração mais baixas. Na faixa de remuneração de mais de 

1 até 2 salários mínimos, se concentraram 61,22% dos trabalhadores rurais no ano 

2000 e 65,61%, em 2010. 
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  Com relação à carga horária de trabalho, 70% dos trabalhadores rurais 

possuem uma carga horária semanal de trabalho de 44 horas semanais. A 

Constituição Federal Brasileira de 1988 estabelece como regra geral uma jornada de 

8 horas diárias e 44 semanais e jornada de 6 horas para turnos ininterruptos de 

revezamento. Conclui-se que os trabalhadores rurais presentes nesse estudo se 

enquadram na regra geral de jornada de trabalho estabelecida pela Constituição do 

país.  

 A Tabela 2 demonstra que existe uma diversidade de profissionais com 

naturalidade de diferentes localidades, no entanto, todas localizadas na Região 

Nordeste, enfatizando a região como grande produtora da mão de obra utilizada em 

sua própria produção.   

 

Tabela 2 - Distribuição dos trabalhadores rurais segundo naturalidade. 

Naturalidade Quantidade 

Rajada-PE 01 

Petrolina-PE  10 

Afrânio –PE 03 

Dormentes-PE 02 

Ouricuri-PE 01 

Orocó-PE 01 

Mirandiba-PE 01 

Floresta-PE 01 

Sento Sé –BA 01 

Juazeiro-BA 03 

Curaçá-BA 03 

Paulo Afonso-BA 01 

Mauriti-CE 02 

Lavras de Mangabeira – CE 01 

Milagres-CE 02 

São Raimundo Nonato -PI 01 

Paulistana-PI 03 

Conceição de Piancó-PB 02 

Brejo dos Santos -PB 01 
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5.2 Categoria 1: Concepções dos trabalhadores rurais sobre saúde 

 

De modo geral, as práticas realizadas no campo têm seu arranjo 

organizacional em torno de dois grandes objetivos que são contemplar a prevenção 

dos acidentes e das doenças relacionadas ao trabalho e atender a vigência das 

legislações. Para tal, é necessário considerar alguns conceitos e cenários 

importantes como homem, trabalho, saúde e risco para antecipar os perigos no 

ambiente rural, mantendo-os sob controle e buscando a identificação e eliminação 

dos riscos (RUIZ; ARAUJO, 2012). 

Carvalho et al. (2013) em um estudo acerca da qualidade de vida no trabalho 

constatou a evidente relevância e importância dessa, seja nos aspectos de 

melhoramento da qualidade de vida pessoal, do convívio social ou para maior 

motivação e satisfação com a empresa, de modo a melhorar a capacidade de 

produção dessa. Vale ressaltar que tal motivação vincula-se de modo direto a 

fatores como condições físicas e psicológicas do trabalho, um seguro ambiente de 

trabalho e ao salário, benefícios e remuneração. 

Para entender sobre o ambiente do trabalho rural, é importante compreender 

quais são as funções desempenhadas por esses trabalhadores. Segue alguns 

recortes de relatos que exemplificam o trabalho realizado no campo:  

 

“Eu faço tudo, é serviços gerais. Trabalho com veneno, trabalho com poda, atendo 

cliente, faço tudo que precisar aqui na roça, planto, colho, manga, acerola, mamão, 

maracujá.” (05,M,EBI,PE) 

 

“Aqui eu trabalho, na verdade, é vários serviços, eu faço adubação, faço poda verde, 

faço poda seca, faço enxertia, formação de planta.” (10,M,EBC,ME) 

 

“Hoje aqui na (...nome da empresa...), eu faço tudo o que me mandar fazer eu faço, 

capinar...tudo que mandar fazer. É irrigação, adubação, capina, roço.” (07,M,EBI, 

ME) 

 

“Nossa, eu faço de tudo um pouco, raleio, colho uva, embalo uva, tiro folha, faço 

limpeza, tudo, tudo, faço de tudo um pouco. Menos poda e veneno.” (27,F,ESI,GE)  
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“Rapaz, eu faço quase tudo aí... poda, faço toalete, tiro, colho manga, bato cacho, 

tudo. Toalete é limpando a manga.” (29,M,EBI,GE) 

 
Aqui a gente não tem trabalho certo não, aqui não tem besteira não, 
a gente faz tudo, um monte de serviço. Nós só é colher, plantar 
mesmo não. A gente trabalha na manga,  a gente tá fazendo o 
toalete, limpando as mangas, as folhas, as que estão na sombra, 
limpar pra clarear o sol. (30,M,EBI,GE) 

 
“A gente faz mudas, corta a goiaba na roça, para recortar pra fazer muda, pra a 

gente vender . Então...vamos vê o que é que a gente faz...pra dar renda ao patrão 

não é. Então gente vai pelejando devagarzinho não é? ” (03,F,A,PE) 

 
Meu trabalho é de operário rural, ou seja, eu no caso que sou 
assistente de cerca eu faço poda de uva, pego na inchada, capina, 
pulverização de veneno, aplicação de veneno tanto costal como no 
trator, que a gente vai acompanhando o trator, pulverização, capina... 
(13,M,EBC,ME) 

 

Constata-se que o trabalho rural desempenhado por esses trabalhadores é 

bastante diversificado, pois foi verificado através desses relatos que este trabalho 

engloba desde o plantio até a poda e a colheita do produto final. 

 Outros trabalhadores desempenham suas funções de trabalhador rural 

através do maquinário de médio e grande porte que auxiliam e otimizam o tempo 

gasto no serviço rural. No entanto, foi observado ao longo desse estudo que alguns 

dos trabalhadores entrevistados manuseiam tratores e operam máquinas sem 

qualificação profissional para tal serviço. Esse fato demonstra que esses 

trabalhadores não têm conhecimentos técnicos sobre o manuseio dessas máquinas 

e muito menos sobre os riscos potenciais e reais aos quais os mesmos estão 

expostos ao utilizá-las, sobretudo na pulverização de agrotóxicos.  

 
Meu trabalho, é...do dia a dia, eu chego aqui na empresa, reviso o 
trator e funcionar ele e tocar pro campo né. Trabalhar, as vez 
trabalhar com a grade, as vez é puxar uma uva, as vez é gradear 
uma terra e as vezes o do dia a dia, uma carroça, puxar um material 
que alguém está precisando, um adubo e a jornada do dia a dia. 
Trabalho com o maquinário mesmo. (16,M,EBI, GE)  
 

“É aplicar agrotóxico nas uvas no trator, eu começo a trabalhar a partir de duas e 

meia da tarde, aplico os agrotóxicos e vou até oito e meia, nove e meia da noite.” 

(20,M,EBI,GE)  
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 A NR 31, que dispõe sobre segurança e saúde no trabalho na agricultura 

estabelece que máquinas e implementos têm que ser usados conforme as 

especificações técnicas do fabricante e nos limites operacionais e restrições 

recomendados por esses, sendo operados por trabalhadores devidamente 

capacitados, habilitados ou com qualificação para o desenvolvimento de tais 

funções. Essa norma ainda cita que a responsabilidade pela capacitação desses 

trabalhadores é do empregador rural ou equiparado de modo a habilita-los para o 

manuseio e a operação de máquinas e implementos de forma segura e 

compatibilizada com suas atividades e funções (BRASIL, 2011b). 

 Ademais, a NR 24 que dispõe sobre as Condições Sanitárias e de Conforto 

nos Locais de Trabalho, estabelece que as empresas rurais ou urbanas que tenham 

empregados no regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) têm que ofertar 

a seus respectivos empregados as condições de conforto e higiene adequadas, 

garantindo refeições apropriadas nos intervalos previstos na jornada de trabalho. 

Essa ainda traz que a empresa precisa realizar orientações junto aos seus 

trabalhadores acerca da importância de refeições adequadas e dos saudáveis 

hábitos alimentares (BRASIL, 1993). 

Salienta-se que durante a realização das entrevistas mediante observação 

assistemática pode-se visualizar as condições de alimentação dos participantes 

desse estudo. O que foi visualizado foi que tais trabalhadores possuem condições 

de alimentação inadequada, centrada na quantidade e não na qualidade do alimento 

para suportar a jornada cansativa de trabalho, muitas vezes com más condições de 

conservação. 

Alguns desses trabalhadores almoçam no campo, entre as máquinas, 

expostos muitas vezes ao sol, não havendo um local apropriado para essa refeição 

e nem a lavagem adequada das mãos. Vale ressaltar que das empresas visitadas, 

duas apresentavam refeitórios, porém em condições precárias, apresentando uma 

estrutura em péssima situação para uso, além de condições de higienização 

inadequadas.  

Antes de relatar acerca das concepções de saúde pelos trabalhadores, é 

importante destacar que a saúde dos trabalhadores é condicionada por diversos 

fatores - econômicos, organizacionais, sociais, raciais e de gênero e tecnológicos – 

que se relacionam aos perfis de produção e consumo, além dos fatores de risco 
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físicos, biológicos, mecânicos, químicos e ergonômicos envolvidos nos processos de 

trabalho (BRASIL, 2013). 

Sabe-se que a saúde, enquanto direito, está ligada a outros direitos tais 

como: segurança, educação e lazer. Por conseguinte, é necessário que outras 

políticas públicas estejam em conjunto com as políticas públicas de saúde, caso 

contrário a saúde nunca será um objeto conquistado. Logo, faz-se indispensável o 

estudo dos fatores sociais que tem influência positiva ou negativa na saúde de uma 

população (BADZIAK; MOURA, 2010). 

É, unicamente, através das políticas públicas efetivas que se assegura o 

acesso a saúde à população e consequentemente consegue-se minimizar as 

iniquidades sociais na saúde. Entretanto, apenas será possível a elaboração e 

execução de tais políticas tomando a saúde como um direito de todos, sendo essa 

abrangida dentro de um amplo contexto, influenciada por diversos determinantes 

sociais (BADZIAK; MOURA, 2010). 

Constituem os determinantes sociais de saúde os aspectos de caráter 

econômico, social, político, cultural e ambiental que influenciam diretamente a 

qualidade de vida dos variados segmentos populacionais e têm associação 

intrínseca com os diferentes modos de adoecer e morrer (BRASIL, 2013). 

Baseado nisso, faz se imprescindível a compreensão do significado de saúde 

e sua representação dentro de uma sociedade antes da elaboração de uma política 

que almeje seu alcance (BADZIAK; MOURA, 2010). 

Os relatos da população estudada sobre a concepções acerca do conceito de 

saúde contemplam os significados de estado de bem-estar, ausência de dor e 

problemas. Seguem alguns recortes: 

 

“Saúde é a gente tá bem de vida, não sentir nem dor, o caba sentir firme para 

trabalhar." (05,M,EBI,PE) 

 

“Ter saúde, eu acredito que é num ter pobremas assim e nem doenças e saudável 

acredito que é você comer bem, praticamente descansar a hora de descanso e acho 

que é isso aí.” (25,F,EBI,GE) 

 

“Completo bem estar físico, mental e social né? É isso aí.” (13,M,EBC,ME) 
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“É ser uma pessoa que não tenha problemas de saúde, e que esteja em bom 

estado, e que possa fazer o que tiver vontade...é trabalhar...estudar...” 

(01,F.EBC,PE) 

 
Ser saudável, eu acho que, eu não entendo muito não mais durante 
o dia, no amanhecer do dia o cara dá uma espriguiçada que acorda 
todo sadio né, aí ele lembra logo do trabalho e vem a empresa, vem 
trabalhar, se...se sentir mal de alguma coisa você sabe que...tá um 
pouco meio ruim, com problema de saúde. (16,M,EBI,GE) 

 

O contexto em que o sujeito está inserido influencia em suas concepções 

quanto a saúde, o estilo e o ritmo de vida impostos pela cultura, a modalidade da 

organização do trabalho, as rotinas diárias, entre tantos outros fatores, a dimensão 

em que se significam os processos. Observou-se nas falas que, o ambiente, em sua 

concepção de local onde relações são tecidas, também está envolvido no conceito 

de saúde. 

 

Rapaz, é o seguinte, saúde tá em primeiro lugar, com a gente sem 
saúde ninguém não vai pra frente não. Saúde a gente tem que 
procurar, por que tudo que você for fazer hoje se você não procurar, 
você não arruma saúde, por que olhe você tem que começar de 
casa, alimentação, a água, conversar com você é saúde não é, e as 
outras coisas mais que nós temos que é trabalhar com cuidado que é 
saúde e sem saúde ninguém consegue nada. Saúde é fundamental. 
(07,M,EBI,ME) 

 
Ter saúde em primeiro lugar é estar com seu corpo normal, com toda 
naturalidade, sem dores, sem pressão psicológica e a saúde de uma 
forma geral ela requer também além do bem estar, lazer, o bem estar 
da família, a sua família estar bem e você estar com saúde, então 
abrange uma complexidade, não é somente o corpo. Ah eu to bem e 
minha saúde tá bem... mais tem a saúde mental, tem a saúde no 
sentido psicológico e o laser e bem estar da família, isso... eu acho 
que engloba tudo isso. (08,M,EBC,ME)  
 

 

Nessas colocações, alguns participantes entendem, embora de forma 

limitada, a amplitude da significação dessa palavra, englobando sua natureza 

multidimensional, de forma a contemplar os aspectos biológicos, sociais e 

psicológicos dessa. 

Considera-se também a saúde como um estado de normalidade ou estado 

natural do indivíduo, além da perspectiva de que essa é imprescindível para 

realização das atividades rotineiras, sobretudo para disposição para o trabalho.   
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“ A pessoa se sentir bem.” (37,F,EBI,S) 

 

“A saúde é a pessoa ser bem tratado. Saudável deva ser quando as pessoas não 

estão com uns problemas, muitos problemas.” (14,M,EBI,ME) 

 

“Saúde pra mim é uma pessoa que vive bem, não tem vicio, não fuma, não bebe, eu 

acho que isso pra mim é ter saúde.” (19,M,EBI,GE) 

 

“A saúde pra mim é você trabalhar durante o dia na sua carga horária, mas a noite 

você ter uma boa noite de sono, dormir cedo, de 9 horas no máximo e ter sete horas 

de sono no mínimo por noite, pra mim isso é saúde.” (39,F,EBC,S) 

 
Saúde para mim é está sempre com disposição, sempre com 
coragem, com alegria né? Isso aí pra mim, eu acho, no modo de 
entender, que é o que chama de saúde e isso graças a Deus eu 
tenho muito, não sinto problema nenhum não, sempre disposto e 
como acabei de dizer isso pra mim é o importante. (20,M,EBI,GE) 
   

Nos relatos apresentados acima, a saúde também foi vista como sendo 

influenciada por diversos fatores como, por exemplo, pela alimentação, além da 

influência do consumo de álcool e fumo como aspectos negativos e prejudiciais a 

essa. Constatou-se também que embora a maioria dos entrevistados relatasse suas 

opiniões sobre o que é ter saúde, uma minoria (5%) não soube responder a tal 

questão, como pode ser observado nas seguintes falas. 

 

“Agora é difícil, é difícil. Eu não sei.” (04,M,EBI,PE)  

 

“A saúde é...o que eu entendo...não posso nem responder por que me pegou assim, 

não sei explicar.” (28,F,BI,GE) 

   

Tal fato pode estar associado ao baixo índice de escolaridade encontrado na 

população estudada uma vez que o baixo nível educacional limita o grau de 

instrução dos indivíduos e a não continuidade dos estudos significa menor 

qualificação e déficit pessoal de conhecimento.  
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Durante as entrevistas dois agricultores ao falarem de saúde abordaram que 

essa era influenciada pelo uso de agrotóxico, mesmo sem esse tema ser abordado 

pelo entrevistador:  

 

“Saúde é ter uma saúde legal né? Não é esse negoço de veneno aí né?” 

(38,F,EBI,S) 

 

“Uma coisa muito boa, por que simplesmente hoje a gente não tem muita saúde por 

que só come mais fruto cheio de veneno tudo que consumimos hoje é com veneno e 

aí a saúde fica lá embaixo.” (31,M,EBC,S) 

   

Um fato relevante nas falas acima foi a utilização da nomenclatura “veneno” 

para caracterizar o agrotóxico. Tal fato corrobora o estudo de Araújo, Greggio e 

Pinheiro (2013) que em experiência de assistência médica e psicológica a 

trabalhadores rurais em um Serviço Especializado em Saúde, relataram que alguns 

sujeitos também faziam uso dessa palavra para descrever os agrotóxicos.  

Também foi constatada a mesma denominação para os agrotóxicos, na 

pesquisa de Brito, Gomide e Camara (2009), no qual através da caracterização do 

contexto e das práticas relacionadas ao uso de agrotóxicos entre agricultores, esses 

referiram a nomenclatura “veneno” ou “inseticida” como diferentes designações para 

esses produtos.  

Melo e Gonçalves (2014) em estudo sobre os fatores que predispõem a 

intoxicação por agrotóxicos consideram que além de expor os trabalhadores rurais, 

esses produtos também contaminam ambientes e alimentos colocando em risco de 

intoxicação outros grupos de população. Destaca-se dentre esses grupos 

populacionais os próprios familiares desses trabalhadores rurais, a população que 

habita envolta da unidade de produção e a população em geral, consumidores dos 

produtos produzidos no campo. 

A região do submédio do Vale do São Francisco faz uso indiscriminado de 

agrotóxico estando sua população exporta a diversas vulnerabilidade relacionadas 

ao uso dessas substâncias químicas, principalmente os trabalhadores rurais 

(BEDOR et al. ,2009). A avaliação do perfil epidemiológico dos casos notificados de 

intoxicação por agrotóxicos de 2007 a 2011 em Petrolina – PE aponta que esses 

trabalhadores são os mais expostos (MOURA et al., 2014).  
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Além disso, pesquisas apontam que quantidades significativas de resíduos de 

agrotóxicos têm sido achadas em vários tipos de culturas consumidas, em sua 

maioria, na forma in natura. Nesse contexto, a diversidade de produtos agrotóxicos 

relacionados a toxicidades e aos efeitos adversos ocasionado pelo consumo de 

verduras e frutas contaminadas precisam ser um alerta à população (JARDIM; 

ANDRADE; QUEIROZ, 2009). 

Esses agrotóxicos podem afetar a saúde humana diretamente por meio do 

contato com produtos e/ou ambientes contaminados com essas substâncias e 

indiretamente pela contaminação da biota das extensões que tem proximidade com 

as plantações agrícolas, que, por conseguinte, acaba desequilibrando os 

ecossistemas locais, ocasionando várias injúrias aos habitantes dessas localidades 

(PERES et al. ,2005). 

Constata-se que os relatos acima citados demonstram que tais trabalhadores 

associam a utilização dos agrotóxicos no cultivo de alimentos como algo que traz 

prejuízos à saúde humana. Em vista dos argumentos apresentados, é fato que tais 

produtos influenciam de modo direto e indireto tanto na saúde dos trabalhadores que 

produzem esses alimentos, quanto na saúde dos consumidores desses produtos 

(CIZENANDO,2012). Logo, estratégias eficazes de prevenção e controle do uso de 

agrotóxicos nesta região devem ser motivadas para que esta realidade seja 

modificada. 

Mediante a contextualização exposta sobre o uso de agrotóxicos, Vilas Boas 

e Bedor (2013) identificaram no loco regional do Submédio do Vale do São 

Francisco a existência de um consumo exacerbado desses produtos. No qual, os 

dados epidemiológicos já existentes em conjunto com o número significativo de 

subnotificações indicam um sobre aviso para o desenvolvimento e implementação 

de políticas direcionadas a esse enfoque. Destarte, a prevenção e proteção da 

saúde são deveres do estado, assim como também a garantia de tratamento e a 

recuperação das pessoas expostas e em riscos de intoxicação. 

 Acerca do conhecimento desses trabalhadores sobre os agrotóxicos 

utilizados, questionou-se o nome desses produtos, segue os relatos:  

 

“São muitos não é? Eu não tenho assim decorado não, são muitos produtos, tem 

vezesque são cinco, seis produtos por dia e aí eu não...” (06)  
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Sei sim, A gente trabalha com organofosforados, a gente trabalha 
com Triazol que são grupos químicos de produtos né? E a gente 
trabalha, nome quimico deles é...a gente trabalha com Karate, 
trabalha com Score, trabalha com  Alto 100, Trabalha com Rubigan, 
trabalha com ..., com Agritoato, enfim. (11,M,ESI,ME) 
 

 

“Por nome não, mais a gente utiliza séries de herbicida, usa inseticida, usa 

formicidol, acaridicida, os em geral. Quando necessário de uma orientação técnica e 

com toda a responsabilidade como manda o figurino. Eu trabalho dessa forma.” 

(08,M,EBC,ME) 

 

“Sei não.” (31,M,EBC,S) 

 

“Com todos, eu tenho Curyon, tenho Acefato, tenho Karate, tenho Klorpan, tem uma 

diversidade de produtos, que se eu for lhe dizer todos...” (40,F,EBC,S) 

 

Através desses relatos pode-se observar que esses trabalhadores têm 

conhecimento sobre a nomenclatura de alguns dos agrotóxicos ou classe de uso dos 

produtos que os mesmos utilizam.  

Entretanto, verifica-se que muitos não são qualificados para a pulverização de 

agrotóxicos, pois não têm informações técnicas sobre o uso desses produtos e muito 

menos sabem dos riscos potenciais e reais aos quais os mesmos estão expostos ao 

utilizar produtos agroquímicos sem o conhecimento prévio sobre o manejo desses 

produtos e ações e efeitos nocivos à saúde humana, quando não utilizados de forma 

correta. Logo, a baixa percepção do risco e a falta de orientação adequada elevam 

as chances de adoecimento dessa população, uma vez que esses convivem com 

produtos tóxicos. 

O Quadro 1 (APÊNDICE G) contempla os agrotóxicos relatados pelos 

entrevistados e algumas informações relevantes sobre esses. E como demonstrado 

através desse, as manifestações ou sintomas clínicos apresentados pelos efeitos 

causados por esses produtos são alarmantes, visto que esses ocasionam prejuízos 

à saúde humana, seja pelos efeitos agudos ou crônicos.  

Para fins de classificação toxicológica a ANVISA (2015) divide os agrotóxicos 

nas classes: I- Extremamente tóxico, II- Altamente tóxico, III- Medianamente tóxico e 

IV- Pouco tóxico, de modo a alertar os consumidores desses produtos sobre o grau 
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de risco toxicológico que possuem tais produtos e no qual esses ficarão expostos. 

Nesse estudo constatamos que dos oito agrotóxicos informados, apenas um possui 

a classificação toxicológica IV, apontando para uma maior exposição aos 

agrotóxicos com maior periculosidade em nível de toxicidade.   

Os entrevistados também foram questionados sobre as exposições ou contato 

tido pelos mesmos com os agrotóxicos. Abaixo, algumas falas demonstram o 

descaso e a falta de precaução dos empregadores com seus empregados ao expor 

os mesmos a ambientes recentemente pulverizados.   

 

“A gente trabalha no campo e sempre tem aplicação de veneno.” (37,F,EBI,S) 

 

“A gente não trabalha não, mais trabalha no meio por que eles dão na área não é e 

sempre a gente entra de um dia pra outro, mais assim, junto...junto...junto não.” 

(23,F,EBI,GE) 

 

As áreas tratadas devem ser sinalizadas pelo empregador rural ou 

equiparado, avisando sobre o período de reentrada, conceituado como o período 

após a aplicação do produto em que é proibida a entrada de pessoas sem a 

utilização do EPI apropriado. Tal informação encontra-se na bula/rótulo dos produtos 

(ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA VEGETAL, 2006). 

Essas falas corroboram com o achado de Rigotto et al. (2012) que explana 

que diariamente, os trabalhadores do agronegócio expõem-se a altos volumes de 

diversos agentes tóxicos utilizados para garantir a “saúde das frutas”, no entanto tais 

trabalhadores não possuem informações sobre esses.  

Esses trabalhadores também foram instigados a expor suas experiências ao 

ficar expostos aos agrotóxicos, foi perguntado se os mesmos já tiveram algum tipo 

de reação e qual conduta foi tomada pelo mesmo ou pelo empregador diante da 

situação apresentada. Ressalta-se que as respostas foram muito tímidas e que 

muitos tiveram receio em responder sobre tal questão. Segue alguns relatos:  

 
Eu trabalho no negócio de uva e de poda, de inchada e as vez a 
gente tá trabalhando e tão precisando em uma área bem pertinho da 
gente e a gente pega o cheiro do veneno. Uma vez o médico me 
perguntou se eu já tinha intoxicado de veneno, eu disse...uma vez 
quando eu trabalhava de veneno, que era pra pulverizar aí dava 
umas dor de cabeça e eu ficava vomitando e aí eu mandei dar baixa 
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pra não me prejudicar por que o que eu ganhava não dava pra eu me 
tratar. Aí mandei dar baixa e fiquei trabalhando sempre nas uvas 
mais decidi não pegar veneno.”  (14,M,EBI,ME)  
 
As vez, doente né, com esse problema de alergia. Eu sinto o corpo 
fica todo empolado, as vez fica aquele caroço vermelho, as vez 
desaparece. No olho eu já senti muitas vez a vista ficando vermelha. 
E esse problema da alergia começou um tempo desse, o que tem 
uns quatro mês, cinco mês. Dor de cabeça, a alergia as vezes é tão 
grande que eu impolava a cara todinha. (05,M,EBI,PE) 
 

“Dor de cabeça, sempre quando aplicavam o veneno.” (37,F,EBI,S) 

 

“Só os olhos ardendo.” (31,M,EBC,S) 

 

Foi questionado ao trabalhador 31 se esse fato ocorreu mais de uma vez:  

 

“Sim.” (31,M,EBC,S) 

 

Questionou-se quanto à procura de assistência médica: 

 

“Procurei não por que depois passou, aí não teve mais.” (31,M,EBC,S)  

 

“... a médica passou um remédio de alergia e eu comecei a tomar, ai sempre alivia. 

A médica disse que as vez é alguma coisa que você tá usando que não tá se dando. 

Então eu estou fazendo uns exames pra ver se descobre.” (05,M,EBI,PE) 

 

Diante desse último relato, questionou-se ao trabalhador 05 sobre o trabalho 

com a pulverização e o mesmo relatou utilizar os seguintes produtos agrotóxicos.  

 

“É Lannate, Agritoato, Cobra, Decis.” (05,M,EBI,PE) 

 

Considerando o relato do trabalhador 05, observa-se que falta entendimento 

desse na associação da sua exposição excessiva aos agrotóxicos como podendo 

ser uma causa potencial do seu adoecimento.   

Gasparini e Freitas (2013) em estudo sobre a produção de flores em duas 

comunidades verificaram que os impactos socioambientais relacionados aos 

processos produtivos agrícolas se caracterizam como um problema de saúde 
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ambiental e coletivo de natureza complexa, onde a contaminação química é um dos 

fatores de fundamental agravamento. Tais autores também evidenciaram que o 

conjunto de trabalhadores em estudo estava vulnerável de modo significativo aos 

efeitos danosos dos agrotóxicos.  

O trabalhador 39, além de afirmar já ter tido reação à exposição ao 

agrotóxico, relata não querer trabalhar com tais produtos, como verificamos no 

seguinte recorte:    

 

“Não, nunca quis. Quando eles fala lá eu geralmente digo que não posso. Já fiquei 

exposto uma vez já e senti coceira na pele, duas vez.” (39,F,EBC,S)  

 

Os agrotóxicos são produtos usados na agricultura como medida para 

controlar ou eliminar os problemas que procedem dos ataques de pragas e doenças 

nas plantas agricultadas. Entretanto são substâncias que ocasionam danos ao meio 

ambiente e a saúde das pessoas, principalmente as expostas diretamente (REIS, 

2010; OLIVEIRA; BURIOLA, 2009). 

Rigotto et al. (2012) concluiu em seu estudo que não apenas os 

trabalhadores, mais também as famílias desses ficam expostas aos agrotóxicos pela 

proximidade dos locais de produção, tendo as grandes empresas envoltas das 

comunidades e de suas residências. Essas recebem os agrotóxicos também através 

da água, pelos canais de irrigação que é a mesma fornecida pelo município aos 

seus moradores, através dos alimentos contaminados, através da vestimenta dos 

trabalhadores que mesmo com a proibição legal, são levadas para casa e lavadas 

em domicilio e até mesmo pelo ar, quando ocorre a pulverização aérea.  

Nesse contexto, percebe-se que os sujeitos desse estudo estão em condição 

de vulnerabilidade no que diz respeito à exposição ocupacional aos produtos 

agrotóxicos e com relação ao déficit de conhecimento e carência de informações 

sobre os efeitos/problemas que tais produtos podem ocasionar.  

Segundo a NR 31 (BRASIL, 2005), a disponibilização de informações acerca 

da utilização dos agrotóxicos nos estabelecimentos deve ser realizada pelo 

empregador rural ou equiparado, contemplando os seguintes aspectos: 
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a) área tratada: descrição das características gerais da área da 
localização, e do tipo de aplicação a ser feita, incluindo o 
equipamento a ser utilizado;  
b) nome comercial do produto utilizado;  
c) classificação toxicológica;  
d) data e hora da aplicação;  
e) intervalo de reentrada;  
f) intervalo de segurança/período de carência;  
g) medidas de proteção necessárias aos trabalhadores em exposição 
direta e indireta;  
h) medidas a serem adotadas em caso de intoxicação  

 

 Outra questão que descortina o alto grau de exposição de trabalhadores 

rurais aos agrotóxicos é a proteção por meio da utilização de vestimentas e 

equipamentos para manipulação desses (BRITO; GOMIDE; CAMARA, 2009). 

Segundo a NR 6, considera-se EPI - Equipamento de Proteção Individual, 

todo produto ou artigo, de utilidade individual usado pelo trabalhador, com o 

propósito de protegê-lo de riscos capazes de causar ameaça a sua segurança e a 

sua saúde no trabalho (BRASIL, 2001). 

Esses equipamentos têm por finalidade a preservação da integridade física do 

trabalhador ao longo de sua atividade laboral. Os EPIs funcionam de modo a 

neutralizar ou suavizar um provável agente agressivo contra o corpo de quem o está 

utilizando, impedindo ou reduzindo a sua gravidade. Nas situações de exposições a 

riscos ou acidentes esses fornecem proteção contra os efeitos de substâncias 

tóxicas, agressivas ou que ocasionam efeitos alérgicos e que podem ocasionar as 

doenças ocupacionais (REIS, 2010). 

Espera-se que a utilização do EPI minimize o acontecimento de situações de 

intoxicação, entretanto os danos crônicos e extensos que esses produtos causam à 

biodiversidade, ao ambiente e ao homem devem ser trabalhados por meio de uma 

mudança no paradigma da agricultura, de modo a minimizar e até mesmo talvez um 

dia excluir a utilização desses químicos. Logo, o EPI não pode ser um único foco de 

uma política orientadora para o agricultor, tendo em vista à diminuição dos riscos de 

contaminação (BRITO; GOMIDE; CAMARA, 2009). 

Salienta-se também que na maioria dos treinamentos para trabalhadores 

rurais, o enfoque de prevenção de intoxicações é centralizado na utilização do EPI, 

fato esse que padroniza uma indicação genérica que não considera a situação de 

trabalho desses. Frequentemente, no trabalho com agrotóxicos, as recomendações 
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técnicas restringem-se a utilização genérica dos EPIs desconsiderando a avaliação 

da situação de risco (FARIA, 2012). 

Nesses relatos os entrevistados demonstraram ter algum conhecimento sobre 

os principais EPIs utilizados no ambiente de trabalho rural, segue: 

 

Eu utilizo botas de couro pra serviços normais com uma palmilha de 
aço anti espinhos pro campo e fardamento que nos protege do sol, a 
gente tem bonés, óculos escuros e além de protetor solar que a 
empresa fornece de 50 UV, isso pra serviços normais. Aí quando eu 
vou pulverizar, eu já utilizo a bota de borracha, e tenho todo EPI 
completo pra pulverização...é...luvas, mascaras, enfim todo esse 
equipamento. (08) 

 
Boné árabe, camisa manga longa, pra sol né? Vamos falar 
diretamente... no nosso sertão a insolação é muito alta, a gente usa 
boné árabe, usa camisa de manga longa, a gente recebe bota, calça, 
óculos, aí...eu trabalho com pulverização e a gente trabalha com o 
EPI que é completo com a mascara de respiração pra químico, a luva 
de látex, o EPI de pulverização completo na verdade. (11) 
  

 Conquanto a maioria dos entrevistados relate ter conhecimento sobre o EPI 

utilizado no seu local de trabalho, verificamos que alguns deles não utilizavam o 

fardamento completo muitas vezes por deficiência da própria empresa onde o 

mesmo trabalha que não fornece o EPI adequado e completo e muito menos 

orientações sobre o uso desses.  

Ainda conforme a NR 6, incumbe ao empregador as seguintes 

responsabilidades quanto ao uso do EPI: 

 
Adquirir o adequado ao risco de cada atividade; exigir seu uso; 
orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e 
conservação; substituir imediatamente, quando danificado ou 
extraviado; responsabilizar-se pela higienização e manutenção 
periódica (BRASIL, 2009). 

 

A seguir, alguns relatos de trabalhadores que aparentaram ter conhecimento 

insuficiente e não utilizam o EPI completo de modo adequado: 

 

“Rapaz, eu tenho as bota, as luva, só.” (30,M,EBI,GE) 

 

“É o boné por causa do sol, manga cumprida, luvas.” (01,F,EBC,PE) 

 

“Luvas, óculos, botas, só isso mesmo.” (31,M,EBC,S) 



53 
 

“Só quando eu vou aplicar o veneno é que tem a roupa apropriada. É só a calça, a 

camisa, a bota e um avental e mais nada.” (40,F,EBC,S) 

 

“Pra os pés é a bota, pra a cabeça é o chapéu, uma blusa e só.” (04,M,EBI,PE) 

 

“O chapéu, luva, bota, assim o que eles falam pra a gente usar a gente usa.” 

(22,F,EBI,GE) 

 

“O abafador do ouvido né? Que é o comum que eu trabalho e as vez um óculos né? 

Umas luvas né? Bota...é isso que seja comum.” (16,M,EBI,GE)   

 

“Luvas, máscaras, só.” (18,M,EBC,GE)  

 

“Eu utilizo a bota, chapéu, luva, luva eu não trabalho muito com luva não, só quando 

eu estou colhendo uva, tesouras, não tesoura é o material de trabalho né? E sim, 

bota, chapéu, calça, blusa.” (27,F,ESI,GE) 

 

  Também foi perceptível, ao longo das entrevistas que, embora muitas vezes 

há deficiência na responsabilidade da empresa em relação ao fornecimento dos 

EPIs adequados, há também por vezes a não utilização desses equipamentos por 

parte dos empregados, o que pode tornar o trabalhador mais vulnerável a 

intoxicação. Esse fato revela que a culpabilidade quanto ao uso inadequado dos 

EPIs é tanto do empregador quanto do empregado, pois o empregador tem do dever 

de educar, fiscalizar e advertir o empregado quanto ao uso inadequado do EPI, bem 

como o empregado tem o dever de usar o EPI corretamente e informar ao 

empregador quanto as deficiências observadas na proteção do EPI fornecido.  

Ressalta-se que o EPI não tem a função de eliminar o risco e sim minimizá-lo, 

portanto a constante atenção quanto ao seu uso deve ser tanto do empregador 

quanto do empregado. Para demostrar essa problemática, seguem alguns relatos:  

 

“Já usa bota né? Luva, que só pode trabalhar com luva, mais quase os dedos não 

passa e chapéu né modo apoiar a cabeça e óculos eu não uso por que desse de 

grau o meu venceu, aí desses outros eu não uso por que não me sinto bem. Só isso 

daí.” (21,M,EBI,GE)  
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“Assim nós usa bota, usa luva, nós tem a roupa da gente, o óculos, o óculos eu não 

uso por que eu já uso esse (de grau), mais a empresa dá. O boné.” (23,F,EBI,GE) 

 

De acordo com a NR 6, são responsabilidades do empregado na utilização 

dos EPIs:  

 
Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina; 
responsabilizar-se pela guarda e conservação; comunicar ao 
empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso; e, 
cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado 
(BRASIL, 2010a). 

   

Em estudo sobre a exposição ocupacional e a utilização de EPI com 

fumicultores da zona rural de Pelotas – RS, foi constatado que os EPIs não possuem 

boa aceitação pelos fumicultores, uma vez que grande parte não faz uso de, pelo 

menos, um dos EPI, sobretudo, por considerá-los desconfortáveis (SILVA et al., 

2013).  

Essa mesma pesquisa apontou um baixo grau de escolaridade entre 

trabalhadores rurais da comunidade em questão, destacando que o nível de 

instrução escolar consideravelmente precário entre os trabalhadores pode acarretar 

inúmeros prejuízos na vida desses, visto que quanto maior é o grau de instrução 

escolar, maior o entendimento sobre as situações e maior é o conhecimento e 

informação sobre as diversas nuances que envolve sua vida, trabalho e saúde 

desses sujeitos (SILVA et al., 2013). 

Logo, a baixa escolaridade do trabalhador pode influenciar na sua saúde e 

segurança, devido à exposição aos riscos que decorrem do ambiente e a acidentes 

de trabalho que necessitam de entendimento e conhecimento sobre as formas de 

impedir/ minimizar a ocorrência de tais acontecimentos. Essa vulnerabilidade pode 

acontecer tanto pela falta de compreensão da utilização dos EPIs de maneira 

correta, minimizando a exposição a agrotóxico, como pela dificuldade de leitura dos 

rótulos de agrotóxico, uma vez que  a linguagem utilizada para informar as 

características do produto e os cuidados com o manuseio, muitas vezes se 

constituem uma barreira  para a comunicação de risco (BEDOR et al, 2009). 
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Diante do contexto exposto, conclui-se que dentre os fatores que influenciam 

na exposição ocupacional está a utilização inadequada do EPI ou até mesmo sua 

não utilização, conduzindo esses indivíduos a situações de vulnerabilidades nos 

seus ambientes laborais.   

 

5.3 Categoria 2: Concepções dos trabalhadores rurais sobre a doença 

 

A idealização do que é saúde se relaciona a ideia de bem. A condição natural 

do ser humano, ou seja, em sua condição saudável seria o estado satisfatório e de 

bem-estar de sua capacidade física e psíquica. A doença caracteriza-se pela 

disfuncionalidade dessa condição natural (GLOBEKNER, 2009). 

Embora a maioria tenha se expressado (97,5%), muitos trabalhadores 

utilizaram uma linguagem simples e objetiva para expressar suas opiniões. Fato que 

pode estar relacionando ao baixo índice de escolaridade na população estudada 

refletida na baixa capacidade de argumentação, falta conhecimento e informação. 

Os relatos abaixo evidenciam as concepções acerca do significado da doença 

apresentadas pelos sujeitos desse estudo, distribuídos por semelhança de ideias:  

 

- Concepções sobre doença caracterizadas por sentimentos de tristeza e associação 

com algo de natureza ruim: 

  

“A doença é um desaveio.” (13,M,EBC,ME) 

 

“Vixe...é uma coisa muito séria.” (31,M,EBC,S) 

 

“É a parte mais difícil da vida, o momento mais difícil.” (18,M,EBC,GE) 

 

“A doença pra mim é a tristeza. Assim é, eu já tive...eu passei dois dias em casa, 

deitado, me embrulhei com três cobertas com frio e o frio não passava...aí...pra 

mim...isso aí é...só tem uma coisa que pode salvar...é Deus.” (02,M,AF,PE) 

 

“A doença é uma coisa ruim né? Que quando a pessoa adoece, pronto aí desanima 

o cara e acabou o homem, ele fica só intocado.” (29,M,EBI,GE) 
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- Concepções sobre doença caracterizadas por sintomatologia e quaisquer 

alterações da percepção normal que o indivíduo tem de seu próprio corpo: 

 

“Acho que é quando a pessoa sente muitas dor, muita gastura, acho que é isso aí.” 

(35,M,EBI,S) 

 

“Estar sentindo dor, tando o corpo esmurecido. Eu acho que eu não tô com saúde 

não ó? Tem esmurecimento no corpo, dor, febre, aí é achar que eu  não tô com 

saúde e não dá pra trabaiar.” (23,F,EBI,GE) 

 

“A doença é a pessoa não poder trabalhar, só viver com dor, com febre, essas 

coisas, eu acho que não pode não é?” (24,F,EBI,GE) 

 

- Concepções sobre doença caracterizada como resultado de ações 

comportamentais rotineiras ou presença de patologia: 

 

Ave Maria. É tanta coisa, tando doente, ruim...ruim mesmo... não 
vem não trabalhar, A dengue, a dengue é uma doença que não cura 
de uma hora pra outra né? A dengue passa cinco dias, oito dias, dez 
dias, e eu já vim trabalhar aqui doente. A dengue, só a dengue, o 
médico me deu o atestado, venceu e aí eu tive de vim trabalhar. A 
doença que eu vim trabalhar aqui só foi essa aí, mais outra graças a 
Deus não. (21,M,EBI,GE) 
 

“A doença eu acho que na vida da gente é um momento de dificuldade que a gente 

sempre tem e sempre tem que passar por isso. Algumas vezes. Gripe, resfriado.” 

(19,M,EBI,GE) 

 
A doença seria uma noite de sono mal dormida pra mim é uma 
doença, por que ai isso aí acarretaria alguma coisa de alguma forma. 
E se não fizer atividade física pode aparecer outras coisas, cria o 
colesterol, com a alimentação errada pode aparecer o diabetes, e 
essas coisas aí. E a alimentação que você tem que...eu mesmo não 
como carne vermelha, meu negoço é peixe, é frango, e gosto muito 
de verduras e legumes, feijão, entendeu? E aí eu como a minha 
comida sem a carne, só a comida mesmo, arroz, feijão, e um copo de 
suco de laranja que tem vitamina C e é bom pra evitar a gripe 
fortalecer o pulmão. (39,F,EBC,S) 

 

- Concepções sobre doença associada a incapacidade ou forma de restrição da 

realização das atividades rotineiras e de trabalho: 
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“Doença é você no dia que você acorda não poder ter a disposição pra trabalhar, 

chegar no trabalho, no emprego e não fazer as função que tá ali pra você fazer.” 

(28,F,EBI,GE) 

 

“Doença é o tipo da coisa que nós nunca queria que acontecesse. Com saúde a 

gente consegue tudo, agora, doente...” (05,M,EBI,PE) 

 

“É um meio que atrapalha as pessoas a fazer o que querem, trabalhar, ter a vida 

normal.” (01,F,EBC,PE)  

 

“A doença não presta não. Com a doença, não vai trabalhar, aí como é que se 

sustenta.” (32,M,EBC,S) 

 

Tais colocações se assemelham com alguns achados de Riquinho e Gerhardt 

(2010a) em estudo sobre as concepções de doença de moradores de uma 

localidade rural no sul do Brasil que as dividiram em três subcategorias: 

incapacidade, presença de doença e comportamento cotidiano. Nesse estudo os 

sujeitos fazem referência a doença como restrição de locomoção ou incapacidade, 

uso de remédios e trabalho. Para outros, a doença é resultado do comportamento no 

cotidiano na exposição a várias temperaturas na lavoura, fatores como a 

alimentação ao ainda a presença de enfermidade.  

A presente pesquisa carece de relatos que exponham que a condição de 

adoecimento tem associação causal com diversos fatores influenciantes internos e 

externos. A doença também foi apresentada como um fator de desânimo e 

desmotivação. Além disso, os entrevistados têm algum entendimento acerca da 

diversidade de tipos de doença que podem afetar a saúde humana, seja desde uma 

gripe até doenças de natureza mais grave, assim como também sabem apresentar a 

sintomatologia comum de apresentação de algumas doenças.  

Entre os relatos destacamos o desse trabalhador que tem como ocupação 

diária raleio e colheita da uva: 

 

Assim, esses problema assim dor, a gente sente né? Ontem mesmo 
eu tava sentindo dor, eu tava sentindo o pescoço, mais aí é normal, 
por que é do trabalho da gente, do físico de quem trabalha assim de 
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cabeça pra traz, a posição. Aí, eu acho que não é uma doença não, 
eu acho que dá por que é a posição que a gente tem do trabalho 
mesmo, mais no outro dia amanhece boa. (23,F,EBI,GE) 
 

Esse trabalhador aparenta estar exibindo uma sintomatologia de desgaste 

físico associado ao seu repetido posicionamento diário para o trabalho de raleio da 

uva, no entanto, o mesmo não faz a ligação desse contexto com a possibilidade de 

situação potencial de doença ocupacional no qual poderá estar associado a 

condições de Lesões por Esforço Repetitivo (Ler) ou aos Distúrbios 

Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (Dort). Tal fato é prejudicial à saúde 

desse, uma vez que, a continuidade da realização desse trabalho poderá acarretar 

em prejuízos futuramente maiores e até mais graves.  

Constitui-se Ler e Dort síndromes que geram sequelas irreversíveis aos 

trabalhadores e que podem provocar permanente invalidez, no qual as dores na 

coluna ou nos membros podem se tornar crônicas e até mesmo afetar a realização 

dos afazeres mais simples e comuns do cotidiano. Ressalta-se que essas síndromes 

são adquiridas mediante fenômenos multifatoriais como os fatores biomecânicos, 

psicossociais e organizacionais, e multidimensionais como as dimensões individuais, 

sociais e grupais. Todavia, o movimento repetitivo não é suficientemente uma 

condição para o aparecimento dessas, mais sim uma condição necessária 

(MORAES; BASTOS, 2013). 

Amorim, Dias e Bedor (2014) descrevem que o cultivo de uva no submédio do 

Vale do São Francisco envolve vários processos que expõem os trabalhadores a 

DORT, entre esses o uso de tesouras no corte dos cachos de uva, tarefa que exige 

movimentação contínua dos braços e das mãos e posturas inadequadas por longos 

períodos, como pescoço hiperestendido, favorecendo a sintomatologia de DORT. 

Das 172 trabalhadoras estudadas 70,35% apresentavam queixar de dor nos 

membros superiores, citando ombro, braço e punho como os locais mais afetados. 

De modo geral, é relevante citar que na empresa rural as atividades e 

serviços são caracterizados pelo intensivo trabalho que demandam do agricultor alta 

produtividade em determinado curto espaço de tempo. Ressaltam-se ainda as 

inadequadas condições de trabalho por problemas relacionados ao ambiente, a 

organização ou ainda a problemas de equipamentos ou de processos obsoletos 

(LEÃO et al., 2014). 
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Tais elementos caracterizam-se como sendo os maiores responsáveis pela 

desmotivação do trabalhador rural, que refere insatisfação, demasiado cansaço e 

problemas de saúde, que levam, por conseguinte a queda de produtividade e de 

rendimento da empresa (LEÃO et al., 2014). 

Ademais, apenas um dos trabalhadores rurais não soube responder tal 

questão, demonstrando deficiência de conhecimento sobre o significado dessa 

palavra que apesar de parecer de fácil expressão para alguns trabalhadores, para 

outros se torna uma tarefa difícil, muitas vezes relacionada ao baixo grau de 

instrução escolar e de informação desses conformando-se como uma situação de 

vulnerabilidade.  

 

“Esse daí eu não sei responder não.” (22,F,EBI,GE) 

 

Diante do exposto, é necessário levar em consideração que as condições de 

risco e vulnerabilidade afetam a qualidade de vida e saúde dos trabalhadores rurais, 

podendo desencadear condições de doença ou até mesmo gerar as situações de 

acidentes de trabalho no ambiente rural.    

Apresentando-se como um problema social, econômico e de Saúde Pública 

de nível complexo para um país, as doenças e acidentes relacionados ao trabalho 

repercutem nas condições de saúde e consequentemente de vida dos trabalhadores 

e respectivas famílias, acarretando sobrepeso social e econômico (RIOS et al., 

2012). 

Conforme o disposto no art. 19 da Lei nº 8.213/91:  

 

Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a 
serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados 
referidos no inciso VII do art. 11 desta lei, provocando lesão corporal 
ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, 
permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho 
(BRASIL,1991). 

 

Ressalta-se que os segurados referidos no inciso VII do art. 11 são os 

segurados especiais (BRASIL, 1991).   

Esse acidente será tecnicamente caracterizado como sendo acidente de 

trabalho pela perícia médica do INSS, através da identificação da relação entre o 

trabalho e o agravo, considerado constituído quando se constata uma conexão 
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técnica epidemiológica entre a atividade da empresa e a entidade mórbida que 

motivou a incapacidade, especificada na CID - Classificação Internacional de 

Doenças (BRASIL, 2005). 

Ademais, cabe aos empregadores rurais implantar ações de segurança e 

saúde que busquem prevenir os acidentes e doenças relacionadas ao trabalho no 

local de produção rural, priorizando a seguinte sequência: “eliminação de riscos 

através da substituição ou adequação dos processos produtivos, máquinas e 

equipamentos; adoção de medidas de proteção coletiva para controle dos riscos na 

fonte; adoção de medidas de proteção pessoal” (BRASIL, 2005). 

 Acerca dos acidentes de trabalho no ambiente rural, foi questionado aos 

respectivos entrevistados sobre a quem recorrer no caso da ocorrência de tal 

evento. Esses trabalhadores citaram os cargos de chefia/patrão e de encarregado 

como os principais procurados em caso de acidente de trabalho. Segue alguns 

relatos: 

 

“A gente recorre ao patrão e aí ele vai tomar os procedimentos. Podendo 

encaminhar a pessoa a depender da situação o Trauma ou UPA.” (01,F,EBC,PE) 

 
É...em primeiro lugar caso venha a acontecer aqui dentro da 
empresa, as pessoas que a gente procura é o chefe imediato para 
ele encaminhar ao médico aqui que vem dia sim, dia não e por aqui é 
assim. Agora na cidade o que eu sei é procurar o hospital né? Lá eu 
não sei como é pra encaminhar né? Mais eu não tenho um 
conhecimento mais avançado. (06,M,EBI,ME) 
 

“Sei. Bom aqui a gente primeiro recorre aos membros principais da empresa que é 

os encarregados, depois a gente vai falar com a menina que trabalha do 

almoxarifado ali em cima que ela é quem passa tudo adiante pra tomar de conta 

disso.” (19,M,EBI,GE) 

 

“Rapaz, eu chamava a mulher aí, eu chamava seu (...nome do patrão...) aí pra me 

levar ou os encarregados se for a vontade deles né!” (29,M,EBI,GE) 

 

“Dentro da empresa, comunicava ao encarregado diário. Fora da empresa eu 

procurava o ministério do trabalho eu acho...eu não sei.” (35,M,EBI,S) 
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“Eu vou até o fiscal e ele diz que não sabe resolver nada, o encarregado também diz 

que não, aí, vai pro médico no postinho.” (21,M,EBI,GE) 

 

Apenas dois dos trabalhadores entrevistados responderam posicionando a 

Comissão Interna de Prevenção de Acidente (CIPA) como órgão responsável pelos 

acidentes de trabalho dentro da empresa, entretanto a presença dessa só foi 

encontrada em uma das três empresas participantes desse estudo. Percebe-se que 

esses trabalhadores não tem um conhecimento aprofundado sobre a finalidade da 

CIPA ou da CIPART - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho 

Rural – de acordo com a NR 31. 

 

“Ao pessoal da CIPA, que é a segurança do trabalho.” (36,M,EBI,S) 

 
Recorreria a CIPA, pra eles recorrer alguma coisa pra mim que a 
CIPA é quem tem as normas de algum acidente, eles que prevê 
algum acidente, caso se acontecer, agente vai atrás deles e eles 
resolvem lá pra a gente. A CIPA é tipo como um delegado do 
sindicato, aí a CIPA resolve assim, prevê um acidente dentro da 
empresa, tem um buraco, aquele buraco tá no meio da área, vai 
causar um impacto no trator e o trator se jogar pra cima de uma 
bancada, ou o tratorista enganchar o pescoço em cima do arame, aí 
tem que ele chegar  e dizer, ô fulano tem tal área que tem um buraco 
que tem que ser fechado. Ele tem que prevê o acidente antes que ele 
aconteça. E a CIPA é pra isso. (32,M,EBC,S) 
 

De acordo com a NR 31, a CIPATR tem como objetivo “a prevenção de 

acidentes e doenças relacionados ao trabalho, de modo a tornar compatível 

permanentemente o trabalho com a preservação da vida do trabalhador” (BRASIL, 

2005). 

As empresas devem constituir obrigatoriamente a Comissão Interna de 

Prevenção de Acidente de Trabalho Rural, consoante o art. 163 da CLT: “Será 

obrigada a constituição de Comissão Interna de Prevenção de Acidente – CIPA, em 

conformidade com instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho, nos 

estabelecimentos ou locais de obra nelas especificadas” (BRASIL, 1943). 

Desse modo, embora a CIPA esteja estabelecida nas empresas devido a uma 

exigência legal, ela ainda não está realizando o seu principal objetivo, que é a 

promoção de ações para a prevenção dos acidentes de trabalho. Constata-se 

também que os trabalhadores empregados nessas empresas não demonstram ter 



62 
 

algum vínculo com a CIPA, evidenciando o déficit de controle dos empregados sobre 

as situações de risco no qual os mesmos estão expostos.   

Tal fato diverge com a legislação vigente uma vez que a NR 31 estabelece 

que a CIPART terá composição de modo paritário de representantes eleitos pelos 

empregados e representantes indicados pelo empregador, onde incumbe ao 

empregador rural fornecer os meios cogentes para o desempenho das atribuições 

adjudicadas aos componentes da CIPART (BRASIL, 2005).  

Dentre algumas atribuições da CIPATR estão:  

 

Acompanhar a implementação das medidas de prevenção 
necessárias, bem como da avaliação das prioridades de ação nos 
locais de trabalho; identificar as situações de riscos para a segurança 
e saúde dos trabalhadores, nas instalações ou áreas de atividades 
do estabelecimento rural, comunicando-as ao empregador para as 
devidas providências; divulgar aos trabalhadores informações 
relativas à segurança e saúde no trabalho (BRASIL, 2005). 

 

Vale salientar que as práticas de segurança e saúde no trabalho 

habitualmente partem de uma análise estática do local de trabalho, por vezes não 

considerando a dinâmica e complexidade emaranhada nas reais situações de 

trabalho. Essas não contemplam a discrepância entre o trabalho real e o prescrito, 

assim como não contemplam o saber proveniente da experiência. A maioria das 

medidas prescritivas é definida por técnicos especializados, abrangendo ainda 

pouca ou nenhuma participação dos trabalhadores envolvidos de modo efetivo nas 

atividades (RUIZ; ARAUJO, 2012). 

Logo, pode-se dizer que as medidas normalizadoras ou prescritivas, de 

reconhecimento e controle dos perigos conhecidos são consideradas importantes, 

sendo pontos de partida para o melhoramento contínuo das condições de segurança 

e saúde no trabalho (RUIZ; ARAUJO, 2012). 

Além disso, outros responderam que a responsável em caso de acidente de 

trabalho seria a técnica de segurança de trabalho. Segue alguns relatos:  

 

“Se acontecesse comigo, o técnico de segurança. No caso, o técnico não estando 

comigo eu tenho que procurar os órgãos de defesa do trabalhador, que no caso é o 

ministério do trabalho ou o próprio sindicato que é o intermediador dessa área.” 

(39,F,EBC,S) 



63 
 

 

“Ao técnico de segurança e meu fiscal. Que tem a enfermeira lá.” (37,F,EBI,S) 

 

“Eu acho que tem que procurar a (...) que ela é o técnico de segurança.” 

(23,F,EBI,GE)  

 

“Eu não saberia a quem recorrer não, agora tem a técnica né? Mais antes, eu não 

sabia não. Que ela num é técnica de segurança né?” (26,M,EBC,GE) 

 
A gente recorre a nossa chefia que é dividida em vários setores, aqui 
tem o setor de segurança do trabalho, onde tem uma técnica de 
segurança do trabalho, aonde ela vai registrar o CAT, que é o 
Comunicado de Acidente de Trabalho. Se eu não me engano tem um 
prazo aí de 24 horas para comunicar para a gente ter essa cobertura, 
pra gente ter todo esse sistema de seguridade. (08,M,EBC,ME) 

 

A Portaria do Ministério do Trabalho n.º 3.275/89 dispõe dentre algumas 

atribuições da técnica de segurança de trabalho:  

Informar o empregador, através de parecer técnico, sobre os riscos 
exigentes nos ambientes de trabalho, bem como orientá-los sobre as 
medidas de eliminação e neutralização; informar os trabalhadores 
sobre os riscos da sua atividade, bem como as medidas de 
eliminação e neutralização; promover debates, encontros, 
campanhas, seminários, palestras, reuniões, treinamentos e utilizar 
outros recursos de ordem didática e pedagógica com o objetivo de 
divulgar as normas de segurança e higiene do trabalho, assuntos 
técnicos, visando evitar acidentes do trabalho, doenças profissionais 
e do trabalho (BRASIL, 1989). 

 

Ao longo das entrevistas foi constatado que as técnicas de segurança do 

trabalho presente em algumas das empresas estudadas não atuam ativamente no 

ambiente rural desempenhado as funções e atribuições que lhes compete. Foi 

perceptível que as atividades que essas profissionais desenvolvem são escassas e 

insuficientes para a promoção das práticas de saúde e segurança do trabalhador 

rural. 

O trabalhador 11, indignado com a situação de descaso do seu local de 

trabalho com os empregados, relatou a seguinte situação: 

 

 Bom aqui na empresa fica uma coisa meio badernada, assim eu vou 
falar, por que tem uma técnica de segurança não ativa, que não é 
atuante e daí a gente precisaria, desculpe até falar assim, por que na 
verdade técnico de segurança na empresa é um e se for atrás a 
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pessoa sabe até quem é. Mais o técnico de segurança tem que ser 
atuante, tem que estar vistoriano o campo frequentemente pra que 
as pessoas estejam trabalhando com os devidos equipamentos de 
segurança e usar de forma correta né? Então essa seria a função 
ativa mesmo do técnico de segurança e aqui não existe. Aqui o 
técnico de segurança fica lá na sede, vem aqui uma vez no ano 
quando é pra...e a pessoa pra gente recorrer seria diretamente ao 
supervisor nosso aqui pra poder daqui ele tomar as providências com 
relação ao acidentado, aqui tem que passar pelo técnico de 
segurança pra ele ver e isso é uma malandragem na verdade, o 
técnico de segurança não é medico, tem que ir é direto pra quem vai 
tratar de mim, não é pra quem vai só olhar e dizer...eu vou fazer uma 
CAT. Pra que? CAT é o Comunicado de Acidente de Trabalho. 
(11,M,ESI,ME) 

 
 

 Essa fala exprime que, embora esse trabalhador apresente algum 

entendimento sobre o que significa a sigla CAT, falta conhecimento sobre a 

importância e significado deste tipo de notificação, caso venha a ocorre um acidente 

de trabalho com o mesmo.   

Quando acontece um acidente de trabalho, seja ele de natureza típica ou de 

trajeto, ou ainda quando ocorre o surgimento de doenças associadas ao processo 

de trabalho, é preciso que a empresa notifique o ocorrido através do formulário de 

Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT) ao Instituto Nacional de Seguridade 

Social (INSS), parte integrante do Ministério da Previdência Social. Ao emitir esse 

documento ocorre o registro e o reconhecimento do agravo que garante ao 

trabalhador, dependendo do caso, a concessão de auxílio doença ou acidente (RIOS 

et al., 2012). 

Os trabalhadores desse estudo também foram questionados sobre a 

ocorrência dos acidentes nos seus respectivos locais de trabalho e foram 

convidados a relatar sobre tais acontecimentos. Segue alguns relatos: 

 
Já, no caso eu cai de trator, como aqui é um local que o posto de 
abastecer, eu sempre até reclamo por que não é adequado, o posto 
de abastecer aqui não tem, a gente vai na sede com  vários baldes, 
chega lá, enche de combustível, traz até aqui, guarda num deposito, 
e na hora de abastecer você enche um balde sobe no trator com o 
balde pendurado na mão e quando você chega lá você despeja num 
tanque. Aí quer dizer, numa dessas vezes, sempre eu faço isso com 
muito cuidado, mais uma hora eu, devido que o óleo é um pouco 
assim, deslizante, eu escorreguei e cai com o balde né? Até me 
molhei todinho de combustível. E outro dia foi num trator, o menino 
foi me ajudar, o ajudante, ele errou a marcha e ao invés de botar 
uma marcha para frente, colocou uma marcha ré, e minha mão 
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estava no meio e eu perdi um pedaço do dedo  e teve que fazer 
amputar, né? Amputou. (06,M,EBI,ME) 
 
O seguinte é esse eu trabalho com esse rapaz aqui que é (nome do 
chefe)...ele mandou eu descarregar um caminhão com umas larges 
de uva aí quando estava quase na barradeira que eu joguei no chão 
ela voltou aí quando eu vi que ia bater em mim. Eu virei a cara e 
bateu foi na orelha e cortou, levou cinco ponto. Passei cinco dias de 
atestado e aí...foi mesmo um vergão de carregar distrito de uva né...a 
gente tirava lá do caminhão e jogava lá no chão...aí quando ela bateu 
no chão aí voltou e aí cortou a orelha...aí o seguinte é esse que foi 
dado o atestado e lá pra Lagoa Grande pontilhar...aí trouxe um 
atestado e entreguei aqui e  o outro que estava no lugar entregou a 
ele e ele engavetou...aí avisei pra (nome da técnica de segurança) , 
a que trabalha na sede sobre negócio de segurança...aí veio dizer 
que disse que eu não tinha avisado e eu disse...eu fui avisar a ele...e 
ela disse que lá tinha médico e enfermeiro lá e não tinha ninguém lá, 
foi obrigado eu pegar atestado e pontilhar por que eu estava me 
esvaindo de sangue. Só o rapaz que estava aqui no lugar de (nome 
do chefe) foi que me deu socorro para levar para Lagoa Grande. 
(14,M,EBI,ME)  
 

“Já. Indo pra empresa. Mais só que me deram quinze dias e entaõ eu não precisei 

me encostar não.” (32,M,EBC,S)  

 

“Só indo pra roça, cai de bicicleta.” (34,M,EBI,S) 

  

Constatou-se nesse estudo, que os acidentes considerados simples são 

resolvidos no próprio local de trabalho, pelos próprios trabalhadores, como relata 

esse trabalhador: 

 

“Acidente que tem aqui foi acidente simples, simples que a gente mesmo resolveu o 

problema mesmo.” (07,M,EBI,ME) 

 

 Existem medidas de controle nos locais de trabalho que precisam ser 

realizadas para redução ou até eliminação de riscos, com a finalidade de prevenir 

acidentes e patologias. O acontecimento de um evento adverso demonstra que as 

medidas de controle de risco não eram adequadas e suficientes. Considera-se 

evento adverso: “qualquer ocorrência de natureza indesejável relacionada direta ou 

indiretamente ao trabalho, incluindo: acidente de trabalho, incidente e circunstância 

indesejada” (BRASIL, 2010b). 
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 Ressalta-se a relevância da existência de protocolos mínimos para eventos 

adversos nas empresas, de modo a definir questões como a quem contatar 

(pessoas, setores e serviços de emergências) no caso da ocorrência desses. Tal 

protocolo deve incluir uma resposta emergencial (primeiros socorros) e uma 

resposta secundária como a emissão da CAT conforme determina a legislação 

(BRASIL, 2010b). 

 Através dos relatos acima, pode-se verificar que não existe uma ordem pré-

estabelecida de ações emergenciais para se seguir nos casos de acidente de 

trabalho, evidenciando a falta de protocolos mínimos estabelecidos nas empresas 

nos casos de ocorrência desses. Também é necessário destacar que a assistência 

prestada aos trabalhadores vítimas de acidentes de trabalho não pode se resumir a 

levar o acidentado para o hospital e providenciar a documentação necessária para o 

INSS.  

Essa assistência é muito mais complexa do que isso e envolve um amplo 

aspecto de ações e intervenções a serem realizadas, na busca do bem-estar desse 

indivíduo. Além do fornecimento de informação e esclarecimento sobre os seus 

diretos e benefícios caso venha ocorrer algum acidente de trabalho. 

Quando questionados sobre a quem recorrer e o que é necessário para pedir 

afastamento e receber o benefício do auxílio-doença nos casos de acidente de 

trabalho para aqueles que trabalhavam com a carteira de trabalho assinada, as 

respostas dos entrevistados foram incompletas e pouco contemplava, de fato, os 

procedimentos corretos a serem adotados. Segue alguns recortes:  

 
Não. Inclusive eu até tenho que procurar esse tipo de coisa que eu já 
vi pessoas. Teve um amigo meu que teve um acidente agora e 
quando chegou ao INSS, não estava constando que ele estava 
cadastrado no INSS. Então eu não sei a quem procura, eu tenho até 
que ir lá pra ver a situação, como é que eu estou lá. (07,M,EBI,ME) 

 

“Seria o INSS né? Eu nunca fui não, mais se precisasse. Eu teria que me informar, 

mais seria o INSS.” (13,M,EBC,ME)  

 
Rapaz, eu acho que por um lado sim, por que todos nós quando cai e 
que passa três mês que não tem condição de estar no campo 
trabalhando, a tendência é você estar se encostando uns dias pelo 
INSS.E isso assim, eu acho que já é o nosso direito, por que quando 
você paga o INSS é pra uma hora dessa, então quando a gente, é 
que, você se acidenta que você vai diretamente pra o hospital que 
quando você termina, você vem aqui na empresa e acho que ela dá 
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um laudo, não sei, que a gente vai acompanhar por que ela mesmo 
vai com a gente lá. (07,M,EBI,ME)  

 

“Rapaz, o pessoal que é responsável por a firma, quem trabalha aqui de fiscal, o 

fiscal da gente é (...nome do fiscal...) que sempre tá mais próximo da gente, ele que 

nós deve procurar.” (30,M,EBI,GE)  

 

 Consolidada e ampliada pela Constituição Federal de 1988, a Previdência 

Social Rural apresenta um histórico de evolução lento e gradativo até se estabelecer 

como uma real garantia que protege os trabalhadores rurais, os quais estão 

subordinados a uma maior fragilidade social do que os trabalhadores urbanos. 

Entretanto, ao longo desses anos, essa começa a exibir algumas necessidades no 

que diz respeito a ajustes de caráter legal ou operacional, imprescindíveis e 

indispensáveis para sua futura garantia (BARBOSA, 2010).  

A fala a seguir chamou atenção, uma vez que contemplou a maioria dos 

procedimentos corretos a serem adotados em caso de ocorrência de acidente de 

trabalho. Esse relato merece destaque pois esse foi um dos dois trabalhadores que 

apresentou nível de escolaridade maior que os demais entrevistados, apresentando 

o nível superior incompleto e em fase de conclusão.  

 

Primeiro a gente recorre ao setor de recursos humanos da empresa. 
Primeiro a gente tem que fazer o procedimento correto, lá pelo 
médico e se o médico errar lá a gente se ferra aqui não é verdade? 
Quando erra lá, a empresa nega que você não vai se encostar pelo 
INSS e enfim a gente tem 15 dias que a empresa banca e daí por 
diante a empresa com o documento que o médico fez direitinho sem 
puxar nem por um lado nem puxar pro outro a gente vai se encostar 
no órgão do INSS pra poder a gente ficar recebendo o benefício. 
(11,M,ESI,ME) 
 

Salienta-se a importância do indicador de escolaridade, sobretudo, pois a 

baixa desse indicador influencia e pode até comprometer treinamentos, programas 

de reciclagens e qualificação ou até atividades que envolvem equipamentos e 

máquinas nas atividades de colheita. Enfatiza-se que devido à grande quantidade de 

trabalhadores no país com baixo nível de escolaridade e qualificação profissional e a 

facilidade de contratação de outros empregados que supre essa demanda, as 

empresas não têm se preocupado tanto com tal questão (LEITE et al., 2012). 
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Os próximos recortes de fala demonstram respostas muito objetivas, 

demonstrando que esses trabalhadores, embora não tenham muito conhecimento 

sobre os procedimentos a serem tomados, pelo menos, sabem indicar o órgão no 

qual se deve recorrer para buscar informações.  

 

“O sindicato.” (33,M,EBI,S)  

 

“Sindicato.” (34,M,EBI,S) 

 

“Eu acho que o ministério do trabalho ou o sindicato dos trabalhadores rurais.” 

(40,F,EBC,S) 

 

“O ministério, o sindicato, alguma coisa assim?” (31,M,EBC,S) 

 

Nas falas abaixo, os trabalhadores 36 e 37 fizeram referência ao médico 

como sendo o responsável pelo afastamento: 

 

“É o médico do INSS.” (36,M,EBI,S) 

 

“Pra se afastar, o médico.” (37,F,EBI,S) 

 

Esse trabalhador desconhece os procedimentos a serem tomados: 

 

“Rapaz moça eu não sei em te responder, por que é a primeira vez que ficham eu, 

então eu não sei como mexer com isso não.” (38,F,EBI,S) 

 

A seguir, esses trabalhadores não têm conhecimento sobre a legislação que 

os protege e muito menos sabem explicar em que condição/categoria (empregado, 

trabalhador avulso, etc.) esses se encaixam enquanto profissionais. Percebe-se 

falas inexpressivas, confusas e muito tímidas sobre o assunto. 

 

“Aqui eu assino o recibo.” (01,F,EBC,PE) 
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No caso que ela não é fichada, mais eu sou. Aí eu sou fichado, se eu 
for no posto médico eu peço atestado, mais as vez ele (patrão) não 
quer que pegue. Entendeu? Assim, porque as vezes a gente pega o 
atestado e ele diz olhe você tá doente vá ao médico. Ou que traz 
atestado ou que não traz, eu concordo.(02,M,AF,PE) 

 

O trabalhador 02 através de sua fala quis expressar a informação de que por 

ser um trabalhador “fichado”, tem mais direitos do que a colega de trabalho que não 

é fichada. No caso explicitado, o direito de não precisar entregar atestado médico ao 

patrão. O que demonstra equivoco e pouco conhecimento sobre os procedimentos 

em caso de doença e necessidade de apresentar atestado médico em seu local de 

trabalho. Implicitamente as falas também expõem déficit de conhecimento sobre a 

importância do contrato de trabalho e do Regime Geral de Previdência na proteção 

dos seus direitos trabalhistas. 

Outro tema envolvido com os direitos dos trabalhadores pode ser 

demonstrado pelo seguinte recorte de fala:  

 

Rapaz, é o seguinte, aqui eu...o problema da saúde da gente é que, 
veja bem, a gente não tem insalubridade e trabalha em área 
insalubre. Inclusive a gente trabalha com irrigação e a gente está 
trabalhando e o pessoal está dentro pulverizando, então quer dizer 
que isso aí é prejudicial a saúde. E outra coisa, a gente aqui, depois 
que foi feito esse prédio aqui, aí o que acontece essas salas que foi 
colocadas pra aqui que deveriam ficar pra gente, botaram como 
deposito e deixaram uma sala que lá tem morcego e tem tanta coisa 
pra a gente, no meio disso. Então eu acredito que também seja 
prejudicial a saúde. E são esse tipo de coisa que está acontecendo 
aqui. (07,M,EBI,ME) 

 

 Esse relato expressa descaso do empregador mediante as condições 

apresentadas para subsidiar o trabalho desses empregados.  

Insalubres, segundo o art. 189 da CLT, são todas aquelas atividades ou 

operações que, devido à sua natureza, métodos de trabalho ou condições, sujeitem 

seus empregados a exposição a agentes nocivos à saúde, além dos limites de 

tolerância estabelecidos em decorrência da natureza e da intensidade do agente e 

do tempo de exposição aos seus efeitos (BRASIL, 1943). 

Consoante a NR 15 do MTE, os agentes insalubres são classificados como 

agentes físicos (ruídos, ruídos de impacto, calor, radiações ionizantes, pressões 

hiperbáricas; radiações não- ionizantes; vibrações; frio; umidade), agentes químicos 



70 
 

(substâncias químicas e poeiras minerais) e agentes biológicos (microrganismos, 

vírus e bactérias) (BRASIL, 1978). 

No relato acima, do trabalhador 07, foram apresentados alguns fatos 

relevantes à discussão. A priori, o mesmo apresentou a inexistência de 

insalubridade como sendo um problema de saúde enfrentado, entretanto o que pode 

ser visualizado é a condição de risco e vulnerabilidade vivenciada pelo mesmo e por 

seus colegas no seu ambiente ocupacional. A primeira condição de risco 

apresentada foi a aplicação de agrotóxico no campo enquanto os trabalhadores 

ainda estão nesse mesmo local trabalhando, fato que demonstra a inexistência de 

intervalo de segurança de reentrada para o trabalho no campo na área pulverizada 

com agrotóxico. 

Conclui-se também o déficit de conhecimento desse trabalhador acerca dos 

riscos em que esse está exposto nessa situação apresentada. Siqueira et al. (2013) 

numa análise sobre o uso e manuseio de agrotóxicos por trabalhadores rurais de 

dez comunidades do município de Vitória de Santo Antão-PE (amostra de 230 

indivíduos), constatou que 97 dos entrevistados desconhecem o período de 

carência/intervalo de segurança para retorno ao trabalho no campo na área 

pulverizada com agrotóxico. 

Outro fator agravante para o quadro de vulnerabilidade desses trabalhadores 

é que esses carecem de atenção e comprometimento do empregador, mediante a 

situação que foi apresentada através desse último relato. Também falta informação 

sobre a conceituação de insalubridade e o que são condições insalubres. Visto que 

o segundo fato revelado pelo trabalhador 07 não se caracteriza como sendo 

condição insalubre de trabalho e sim como situação imprópria e inadequada para o 

trabalho.   

Desse modo, o adicional de insalubridade somente deve ser concedido ao 

trabalhador que, pela natureza da função exercida, se expõe a riscos não desejáveis 

a sua saúde. No entanto, embora falte entendimento sobre tais colocações, esse 

trabalhador entende que estes fatos são prejudiciais à saúde como foi relatado.   

 Maniglia (2009) expõe que os produtores inseridos no agronegócio 

desenvolvem suas práticas agrárias em caráter ofensivo ao meio ambiente, ampliam 

suas áreas, instituem situações conflituosas por terras, utilizam de forma 

indiscriminada os agrotóxicos e empregam trabalhadores em condições de nível 

precário, ou ainda desempregam a população local.  
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 Logo, percebeu-se ao longo da realização desse estudo a precarização das 

condições do trabalho rural, sobretudo, nas empresas empregadoras. Essas, de 

fato, têm uma preocupação maior com o produto final da colheita e pouco se 

importam com as condições de trabalho e saúde dos seus trabalhadores.  

 Scopinho (2009) expressa à impossibilidade de distinção entre condições de 

trabalho e condições de vida, uma vez que estas constituem entre si um conjunto. 

Esse autor destaca a configuração da parcela de valor produzido pertencente ao 

trabalhador seja na forma de renda, salário ou até mesmos dos bens coletivos 

disponíveis na sociedade, através do próprio condicionante do processo de trabalho.  

 Ou seja, tais trabalhadores precisam ter boas condições de trabalho para 

consequentemente ter uma condição de vida favorável e adequada. Para atingir 

esses objetivos os empregadores precisam considerar os condicionantes do 

processo de trabalho, pois esses têm influência direta na própria produção agrícola.  

Implicitamente, nessa categoria expõe-se a falta de conhecimentos e atitudes 

desses trabalhadores para exigir os seus direitos, assim como exigir boas condições 

de trabalho, além do descaso dos empregadores nos locais de lavoro. De forma 

explicita é perceptível que tais trabalhadores não têm informações sobre seus 

direitos trabalhistas, fato causador e responsável pela escassez de atitudes de 

mudança da situação apresentada.  

 

5.4 Categoria 3:  Acessibilidade do trabalhador rural a assistência à saúde 

 

Foi verificada a acessibilidade do trabalhador rural a assistência à saúde com 

relação aos recursos de saúde que a empresa fornece e a presença de profissionais 

de saúde como médico, enfermeiro ou até mesmo alguém que possa orientá-los nos 

seus respectivos locais de trabalho, os entrevistados responderam que:  

 

“Lá vai médico com três a seis meses pra vacinar, fazer o periódico...” (34,M,EBI,S) 

 
A empresa fornece. A gente tem a enfermeira constantemente na 
empresa e a gente tem o médico duas vezes na semana, na terça e 
na quinta e também a gente tem o plano de saúde, a gente tem três 
planos de saúde pela empresa, (...nome dos planos...),é um 
convênio entre eles. (11,M,ESI,ME)  
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“Rapaz, a gente tem que recorrer ao sistema de saúde que tem aqui na empresa. Ao 

médico e a enfermagem pra encaminhar a gente pra algum canto.” (08,M,EBC,ME)  

 

Um fato relevante sobre a assistência à saúde prestada foi o relato dessa 

trabalhadora demonstrando o descaso de determinada empresa quando ocorre o 

caso de algum trabalhador estar doente no local de trabalho. Tal fato demonstra falta 

de responsabilidade dessa com seus empregados.  

 

“A gente fica aqui no refeitório quando tá doente vem pra aqui ficar deitado no 

refeitório.” (26,M,EBC,GE) 

 

 Conforme a NR 31 o custeio das ações de preservação da saúde ocupacional 

dos trabalhadores é de responsabilidade do empregador rural ou equiparado, 

prevenindo e controlando os agravos que decorrem da atividade laboral que 

precisam ser planejadas e implantadas com alicerce na identificação dos riscos. 

Esse também deve ofertar a garantia de realização de exames médicos em 

conformidade com os prazos e periodicidade previstos nessa norma (BRASIL, 

2005). 

 Além disso, todo estabelecimento rural tem que estar devidamente equipado 

com material indispensável à prestação de primeiros socorros, levando em 

consideração as principais características da atividade laboral realizada. Em 

estabelecimentos com número de trabalhadores até dez ou mais, tal material deverá 

estar sob responsabilidade de pessoa treinada para essa finalidade (BRASIL, 2005). 

 Esses também devem constituir o SESTR - Serviço Especializado em 

Segurança e Saúde no Trabalho Rural composto minimamente pelos profissionais: 

engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, 

além de uma equipe técnica formada por auxiliar de enfermagem do trabalho e 

técnico de segurança do trabalho. É dispensada a formação desse serviço ao 

estabelecimento com mais de dez até cinquenta empregados (BRASIL, 2005). 

 Constatamos que as empresas empregadoras oferecem algum suporte 

assistencial, no entanto não foi possível verificar a periodicidade e consistência 

desses serviços. Outrossim, ao longo desse estudo constatamos deficiências na 

prestação de serviços das empresas com relação à saúde e segurança ocupacional 

dos trabalhadores rurais.  
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Logo, para melhoria dessa situação é fundamental o desenvolvimento de 

ações técnicas nas áreas da saúde, educação, sobretudo na agricultura no sentido 

de reduzir a ocorrências das irregularidades descritas nesse estudo, que constituem 

a realidade vivida por muitos trabalhadores dessa região. Por conseguinte, é preciso 

adotar medidas urgentes para preservação da qualidade de vida e saúde desses, 

que tem sido adiada e negligenciada no ambiente rural. 

Os entrevistados também foram questionados sobre os locais onde os 

mesmos podem tratar seus problemas de saúde ou sintomas que possam vir a 

apresentar. Nessa categoria, os relatos referem-se a uma diversidade de serviços, 

de diferentes níveis de complexidade de atenção.  

 

“O Trauma. Só tem postinho no N7, mais as vezes quando eu quero um remédio ou 

minha esposa quer um remédio também eu vou aqui no posto do C1, aí eu vou lá e 

pego pra ela o remédio.” (02,M,AF,PE) 

 

“Procura um hospital, não é? O Trauma ou então a UPA que a gente vai né? Ou nós 

vamos pra UPA ou pra o hospital de Trauma. Vai no posto também.” (03,F,A,PE) 

 

“A gente aqui tem um plano de saúde, então a gente procura né aí, procura o 

hospital.” (12,M,EBI,ME)  

 
Lá na cidade, postinho não. Qualquer hospital, no caso aí vários 
hospitais em Petrolina. A gente faz o periódico, de seis em seis 
meses a gente que passou dos 40, aí tem...muito bom...muito 
importante os exames periódicos. A empresa exige e a gente faz e é 
muito importante. (13,M,EBC,ME) 
 
Rapaz...a gente...sempre...sempre a gente tem o convênio aí a gente 
procura o convênio, a não ser aonde eu moro tem posto de saúde, 
tem a AME e a gente quando tem um probleminha vai lá pra não 
ocupar o convênio por que a gente sabe que o convênio é muito caro 
e se a gente puder economizar um pouco do bolso, a gente 
economiza. (15,M,EBI,ME)  

 

Ao longo das entrevistas percebeu-se que nenhum dos trabalhadores 

entrevistados citou o CEREST – Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, 

fato esse intrigante visto que tal centro tem o papel de fornecer retaguarda técnica 

especializada para o conjunto de ações e serviços da rede do SUS. 



74 
 

Os CERESTs desenvolvem ações para melhoria das condições de trabalho e 

da qualidade de vida dos trabalhadores através da prevenção e vigilância. Compete 

ao CEREST a promoção da integração da rede de serviços de saúde do SUS, assim 

como suas vigilâncias e gestão. Dentre as suas atribuições inclui-se a de 

fortalecimento da articulação entre a atenção básica, de média e de alta 

complexidade com a finalidade de identificar e atender agravos e acidentes 

relacionados ao trabalho (RENAST, 2014). 

Alguns trabalhadores foram muito objetivos e citaram apenas os locais em 

que os mesmos procuram quando necessitam de assistência à saúde. 

 

“Bom, a gente procura algum postinho médico mais próximo e depois se necessário 

um hospital.” (19,M,EBI,GE) 

 

“Postinho de saúde.” (27,F,EBI,GE) 

 

“É a UPA.” (28,F,EBI,GE) 

 

“A UPA ou é o Trauma né?” (29,M,EBI,GE)  

 

“Hospital.” (36,M,EBI,S) 

 

Vale salientar o artigo 2º da Lei Orgânica da Saúde 8.080/90 que diz que “A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício”. E embora a saúde seja de 

responsabilidade do Estado no parágrafo 2º desse mesmo artigo considera-se que 

“O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da 

sociedade”. 

Krein (2013) conclui que o ponto inicial para melhorar as possibilidades de 

intervenção nas condições ambientais de trabalho e reverter os lamentáveis 

indicadores de segurança e saúde se origina na definição do modelo de 

desenvolvimento, entretanto não se esgota nesse. O crescimento é um desígnio que 

precisa vir contíguo às regulamentações e políticas públicas, o que implica na 

criação de condições para o Estado agir, no sentido de acabar com os efeitos 

causadores dos problemas de segurança e saúde do trabalhador que se relacionam 
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com o tipo de ocupação criada e o modo de organização da produção de bens e 

serviços 

Esse trabalhador, por possuir naturalidade em outra cidade, afirmou recorrer 

apenas aos locais de assistência à saúde de sua cidade natal.  

 

“Bom, eu não sei né explicar, a quem eu possa procurar aqui por que sempre eu vou 

para Paulistana e aqui eu nunca fui para esses lugar de saúde.” (04,M,EBI,PE) 

 

Ao longo das entrevistas percebemos que, embora precário, os trabalhadores 

rurais entrevistados têm o entendimento sobre os principais serviços que os mesmos 

podem procurar para tratar os seus problemas de saúde. Entretanto, percebemos a 

necessidade de esclarecimento sobre o perfil de cada serviço de saúde, para que 

esses trabalhadores tenham conhecimento sobre onde tratar seus problemas por 

nível de complexidade, e não aleatoriamente, sem nexo de finalidade adequada.  

A saúde do trabalhador no Sistema Único de Saúde visa à criação de 

mecanismos que busquem o fortalecimento e a construção de novas práticas, 

sobretudo na Atenção Básica (AT) base do atual modelo de produção do cuidado. 

Logo, é imprescindível a formação de redes de atenção que enxerguem o 

trabalhador com outro olhar, promovendo acolhimento as suas demandas e 

oferecendo-lhes respostas e significados de modo positivo. Ademais, há uma 

diversidade de desafios complexos, entretanto não se pode esquecer de que muitas 

das dificuldades encontradas no campo da saúde do trabalhador procedem da 

configuração do mundo do trabalho do atual padrão de sociedade em vigência 

(SOUZA; VIRGENS, 2013). 

Tendo em vista os aspectos observados, é necessário considerar os 

diferentes níveis de complexidade ofertados pela rede do SUS, assim como também 

se destaca que a assistência à saúde buscada deve ser situada no modelo de 

atenção à saúde na perspectiva de promoção, prevenção e recuperação da saúde e 

não meramente numa visão curativa e centralizada na doença. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com base nos dados obtidos e analisados pode-se concluir que em relação 

as caractericas sociodemográfica o perfil do trabalhador rural nas áreas de irrigação 

do Vale do São Francisco se traduz em jovens do sexo masculino, casados, com 

nível de escolaridade predominantemente no ensino básico imcompleto, renda 

mensal igual a um salário mínimo e carga horária laboral de 44 horas semanais. 

Levando em consideração o indicador escolaridade, conclui-se que os 

trabalhadores rurais do Vale do São Francisco são vulneráveis pois o nível 

educacional se reflete diretamente na qualidade de vida dos sujeitos, pois a baixa 

escolaridade limita a aquisição de novos saberes e habilidades. O trabalho no 

campo requer constante treinamento e qualificação profissional, visto que há a 

necessidade de manuseio de equipamentos cada dia mais modernos bem como o 

manuseio de insumos agrícolas com diferentes graus de toxicidade.  

Nesse sentido entende-se que a educação formal e o treinamento técnico são 

elementos primordiais para a melhoria da qualidade do trabalho rural bem como 

para a melhoria da qualidade de vida do trabalhador rural. 

Com relação ao uso dos EPIs e em vista aos argumentos apresentados nesse 

estudo, conclui-se  que é necessário contemplar um amplo conjunto de medidas de 

proteção à segurança e saúde do trabalhador rural como a educação constante 

abordando a importância do uso dos EPIs . 

Quanto a exposição a agrotóxicos, pode-se perceber que existe, mesmo que 

superficialmente, o conhecimento de algumas categorias de agrotóxicos por parte 

dos trabalhadores rurais entrevistados, bem como estes conseguem reconhecer 

alguns sintomas relacionados a exposição a esses insumos. Embora seja 

perceptível por parte dos trabalhadores rurais entrevistados o conhecimento do risco 

da sua exposição aos agrotóxicos, eles continuam a se expor para a manutenção do 

emprego.  

A maioria dos entrevistados compreende que saúde é uma condição natural 

do indivíduo,caracterizada como um estado de bem-estar, ausência de problemas e 

associada à disposição para o trabalho. Poucos relatos abrangeram a influência dos 

diversos fatores que contemplam a natureza multidimensional que possui a 

significação dessa palavra. A doença foi caracterizada por sentimentos de tristeza, 
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dor e associação com algo de natureza séria, além da concepção dessa relacionada 

à presença de sintomatologia e patologias.  Conclui-se portanto que, diante da 

contextualização exposta, os trabalhadores rurais entrevistados não reconhecem os 

temas (Saúde e Doença) em toda sua complexidade, e que o nível de compreensão 

e informação sobre tais conceitos se reflete na capacidade de entendimento acerca 

do processo causal do adoecimento e acontecimento de acidentes ocupacionais.  

Conclui-se que há um déficit de conhecimento dos entrevistados sobre o 

acesso aos benefícios pela Previdência Social em casos de acidentes de trabalho, 

há carência de conhecimentos sobre os riscos envolvidos na exposição ocupacional. 

Conclui-se também que há deficiência na prestação de serviços das empresas com 

relação à segurança ocupacional e que isso conduz a situações de vulnerabilidades 

e exposição a riscos por condições impróprias e inadequadas de trabalho. 

Com relação a acessibilidade do trabalhador rural aos serviços de saúde 

ofertados pelas empresas, com base nos relatos obtidos, pode-se perceber que há 

deficiência no suporte técnico e assistencial dessas, tanto em relação a saúde, 

quanto em relação a segurança ocupacional. Existe o entendimento por parte dos 

trabalhadores de que há profissionais de saúde presentes na empresa, no entanto, 

não ficou claro o entendimento desses em relação a frequência de funcionamento 

dos serviços ofertados, bem como se esses sempre estão disponíveis para 

prestação da assistência.  

A maioria dos trabalhadores rurais deste estudo reconhecem que tem 

assistência a saúde disponível na empresa, porém o entendimento desses se limita 

a presença do profissional médico e/ou enfermeiro na empresa. Constata-se que 

esses não compreendem a complexidade do que é assistência à saúde, assim como 

não reconhecem a amplitude das ações de saúde que deveriam ser abrangidas 

pelos serviços de assistência à saúde dessas empresas.     
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APÊNDICE A - Instrumento de Coleta dos Dados 
 

 

DADOS DO TRABALHADOR RURAL 
 
Nome: 
Projeto de Irrigação: 
Empresa: 
Naturalidade: 
Idade: (  ) 23 – 30     (  )30-45           (  )45-55 
Religião: (  ) Católico    (   ) Evangélico      (  )Outra    (   ) Não possui   
Sexo: (  ) F         (  )M 
Estado civil:  (  ) Casado     (  ) Solteiro     (  )União Estável    (  )Separado ou 
divorciado       (  ) Viúvo 
Escolaridade:  (  )Analfabeto             (  ) Analfabeto funcional 
(  ) Ensino básico completo / (  ) incompleto 
(   ) Ensino superior completo/  (  )incompleto 
Renda:  (  ) Inferior a um salário mínimo   (  ) Igual a um salário mínimo   (  ) Entre 2 
a 3 salários mínimos    (  )Mais de 3 salários mínimos 
Carga horária semanal de trabalho: (  )<30H   (  ) 30H   (  )36H    (  )40H           (  ) 
>40H 
 
 
 
 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 
 
1. Como é o seu trabalho?  O que você faz exatamente? 
2. Você gosta do que faz?     
3. O que você entende por ter saúde ou ser saudável? 
4. E a doença, o que é?  
5. Você já esteve doente?  
6. E quanto às experiências vivenciadas em seu local de trabalho, (contar história – 
acidente de trabalho...contar vivências, experiências de outras pessoas)... já 
aconteceu algo parecido com você? 
7. E quanto aos recursos de saúde, a empresa oferece algum serviço de 
assistência? Tem profissionais de saúde como médico, enfermeiro... ou até mesmo 
alguém que possa orientá-los sobre quem procurar ou os locais onde você pode 
tratar seus problemas de saúde, ou sintomas que você possa vir a ter? 
8. Se houver um acidente de trabalho, você sabe a quem procurar seus direitos? 
(Explicar: direitos à saúde – auxílios do INSS - atestado médico...) 
9. Que equipamentos de proteção individual você utiliza no seu trabalho?
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Título da Pesquisa – SAÚDE E TRABALHO RURAL: Concepções de saúde e 
doença entre os trabalhadores rurais dos Projetos de Irrigação do município de 

Petrolina –PE 
 

 Pesquisadora: Mariana Mercês Mesquita Espíndola. 
Orientadora: Patrícia Avello Nicola 

Co - orientadora: Cheila Nataly Galindo Bedor 
 
 

 O Sr. (a) _________________________________________________ 
está sendo convidado a participar da pesquisa SAÚDE E TRABALHO RURAL: 
Concepções de saúde e doença entre os trabalhadores rurais dos Projetos de 
Irrigação do município de Petrolina –PE . Queremos investigar como o (a) 
senhor (a) entende o que é estar saudável ou doente, através de uma 
entrevista com algumas perguntas importantes para nosso estudo. 
  Você poderá participar ou não da pesquisa, bem como desistir em 
qualquer fase, sem qualquer prejuízo. Sempre que quiser poderá pedir mais 
informações sobre a pesquisa através do telefone e e-mail da pesquisadora do 
projeto e, se precisar através do telefone e e-mail do Comitê de Ética e 
Deontologia em Estudos e Pesquisas – CEDEP.  
 Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da 
Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução Nº 466, de 12 de 
dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde. Nenhum dos 
procedimentos usados oferece riscos à sua dignidade. 
 Todas as informações coletadas neste estudo são confidenciais. Ou 
seja, somente a equipe de pesquisa terá conhecimento de sua identidade e nos 
comprometemos a mantê-la em sigilo/segredo. 

Para facilitar o armazenamento das informações/falas que serão 
coletadas, será usado um gravador. A entrevista só será realizada depois de 
sua autorização com a devida assinatura do senhor (a). Ao término da 
gravação você poderá retirar ou acrescentar qualquer tipo de informação. 
 Ao participar desta pesquisa o senhor (a) não terá nenhum benefício 
direto, assim como não terá nenhum tipo de despesa, bem como nada será 
pago por sua participação. Esperamos que este estudo possa trazer 
informações importantes a respeito do entendimento dos trabalhadores rurais 
sobre o que é estar saudável ou doente. 
  
Após estes esclarecimentos, solicitamos a sua aceitação de forma livre para 
participar desta pesquisa. Portanto complete, por favor, os itens que se 
seguem:  
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Observação: Não assine esse termo se ainda estiver com dúvidas a respeito. 
 
Confiro que recebi uma cópia deste termo de consentimento, aceito participar 
da pesquisa e permito a divulgação dos dados obtidos neste estudo: (     ) 
 
 
 Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Nome do Participante da Pesquisa 

 
 

 

 
            Polegar direito ou    

___________________________________________ 
                                                Assinatura do Participante da Pesquisa 

 
 

____________________________________________ 
 

Assinatura da Pesquisadora: Mariana Mercês Mesquita Espíndola 
 
 
Contato da equipe de pesquisa - Telefone: 87 8801 0971 (Mariana 
Espíndola) 
E mail: marianalb13@hotmail.com  
Coordenador do Comitê de Ética e Deontologia em Estudos e Pesquisas - 
CEDEP: Professor Alexandre H. Reis 
Vice-Coordenadora: Márcia Bento Moreira 
Telefone do Comitê: 87 2101 8696 
E mail CEDEP: cedep@univasf.edu.br 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:marianalb13@hotmail.com
mailto:cedep@univasf.edu.br
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APÊNDICE C - Carta de Anuência: Empresa Vale Mudas 
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APÊNDICE D - Carta de Anuência: Empresa Embrapa 
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APÊNDICE E - Carta de Anuência: Empresa Frutavi S/A 
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APÊNDICE F - Carta de Anuência: Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Petrolina-PE 
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APÊNDICE G – Quadro 1: Informações sobre os agrotóxicos citados nos relatos dos trabalhadores 
 

 

 

Agrotóxico 

(Nome comercial) 

Classe Princípio Ativo 
Grau de Toxicidade 

(ANVISA) 
          Efeitos Clínicos Prejudiciais à saúde 

KARATE ZEON 50 

CS 
Inseticida 

Lambda 

Cialotrina 
Medianamente Tóxico 

 Irritação gastrintestinal; 

 Náusea e vômito; 

 Irritação do trato respiratório; 

 Formigamento e dormência  

 Parestesia; 

 Irritação severa; 

SCORE Fungicida Difenoconazol Extremamente Tóxico 

Em animais, os efeitos encontrados foram:  

 Irritação dérmica; 

 Irite, opacidade da córnea, inflamação das mucosas 

oculares; 

 Sensibilização cutânea 

ALTO 100 Fungicida Ciproconazol Medianamente Tóxico 

 Fraqueza 

 Respiração forçada 

 Tremores e câimbras 

RUBIGAN Fungicida Fenarimol Medianamente Tóxico 

 Hipoatividade 

 Fraqueza dos membros inferiores 

 Perda de reflexo 
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Agrotóxico 

(Nome comercial) 

Classe Princípio Ativo 
Grau de Toxicidade 

(ANVISA) 
          Efeitos Clínicos Prejudiciais à saúde 

AGRITOATO 400 Inseticida Dimetoato Extremamente Tóxico 
 Manifestações agudas muscarinas, nicotínicas 

 Efeitos no SNC (síndrome neurológica) 

CURYOM 550 EC Inseticida 

Lufenurom 

e 

Profenofós 

Altamente Tóxico 

 Dor de cabeça 

 Fraqueza 

 Sudorese excessiva 

 Indisposição, náusea, vômito 

 Miose, visão borrada, lacrimejamento 

 Contração muscular 

 Confusão mental 

 Salivação excessiva 

 Dificuldade de respirar 

 Cólicas 

 Sensação de aperto no peito 

 Convulsões 

 Sensação de queima nos olhos, nariz e garganta 

 Tremores 

 Coma 

ACEFATO FERSOL 

750 SP 

Acaricida e 

Inseticida 
Acefato Pouco Tóxico 

 Fraqueza; 

  Dor de cabeça; 

  Pressão no peito; 

  Visão turva; 
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Agrotóxico 

(Nome comercial) 

Classe Princípio Ativo 
Grau de Toxicidade 

(ANVISA) 
          Efeitos Clínicos Prejudiciais à saúde 

  Pupilas não reativas; 

  Salivação abundante; 

 Náuseas e vômitos 

  Diarreias e cólica abdominal 

KLORPAN 480 EC Inseticida Clorpirifós Extremamente Tóxico 

 Manifestações agudas muscarinas; 

 Manifestações nicotínicas;  

  Efeitos no SNC (síndrome neurológica) 

 

LANNATE BR 

 

Inseticida Metomil 
 

Extremamente Tóxico 

 Fraqueza; 

  Dor de cabeça; 

  Desconforto no peito; 

  Visão turva, constrição das pupilas; 

  Salivação abundante,  

 Náuseas e vômitos; 

 Cólicas abdominais; 

  Bradicardia; 

  Tremores musculares. 

 Manifestações muscarinas e nicotínicas;  

 Efeitos sobre o SNC: cefaleia, ansiedade, agitação, 

confusão, mental, ataxia, depressão de centros 

cardiorrespiratório, convulsões e coma; 

 Irritação ocular e dérmica, dermatite de contato. 
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Agrotóxico 

(Nome comercial) 

Classe Princípio Ativo 
Grau de Toxicidade 

(ANVISA) 
          Efeitos Clínicos Prejudiciais à saúde 

 

COBRA 

 

Herbicida Lactofem Extremamente Tóxico 

      Em animais, os efeitos encontrados foram: 

 Irritação para olhos de coelhos; 

 Piloereção;  

 Redução da atividade motora; 

 Redução do consumo alimentar; 

 Anorexia. 

 

DECIS ULTRA 100 

EC 

 

Inseticida Deltametrina Extremamente Tóxico 

       Em animais, os efeitos encontrados foram: 

 Salivação excessiva; 

 Lacrimejamento; 

 Hipersecreção nasal; 

 Hipersensibilidade; 

 Distúrbios sensoriais cutâneos;  

 Irritação cutânea; 

 Cefaleia intensa; 

 Perda do apetite; 

 Fadiga; 

 Tonturas; 

 Perda da consciência; 

 Cãimbras musculares. 

Fonte: SEAB-Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (SEAB, 2015). 
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ANEXO A - Carta de Aprovação do Comitê de Ética 

 
 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 
 
 

 
 
 

 


