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RESUMO 

O Brasil ocupa o primeiro lugar na fumicultura mundial em exportação de tabaco e o 

segundo em produção (AFUBRA, 2013). No entanto, a fumicultura utiliza grande 

quantidade de agrotóxicos. O Paraná é o terceiro maior consumidor de agrotóxicos no 

País, (IPARDES, 2010) sendo o Brasil o maior consumidor mundial.( ABRASCO, 

2012). Devido à necessidade do uso de agrotóxicos a fumicultura é uma atividade 

que oferece grande perigo aos produtores e seus familiares (SILVA et al. 2005). O 

Ministério da Saúde descreve que a fumicultura expõe os trabalhadores a diversos 

riscos devido à aplicação elevada de agrotóxico necessário para combater as 

pragas, ervas invasoras e doenças causadas por fungos que impedem o 

crescimento do fumo (BRASIL, 2008). Segundo a Organização Internacional do 

Trabalho/Organização Mundial da Saúde (OIT/OMS), os agrotóxicos causam 

anualmente 70 mil intoxicações agudas e crônicas que evoluem para óbito e pelo 

menos 7 milhões de doenças agudas e crônicas não fatais, trazendo conseqüências 

severas para a saúde humana e risco de degradação do meio ambiente, causados 

pelo uso abusivo e inadequado destes produtos químicos (FARIA; FASSA; 

FACCHINI, 2007). Os prejuízos na saúde geral e auditiva, advindos da exposição 

aos agrotóxicos, podem causar impacto na qualidade de vida da população. O 

objetivo desse estudo foi analisar a percepção dos fumicultores expostos a 

agrotóxicos sobre a qualidade de vida com ênfase nas condições de saúde geral e 

auditiva. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo transversal com abordagem 

quantitativa, realizado no Município de Rio Azul-PR, com fumicultores. Os dados 

foram obtidos no período de novembro de 2012 a novembro de 2014, após 

consentimento explicito dos sujeitos. Para coleta de dados, optou-se por um 

instrumento já validado, o SF-36 e dois questionários elaborados pelo Núcleo de 

trabalho, saúde e sociedade da UTP com perguntas fechadas, sobre condições de 

trabalho, saúde e audição. Foram avaliados 78 sujeitos, sendo 40 fumicultores 

(grupo estudo) e 38 moradores de Rio Azul, (grupo controle) não expostos 

ocupacionalmente a agrotóxicos. Os resultados mostraram que os fumicultores 

apresentaram piores escores de qualidade de vida, quando comparados ao grupo 

controle. Foram observadas diferenças significativas nos domínios dor ( p= 0,043) e 

estado geral de saúde (p=0,009). Houve relação significativa entre o domínio 



 

 

 

 

aspectos físicos e doenças crônicas (p=0,0302),  relação significativa entre os 

domínios: capacidade funcional e queixas auditivas, (p=0,0077), aspectos físicos e 

queixas   auditivas   (p=0,0304)  e  estado  geral  de  saúde   e    queixas   auditivas 

(p=-0,0100). Conclui-se que os fumicultores, devido aos riscos da atividade de 

trabalho, sobretudo o uso de agrotóxicos, possuem prejuízos na qualidade de vida.  

 

 

Palavras-chave: Tabaco, Pesticidas, Audição,Qualidade de Vida. 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

Brazil ranks first in the world in export of tobacco and second in production. AFUBRA 

(2013) However tobacco farming uses large quantities of pesticides. Paraná is the 

third largest consumer of pesticides in the country. (IPARDES, 2010)  Since Brazil is 

the world's largest consumer. (ABRASCO, 2012) Because of the need for tobacco 

growing the use of pesticides is an activity that offers great danger to producers and 

family, Silva et al. (2005), The Ministry of Health describes the tobacco culture 

exposes workers to various risks because of the high application of pesticides 

needed to control pests, weeds and fungal diseases that prevent the growth of 

smoking. (BRAZIL, 2008) According to the International Labour Organization / World 

Health Organization (ILO / WHO), pesticides annually cause 70,000 acute and 

chronic poisoning progressing to death and at least 7 million acute and chronic non-

fatal, bringing severe health consequences human and environmental degradation 

risk, caused by abusive and inappropriate use of these chemicals (Faria; Fassa; 

Facchini, 2007). The losses in general and auditory health, arising from exposure to 

pesticides can cause impact on people's quality of life. The purpose of this study was 

to analyze the perception of tobacco growers exposed to pesticides on the quality of 

life with emphasis on general and auditory health. It is a descriptive, of the 

transversal type with a quantitative approach, conducted in the municipality of Rio 

Azul-PR, with tobacco growers. Data were collected from November 2012 to 

November 2014, after explicit consent of the subjects. For data collection, we chose 

an instrument already validated, the SF-36 and two questionnaires prepared by the 

working core, health and UTP society with closed questions on working conditions, 

health and hearing health. We evaluated 78 subjects, 40 tobacco farmers (study 

group) and 38 residents of Blue River, (control group) did not occupationally exposed 

to pesticides. The results showed that tobacco growers had worse quality of life 

scores compared to the control group, significant differences were observed in the 

pain domain (p = 0.043) and general health (p = 0.009). There was a significant 

relationship between the domain physical aspects and chronic diseases (p= 0.0302 ) 

. And significant relationship between the domains : functional capacity and hearing 

complaints ( p=0.0077 ) , physical aspects and hearing complaints ( p= 0.0304 ) and 

general health and hearing complaints (p= 0.0100 ). It concludes that the tobacco 



 

 

 

 

farming because of the risks of work activity , especially the use of pesticides , have 

impairments in quality of life. 

 

 

 

Keywords: Tobacco, Pesticides, Hearing ,Quality of Life. 
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                1 INTRODUÇÃO                          

Este estudo apresenta como tema a reflexão sobre a percepção dos 

fumicultores sobre a Qualidade de Vida, com o objetivo de elucidar o impacto da 

atividade profissional, principalmente quanto ao uso de agrotóxicos, na qualidade de 

vida com ênfase nas condições de saúde geral e auditiva. 

Os participantes da pesquisa são moradores do município de Rio Azul, na 

região sudeste do Estado do Paraná. De acordo com o senso demográfico de 2010, 

publicado pelo IBGE, a agricultura está entre as principais atividades econômicas do 

município de Rio Azul, no Paraná, juntamente com a pecuária, silvicultura, 

exploração florestal e a pesca. 

 Segundo o recente dossiê elaborado pela Associação Brasileira de Saúde 

Coletiva (ABRASCO, 2012), o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos no 

mundo. A utilização maciça dos agrotóxicos traz como conseqüências, graves 

problemas à saúde dos trabalhadores e de toda população, além de causar danos à 

natureza pela degradação dos recursos naturais não renováveis, desequilíbrio e 

destruição da fauna e flora e poluição das águas, solos e do ar. A exposição a 

agrotóxicos pelo fumicultor e seus familiares é muito freqüente (BRASIL. Ministério 

da Saúde, 2012).  

 O Estado do Paraná é o terceiro maior consumidor de agrotóxicos do Brasil, 

segundo dados do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social 

(IPARDES, 2010).  

 O Brasil ocupa o segundo lugar na fumicultura mundial, em produção de 

tabaco e o primeiro em exportação, segundo dados da AFUBRA (2013). O trabalho 

realizado pelos produtores de fumo nas suas propriedades rurais é pouco 

mecanizado, dados que o caracteriza como uma atividade cansativa e desgastante. 

Devido à necessidade do uso de agrotóxicos a fumicultura é uma atividade que 

oferece grande perigo aos produtores e familiares, Silva et al. (2005), O Ministério da 

Saúde  descreve que a fumicultura expõe os trabalhadores a diversos riscos devido 

à aplicação elevada de agrotóxico necessário para combater as pragas, ervas 

invasoras e doenças causadas por fungos que impedem o crescimento do fumo. 

(Brasil, 2008) Estudos como os de Baldi et al. (1998); Araújo et al. (2007), Moreira 

(2002), Faria (2012) e Soares (2013) têm mostrado que os agrotóxicos podem 
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causar efeitos deletérios há longo prazo sobre a saúde dos trabalhadores e que 

podem causar impacto na qualidade de vida da população. Relatam prejuízos na 

saúde geral e auditiva devido à exposição aos agrotóxicos e as conseq6uências 

resultando em cânceres, lesões hepáticas, lesões renais, distúrbios do sistema 

nervoso, esterilidade masculina, reações alérgicas, fibrose pulmonar irreversível, 

hiperglicemia. A contaminação se dá através  ingestão, inalação, contato com os 

olhos e a pele. (SANBORN ET AL. 2004) Ainda causam danos à natureza pela 

degradação dos recursos naturais não renováveis, desequilíbrio e destruição da 

fauna e flora e poluição das águas, solo e do ar. (BRASIL. Ministério da Saúde, 

2012).  

Buscou-se estabelecer, com base na literatura, o conceito de qualidade a ser 

utilizado como critério para analisar a percepção que estes sujeitos possuem sobre 

suas próprias condições de vida, saúde e trabalho.  

Para tanto, partiu-se do pressuposto de que os indivíduos analisados, por 

serem agricultores, e estarem expostos ao efeito de agrotóxicos por período de 

tempo prolongado, poderiam perceber alguns danos à sua saúde, decorrentes desta 

exposição, relacionando-os como fatores intervenientes na sua qualidade de vida. 

No entanto, pretendeu-se discutir se de fato os envolvidos conseguem relacionar 

estes danos à perda de qualidade de vida, ou se, por ser uma atividade que faz 

parte da tradição local responsável pelo sustento das famílias, os danos dela 

decorrentes são naturalizados. 

O conceito de qualidade de vida utilizado no estudo, foi estabelecido a partir 

da proposta da Organização Mundial de Saúde (OMS), que a define como "a 

percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de 

valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações" (WHOQOL GROUP,1994).   

Ainda de acordo com a OMS, Qualidade de Vida reflete a subjetividade 

imersa no contexto cultural, e irá variar para cada um, dependendo de seus objetivos 

e suas expectativas. Observa-se, também, que alguns aspectos são comuns e 

universais, como o bem-estar físico, psicológico, relações sociais, o ambiente, o 

nível de independência e as crenças pessoais ou religiosidade. (FLECK, M.P.A, 

2000) 
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Diante do exposto levanta-se o problema da pesquisa: Qual é a percepção 

que os fumicultores possuem sobre a qualidade de vida?  

O referencial teórico, construído para sustentar a pesquisa, define, além do 

conceito de qualidade de vida, outro conceito fundamental, o conceito de saúde, 

bem como descreve as condições de vida, saúde e trabalho dos fumicultores.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Analisar a percepção dos fumicultores expostos a agrotóxicos sobre a qualidade de 

vida com ênfase nas condições de saúde geral e auditiva. 

 

2.2 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

2.2.1 Caracterizar a saúde geral e auditiva dos fumicultores.  

2.2.2 Mensurar a percepção dos fumicultores sobre a qualidade de vida por meio de 

um instrumento de auto percepção nomeado de SF-36 e comparar com grupo 

controle 

2.2.3 Correlacionar os dados sobre a saúde geral e auditiva dos fumicultores com os 

achados de percepção sobre a qualidade de vida. 
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3 HIPÓTESE 

 

Os fumicultores, devido aos riscos da atividade de trabalho, sobretudo o uso 

de agrotóxicos, possuem qualidade de vida inferior quando comparados com a 

população geral. 
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4   REFERENCIAL TEÓRICO 

 

4.1. VERTENTES SOBRE SAÚDE E PROMOÇÃO DE SAÚDE 

 

 A OMS definiu saúde como um completo estado de bem estar físico, mental e 

social e não meramente como a ausência de doença ou enfermidade (OMS/WHO, 

1946).  Esta definição tem sido alvo de diversas críticas, pois para ser conquistado 

envolve o Estado no que diz respeito principalmente ao cumprimento de suas leis e 

o seu papel de assegurar a todo cidadão o direito à saúde.  

           Durante a I Conferência Internacional de promoção de Saúde no Canadá na 

cidade de Ottawa e também aqui no Brasil, na VIII Conferência Nacional de Saúde 

em Brasília no ano de 1986, o conceito de saúde foi amplamente discutido, 

considerando-o não como um conceito abstrato, mas definindo-o num contexto 

histórico, devendo a mesma ser conquistada pela população no cotidiano. E que a 

saúde é: "resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, 

meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse de 

terra e acesso a serviços de saúde." (8a.CNS 1986). Impactando nas formas de 

organização social da produção, que podem gerar grandes desigualdades nos níveis 

de vida. Na oportunidade, os profissionais de saúde concluíram sobre a 

complexidade das questões sociais e sua influência sobre a saúde de um modo 

geral, bem como sobre a qualidade de vida. Essa definição, mas abrangente, está 

baseada numa concepção do homem como ser integral, que tem seu bem estar 

afetado constantemente por fatores biogenéticos, pelo ambiente físico, social, 

econômico, político e cultural (BUSS, 2000).  

A conferência Internacional sobre promoção de saúde, já citada 

anteriormente, realizada em Ottawa no Canadá 1986, refere-se à saúde associada à 

qualidade de vida, em um processo complexo, condicionado por diversos fatores 

como, alimentação, justiça social, ecossistema, renda e educação (CZERESNIA& 

FREITAS, 2003). 

          No Brasil, a Constituição Federal de 1988, no artigo 196, reconhece a 

mudança no conceito de saúde quando afirma que:  
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“saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantida mediante 
políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos, além do acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 

 

        O texto da constituição estabelece a relação entre os determinantes sociais e o 

processo saúde doença, sendo a saúde resultante das condições de vida e trabalho 

e um estado coletivo, que pode ser alcançado através das políticas econômicas e 

sociais. Para tanto o Governo Federal, cria a Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 

1990, que dispõe entre outras coisas sobre a organização e o funcionamento dos 

serviços de saúde no país, a partir da qual foi regulamentado e passou a funcionar o 

(SUS) Sistema Único de Saúde (BRASIL,1990). 

          De acordo com o Ministério da Saúde, o direito à saúde significa a garantia 

pelo Estado de condições dignas de vida e de acesso universal e igualitário as 

ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, em todos os seus 

níveis, a todos os habitantes do território nacional, levando ao desenvolvimento 

pleno do ser humano em sua individualidade (BRASIL/MS,1986).  

          O Brasil é um país com muitas desigualdades e isso afeta diretamente a 

qualidade de vida, as condições ambientais e a saúde. O Sistema Único de Saúde 

tem como um de seus objetivos a promoção de saúde, fica mais evidente a 

influência dos determinantes sociais da saúde que vão além da assistência à saúde 

(PAIM, 2009). 

          Segundo Westphal (2006), o maior desafio para melhoria da saúde e 

qualidade de vida no Brasil seria transformar relações excludentes por meio de 

estratégias de trabalho participativas e intersetoriais, que conciliassem interesses 

econômicos e de bem estar social, de saúde e de desenvolvimento econômico e 

social.          

 Quando se pensa saúde pública e promoção de saúde é necessário 
promover meios  de autonomia os sujeitos e grupos sociais,  pois a 
autonomia é proposta e construída. A saúde e a doença são manifestações 
da vida, experiências individuais e singulares, difíceis de serem significadas 
integralmente pela palavra. As singularidades expressam as diferenças. Os 
conceitos não expressam a realidade o reduzem (CZERESNIA & FREITAS, 
2003). 

 
          O conceito de saúde no que se refere as funções orgânicas, trata o ser 

humano como um corpo vivo. Então o corpo é um produto inserido em um meio de 
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vida escolhido ou imposto que contribui para modelar seu fenótipo 

(CANGUILHEM,1990b).  

  Há “condições de vida impostas, precárias, alimentação deficiente, 

analfabetismo, escolaridade precária, distribuição perversa da riqueza, condições de 

trabalho desfavoráveis, condições sanitárias deficientes” (CZERESNIA & FREITAS, 

2003). O Governo Federal instituiu em 2011 o plano Brasil sem miséria, através do 

decreto 7.492, com a finalidade de superar a situação de extrema pobreza da 

população em todo o território nacional, pela articulação de políticas, programas e 

ações. Em suas diretrizes constam a garantia dos direitos sociais; garantia de 

acesso aos serviços públicos e a oportunidades de ocupação e renda; ações de 

garantia de renda e à melhoria das condições de vida da população extremamente 

pobre.  

              Tudo isso precisa ser levado em consideração quando se pensa em 

programar ações de intervenção e políticas públicas de saúde que vão interferir na 

transformação desta realidade. Há de se pensar também em estilos de vida 

escolhidos. (CAPONI, 2003).      

  Levando em consideração a saúde individual, supõe-se que nem todos os 

sujeitos sadios acham-se isentos de doença, nem todos os isentos de doença são 

sadios. Na vida cotidiana, identifica-se pessoas reconhecidas como sadias, 

produtivas, sem sinal de comprometimento ou limitação funcional, que são 

portadoras de doenças ou agravos, sequelas ou incapacidades parciais. Outras ao 

contrário, infectadas, apresentam comprometimento, incapacidades, limitações e 

sofrimentos sem evidência clínica de doença. Além da presença ou ausência de 

doença, deve-se considerar o grau de severidade e complicações que vão interferir 

sobre a qualidade de vida das pessoas (CZERESNIA & FREITAS, 2003). 

 Pelas razões descritas anteriormente, as ações de promoção de saúde são 

necessárias. O objetivo da promoção de saúde é contribuir para que grupos 

populacionais reflitam sobre seus problemas e tomem decisões para melhorar sua 

qualidade de vida. A promoção de saúde foi conceituada na I Conferência 

Internacional de promoção de saúde, em Ottawa, em 1986,  

“um processo, através do qual a população se capacita e busca meios, para 
conseguir controlar os fatores que favorecem seu bem estar e o da 
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comunidade, ou que podem colocá-la em risco, tornando-a vulnerável ao 
adoecimento e prejudicando sua qualidade de vida”. 

Este conceito se tornou referência para o movimento chamado de nova saúde 

pública.          

No Brasil, a Política Nacional de Promoção de Saúde (2006), tem por objetivo.  

“promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde 
relacionados aos seus determinantes e condicionantes- modos de viver, 
condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, 
acesso a bens e serviços essenciais”.  

 Para que uma população alcance autonomia é preciso que ela conheça os 

fatores de risco aos quais está submetida e que se estimule o desenvolvimento de 

estudos ligados aos comportamentos e aos hábitos dos sujeitos desta comunidade. 

 A Política Nacional de Promoção de Saúde destaca que, o mais importante é 

cuidar da vida, de modo a reduzir a vulnerabilidade ao adoecimento e as chances de 

que esse adoecimento, seja produtor de incapacidade, de sofrimento crônico e de 

morte prematura de indivíduos e população. Entretanto para cuidar é preciso 

conhecer o modo de vida para conquistar o empoderamento, em busca de 

condições objetivas de qualidade de vida. 

 A autonomia das comunidades ou empoderamento pode ser vista de duas 

formas, as condições objetivas da vida que envolve políticas públicas saudáveis com 

vistas a obter alimentação, abrigo, saúde e as subjetivas como auto respeito, 

integração social, capacidade para participar da vida social e outras. Somadas as 

ações de poder e mobilização poderiam auxiliar profissionais e a população a 

demonstrar que saúde pode ser um critério do governo na tomada de decisões 

sobre o desenvolvimento econômico social (WESTPHAL, 2006). 

           A margem do desenvolvimento encontra-se as populações vulneráveis, 

segundo publicações das ciências sociais, são populações empobrecidas, marginais 

aos bens de consumo materiais e culturais, excluídas do processo produtivo e de 

consumo, sem vínculos afetivos etc. O empobrecimento e a marginalidade social, 

provém de relações de produção. Da concentração de riqueza e da matriz 

econômica e política. (ADORNO et. al., 2008) 

          Atualmente as políticas públicas em relação as populações vulneráveis tem 

sido de intervenção focal, justificando discriminação exclusões sociais e de 
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cidadania. Cabe ressaltar as novas formas de pobreza que são os empregos 

precários e marginais, também temporários, criados a partir do crescimento da 

economia. Há uma falsa idéia de um capitalismo flexível que precisa de 

trabalhadores, ágeis, abertos a mudanças imediatas, que assumam riscos e 

dependam cada vez menos de leis e procedimentos formais (SENNET, 1999). 

          Nas classes trabalhadoras pobres, levando-se em consideração a questão de 

gênero, destacam-se a ruptura de vínculos familiares. Para o homem é imposto uma 

rotina de casa para o trabalho, onde não se permite nenhum gasto fora dos padrões 

domésticos, pois isso acarretaria o desequilíbrio econômico da família, e quando 

perdem o emprego e não conseguem outra forma de provimento são considerados 

incapazes e preguiçosos. As mulheres sofrem crítica no plano moral quando não 

conseguem manter a casa, esses problemas geram novos conflitos, homens fora de 

casa, consumo abusivo de álcool, mulheres tentando manter sua famílias, situações 

vistas numa perspectiva das ciências sociais (ADORNO et. al., 2008). 

 Em relação às redes de proteção social, destaca-se a rede primária de 

solidariedade familiar, essa rede de parentesco, que nos momentos de dificuldade 

da mãe ou da família, mantêm crianças em privação de liberdade e membros mais 

velhos recebendo benefícios previdenciários, que completam o orçamento 

(ADORNO et al.1998). Nesse sentido fica claro a complexidade em se medir 

situações precárias a partir exclusivamente de um índice de pobreza (PAUGAM, 

2003). As medidas são sempre relativas. 

 Destacamos também as populações vulneráveis em saúde pública que estão 

reconhecidas no Plano Nacional de saúde, publicado no Diário Oficial da União n. 

238, de 13 de dezembro de 2004,  populações do campo, negros, índios, crianças, 

adolescentes, mulheres, idosos, portadores de deficiência e presidiários. Essa 

classificação é justificada da seguinte forma:  

 

“As evidências demonstram que a pobreza, a desigualdade e o desemprego 
associados as precárias condições de alimentação, saúde, educação e 
moradia concorrem para marginalização de expressivos seguimentos 
sociais, que não tem acesso a bens essenciais e que encontram alijados do 
mundo do trabalho, do espaço público e das instituições relacionadas. 
Enfrentar este quadro é o principal desafio do Estado brasileiro expresso 
nesse Plano. Trata-se de ampliar a cidadania, isto é, atuar de modo 
articulado e integrado, de forma a garantir a universalização dos direitos 
sociais básicos e, simultaneamente, atender as demandas diferenciadas 
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dos grupos socialmente mais vulneráveis da população.” (PPA 2004-2007, 
p.61). 
 

A Secretaria de Gestão Estratégica e participativa do Ministério da Saúde, com 

vistas a implementar a política de promoção de equidade, selecionou como 

vulneráreis as populações de campo, negros, ciganos, refugiados e GLBTT (Gays, 

Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais). São prioritárias as ações que 

possam garantir os direitos e benefícios das ações públicas a esses seguimentos 

tradicionalmente excluídos por preconceitos sociais. 

“A promoção da equidade não se restringe a consideração de acesso aos 
bens e serviços segundo o parâmetro sócio econômico, alargando a 
concepção das desigualdades sociais para um complexo contexto em que 
diferentes grupos sociais são associados a valores constituídos sócio- 
culturalmente e historicamente. Diante da heterogeneidade da população 
brasileira, seja essa da diversidade étnica, cultural, socioeconômica, de cor, 
de gênero, de orientação sexual, o princípio de equidade visa garantir o 
direito fundamental de acesso a saúde ao cidadão” 
(http://portal.saúde.gov.br/). 

A política de saúde no Brasil, representada pelo SUS, é uma das políticas de 

modelo universal e inclusivo, sensível as demandas e movimentos sociais. 

 Em relação ao ambiente e sustentabilidade, destacam-se os grupos 

indígenas, comunidades remanescentes dos quilombos, grupos em que as questões 

de saúde são vinculadas a sustentabilidade de seus territórios e que a falta de 

saneamento básico, colocam em risco suas vidas pela poluição de rios e cursos de 

água da qual fazem uso. 

Destaca-se a declaração dos Ministros da Saúde e do Meio Ambiente das Américas: 

“A carga de deterioração das condições ambientais e seu peso sobre a 
saúde afeta a geração atual e pode ter um impacto crescente sobre as 
gerações futuras. Em particular, estas afetam os grupos mais vulneráveis 
como crianças, idosos, mulheres, bem como os grupos mais desprotegidos, 
como as populações indígenas, populações rurais e os muito pobres. 
Expressamos nossa profunda preocupação a respeito desta situação 
reconhecemos a necessidade de focalizar nossos esforços em nível local e 
regional baseados em objetivos comuns, que proporcionem as mesmas 
oportunidades de desenvolvimento sustentável na região, melhoria da 
saúde e do padrão de vida de todas as nossas populações” 
(http:www.ec.gc.ca/international/regorgs/docs/português/hema_comm_p.ht
m). 

 As populações vulneráveis apresentam maior exposição as doenças 

profissionais e aos acidentes de trabalho, assim como os riscos de invalidez, 

doenças respiratórias, doenças cutâneas, doenças cardiovasculares, problemas 
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dentários, oculares, distúrbios psicológicos ou nervosos, alcoolismo, assim como um 

maior consumo de drogas licitas e ilícitas e a Aids, principalmente nos jovens 

(CLAVEL, 2004). 

Há a necessidade de entender esse universo de singularidades populacionais 

e considerá-los no processo de cuidados a saúde e qualidade de vida. 

 

4.2  VERTENTES SOBRE QUALIDADE DE VIDA 

  

O conceito “qualidade de vida abrange muitos significados, que refletem 

conhecimentos, experiências e valores de indivíduos e coletividades que a ela se 

reportam em várias épocas, espaços e histórias diferentes” (MINAYO et al.) Sendo 

assim, considera-se que a saúde tem determinações sociais, econômicas, políticas e 

culturais mais amplas do que simplesmente a herança genética, a biologia humana e 

os fatores ambientais mais imediatos (CZERESNIA& FREITAS, 2003). 

 A OMS (Organização Mundial de Saúde) constituiu um grupo de estudo sobre  

qualidade de vida (grupo WHOQOL), cujo resultado foi publicado em 1994. Foram 

participantes deste grupo especialistas de diversas partes do mundo, reunidos para 

definir um conceito de Qualidade de Vida e desenvolver um instrumento que 

pudesse avaliar a Qualidade de Vida (QV) numa perspectiva transcultural. 

Segundo a OMS qualidade de vida é "a percepção do indivíduo de sua 

posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em 

relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações".  (WHOQOL 

GROUP,1994)   Portanto, o significado de qualidade de vida é subjetivo podendo 

variar , de acordo com a cultura individual ou de um grupo de pessoas. Essa 

variação ocorrerá em função da experiência de vida de cada indivíduo, dependendo 

de seus objetivos e suas expectativas. 

 A literatura sobre os instrumentos de medida de qualidade de vida, indicam 

que estes surgiram no século XX, na década de70, em face da preocupação em 

transformar informações subjetivas em conhecimento que permita transformar as 

condições de trabalho que interferem nas condições de vida da pessoa (ALVES, 

2010). 
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Existem diferentes instrumentos, que têm sido usados para medir qualidade 

de vida. Alguns tratam a saúde como componente de um indicador composto, outros 

têm, no campo da saúde, seu objeto propriamente dito. São classificados em 

genéricos e específicos; sendo o seu  uso de acordo com a finalidade pretendida. Os 

genéricos podem avaliar simultaneamente várias questões ou domínios, permitem 

comparações entre pacientes com diferentes patologias e podem ser usados em 

qualquer população acima de 14 anos; (CICONELLI, 2003; MOTA; NICOLATO, 

2008) Os específicos podem ser usados em determinada área de interesse e 

indicados para um ensaio no qual uma intervenção específica está sendo avaliada, 

contudo, impossibilita a extrapolação dos dados para outras doenças (SIQUEIRA, 

2005).  

Talvez o mais conhecido e difundido seja o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH), elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD).  

O IDH se baseia na noção de capacidades, isto é, tudo aquilo que uma 

pessoa está apta a realizar ou fazer. Nesse sentido, o desenvolvimento humano 

teria, como significado mais amplo, a expansão não apenas da riqueza, mas da 

potencialidade dos indivíduos de serem responsáveis por atividades e processos 

mais valiosos e valorizados. Assim, a saúde e a educação são estados ou 

habilidades que permitem uma expansão das capacidades.  Inversamente,limitações 

na saúde e na educação seriam obstáculos à plena realização das potencialidades 

humanas (PNUD, 1990). 

O Índice de Condições de Vida (ICV), desenvolvido pela Fundação João 

Pinheiro, em Belo Horizonte, para estudar a situação de municípios mineiros, foi logo 

depois adequado, em consórcio com o IPEA, o IBGE e o PNUD, para análise de 

todos os municípios brasileiros (IPEA/IBGE/FJP/PNUD, 1998). O ICV trabalha 

apenas com os aspectos objetivos, passíveis de medição. Além deste conhecido 

indicador composto, identificam-se diversos outros, objetivos e subjetivos, que 

expressam alguma dimensão da qualidade de vida. 

Já o Índice de Qualidade de Vida (IQV) de São Paulo, criado pelo jornal Folha 

de S. Paulo, que inclui um conjunto de fatores (trabalho, segurança, moradia, 

serviços de saúde, dinheiro, estudo). 
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Um dos instrumentos de medida de Q.V. foi desenvolvido pela OMS, que 

criou o Grupo de Qualidade de Vida, The WHOQOL Group (1995). Assim, o 

instrumento desenvolvido por esse organismo internacional em estudo multicêntrico 

baseia-se nos pressupostos de que qualidade de vida é uma construção subjetiva 

(percepção do indivíduo em questão), multidimensional e composta por elementos 

positivos (por exemplo, mobilidade) e negativos (dor). 

O grupo desenvolveu, até o momento, dois instrumentos gerais de medida de 

qualidade de vida: o WHOQOL-100 e o WHOQOL-Bref. O primeiro consta de 100 

questões que avaliam seis domínios: a) físico, b) psicológico, c) de independência, 

d) relações sociais, e) meio ambiente e f) espiritualidade/crenças pessoais. O 

segundo instrumento é uma versão abreviada, com 26 questões, extraídas do 

anterior, entre as que obtiveram os melhores desempenhos psicométricos, cobrindo 

quatro domínios:  físico,   psicológico,  relações sociais e  meio ambiente.  

 O short form -36 (SF-36) é um questionário de saúde genérico, concebido por 

Ware e Sherbourne em 1992, traduzido para a língua portuguesa e validado por 

Ciconelli et al., (1999) que possibilita a avaliação simultânea de vários domínios ou 

questões, pode ser usado em qualquer população e permitem comparações entre 

pacientes com diferentes patologias. (CICONELLI, 2003; MOTA; NICOLATO, 2008). 

considera a percepção dos indivíduos quanto ao seu próprio estado de saúde e 

contempla os aspectos mais representativos da saúde (OLIVEIRA; ORSINI, 2008) O 

SF-36, é um instrumento de fácil compreensão, do tipo auto-administrado, para  

pessoas acima de 14 anos de idade. Destina-se a mensurar aspectos 

multidimensionais da saúde, bem como atividades geralmente afetadas por agravos 

(CICONELLI et al., 1999; COSTA; MATIAS, 2005). Estudos mostraram sua 

aplicação para acompanhar a evolução clínica de pacientes, o efeito do tratamento 

empregado e analisar a influência de co-morbidades na QVRS (AYDEMIR et al., 

2005; STUDENSKI et al., 2005). 

 É um questionário que contém 11 perguntas, das quais somam 36 itens; as 

respostas são classificadas em domínios, sendo o primeiro domínio capacidade 

funcional, neste são avaliados dez itens relacionados a presença e extensão de 

limitações quanto a capacidade física. O segundo domínio aspectos físicos, nele são 

avaliados quatro itens que abrangem, as limitações quanto ao tipo e quantidade de 
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trabalho, bem como as dificuldades de realização do trabalho e das atividades da 

vida diária. O terceiro domínio é  dor neste são avaliados dois itens que são  a 

presença de dor, sua intensidade e interferência nas atividades do cotidiano, o 

quarto domínio é o estado geral de saúde neste cinco itens são avaliados  que 

abrangem como o sujeito se sente em relação a sua saúde global; o quinto domínio 

é vitalidade, neste são avaliados quatro itens que consideram o nível de energia e 

de fadiga;  sexto domínio são os aspectos sociais ,dois itens são avaliados, que irão 

mensurar a integração do indivíduo em atividades sociais; sétimo domínio aspectos 

emocionais, três itens  irão avaliar o impacto de aspectos psicológicos no bem-estar 

do indivíduo;  oitavo domínio saúde mental nele cinco itens que avaliam questões 

sobre ansiedade, depressão, alterações no comportamento ou descontrole 

emocional e bem-estar psicológico. Ainda  inclui um item que avalia as alterações de 

saúde ocorridas no período de um ano. 

  A partir dos dados obtidos são feitas análise e a resposta de cada domínio 

transformada em escore onde a pontuação varia de 0 a 100 sendo que quanto maior 

o número significa melhor saúde e menos dor. Melhor qualidade de vida. 

(CICONELLI et al., 1999; MARTINEZ, 2002). 

Este questionário a princípio foi utilizado para pacientes portadores de artrite 

reumatóide. Após a validação ele tem sido utilizado com freqüência para avaliação 

de grupos diferentes de pacientes como portadores de doenças pulmonares 

crônicas, cardiopatas, portadores de esclerose lateral amiotrófica entre outras.  

 Na questão da saúde auditiva, assim como na fumicultura não existe até o 

momento estudos que usaram o SF-36. Desse modo serão apresentados estudos 

distintos, usando o mesmo instrumento. 

Em estudo de Santos (2013), sobre avaliação da qualidade de vida em 

pacientes com asma grave, realizado com 108 pacientes acompanhados na Central 

de Referência do Programa para Controle da Asma na Bahia (ProAR), entre 

setembro de 2012 e março de 2013, os envolvidos responderam a três 

questionários: o sócio-biológico para identificação e caracterização do paciente; o 

SF-36 sobre qualidade de vida; e o ACQ-6 para análise do controle da asma. A 

aplicação do SF-36 permitiu a análise detalhada do comprometimento da QV em 

diferentes domínios – estado geral de saúde, capacidade funcional, desempenho 
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físico, aspectos emocionais, aspectos sociais, dor, vitalidade e saúde mental no 

paciente com asma grave. Os escores foram de 40,00 para o componente físico e 

de 56,98 para o mental, sendo a pontuação máxima 100. Os escores foram ainda 

menores para o sexo feminino nos domínios de saúde mental, dor e capacidade 

funcional; e para os pacientes com asma não controlada, em todos os domínios com 

diferença estatisticamente significante (P<0,05). Os resultados permitem conclusões 

detalhadas indicando que o sexo feminino apresenta menor QV que o masculino, 

decorrente principalmente do comprometimento do aspecto emocional. 

Sena, et al (2013) realizaram um estudo com 351 trabalhadores rurais de 

Sergipe, cuja finalidade foi determinar a relação entre a exposição ao agrotóxico e a 

ocorrência de perda auditiva nos trabalhadores rurais.  A pesquisa usou como 

instrumento de avaliação audiológica uma ficha para registro dos limiares tonais 

aéreos pelo critério de normalidade preconizado por Merluzzi (1979) apud Sena et 

al, (2011) e para a avaliação da qualidade de vida foi utilizada a versão brasileira do 

Short Form 36 (SF-36). Os resultados encontrados relacionaram o uso de agrotóxico 

com o grau de toxicidade, com a presença de perda auditiva e com os índices de 

qualidade de vida. Este estudo evidenciou que os agricultores, usuários de 

agrotóxicos, apresentaram piores níveis de qualidade de vida quando comparados 

com aqueles que não os utilizam. Outro resultado decorrente do estudo é a 

evidencia de que agrotóxicos e sua classe toxicológica interferem de maneira 

impactante na classificação de perda auditiva apresentada nos mesmos, entretanto 

os autores recomendam novos estudos para avaliar outros impactos nesta 

população. Neste estudo, a aplicação do SF-36 permitiu uma análise mais ampla e 

detalhada sobre os efeitos da perda auditiva e suas implicações na vida dos 

indivíduos estudados. 

O estudo feito por Yamada (2012), comparou duas comunidades rurais no 

Estado do Paraná, utilizando o instrumento de auto percepção, Medical Outcomes 

Study 36 – Item short form health survey (SF-36). O instrumento foi utilizado para 

pesquisar 208 moradores dos dois municípios, com o objetivo de verificar se havia 

diferença de qualidade de vida entre as duas comunidades que utilizavam diferentes 

sistemas de produção do tabaco.  
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 O instrumento mostrou-se adequado nesta pesquisa. A confiabilidade dos 

domínios foi avaliada através do Coeficiente Alfa de Cronbach cujo resultado foi de 

0,841 para Itaiba e 0,722 para Volta Grande. A validade dos domínios foi através da 

Correlação de Spearman cujos resultados foram positivos e estatisticamente 

significativos na maioria das correlações nas duas comunidades. Não houve 

diferença significativa no teste t de Student quando avaliada a variável localidade e 

atividade agrícola com os indivíduos das duas comunidades excluindo os 

aposentados. Havendo diferença quando utilizadas as variáveis de patologias como 

hipertensão arterial, diabetes , colesterol, osteoporose em relação às dimensões que 

avaliavam o aspecto físico.  

 Os indivíduos das duas comunidades conhecem a importância da utilização 

dos equipamentos de proteção individual (EPIs), mas utilizam de forma precária. A 

compreensão do risco no trabalho da cultura do tabaco está prejudicada quando se 

refere à própria pessoa, como nas demais atividades agrícolas, afirmam os 

pesquisados que os riscos parecem afetar somente os outros indivíduos.  

O estudo feito por Zanellato (2013) analisa os efeitos do ruído e das 

demandas de atenção dirigida, na qualidade de vida da equipe de enfermagem de 

um centro cirúrgico obstétrico e ginecológico (CCOG) em um hospital universitário.  

O estudo teve como objetivo analisar os efeitos do ruído e das demandas de 

atenção dirigida, na qualidade de vida da equipe de enfermagem. Participaram do 

estudo 26 profissionais de enfermagem, sendo cinco enfermeiros e 21 técnicos e 

auxiliares de enfermagem. Foi realizada a mensuração do ruído no ambiente do 

CCOG utilizando um medidor de nível de pressão sonora.  

 A identificação das demandas de atenção dirigida,  que os profissionais de 

enfermagem estão expostos e a avaliação da qualidade de vida foram medidas pela 

aplicação de instrumentos sendo: demandas de Atenção Dirigida e SF-36 

respectivamente, e um questionário para identificar a presença de patologias, 

queixas ou sintomas referidos pelos sujeitos. Os resultados encontrados por 

Zanellato (2013) mostraram que os níveis de pressão sonora no ambiente do 

CCOG, variaram de 43,7 dB(A) a 104,4 dB(A) e o menor Leq de ruído encontrado foi 

de 56,6 dB(A) e que a equipe de enfermagem do CCOG está exposta a múltiplas 

demandas de atenção.  
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 De acordo com o estudo de Zanellato (2013) as três situações de demanda 

que mais exigiram esforço mental para direcionar atenção foram – “Quadro de 

funcionários insuficientes para cobrir a unidade adequadamente”, “Alto nível de 

barulho na unidade” e “Necessidade de dar orientação ao paciente”. 19 sujeitos 

participantes da pesquisa referiram algum problema de saúde e apenas um sujeito 

não referiu queixas ou sintomas. Os dados levantados permitiram concluir que os 

enfermeiros apresentaram boa qualidade de vida, com escores acima de 70 em 

todos os domínios assim com os técnicos e os auxiliares de enfermagem que 

também apresentaram na média geral, escores maiores de 65 em todos os 

domínios, indicando boa qualidade de vida. O estudo conclui que apesar dos níveis 

de pressão sonora do CCOG serem acima do nível mínimo recomendado pala NBR 

10152/2000 e de os profissionais de enfermagem estarem expostos a múltiplas 

demandas, esses fatores parecem não interferir negativamente na qualidade de 

vida.  

 Estudo feito por Pimenta et al. (2008)  avalia a qualidade de vida de 

aposentados com a utilização do questionário Sf-36, com o objetivo de verificar se o 

aumento da população idosa no Brasil justifica a necessidade de avaliar os aspectos 

que podem interferir na qualidade de vida de aposentados. A versão brasileira do 

questionário SF-36 foi aplicada em 87 aposentados para avaliação da qualidade de 

vida. Os resultados obtidos foram associados às características demográficas, 

socioeconômicas, condições de saúde e estilo de vida e foram estudados por meio 

de análise uni e multivariada. A idade média dos participantes foi de 57,3 anos 

(desvio-padrão de 8,9 anos) e tempo médio de aposentadoria foi de 7,1 anos. 

 A aposentadoria foi por invalidez em 55,2% da amostra e 23,4% dos 

aposentados trabalhavam no momento da pesquisa. Os fumantes somaram 11,5% 

da amostra enquanto 5,7% eram dependentes de álcool. A depressão e hipertensão 

arterial sistêmica foram as doenças mais prevalentes. Entre os pesquisados 

aposentados 56,3% praticavam algum tipo de atividade física regularmente 

(PIMENTA et al., 2008).   

 Após a análise multivariada, evidenciou-se melhor qualidade de vida apenas 

nos aposentados que praticavam atividade física regular ou que tinham alguma 

atividade de trabalho no momento da pesquisa. Também neste estudo a aplicação 
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do questionário SF-36 foi um instrumento adequado. Os aspectos levantados para 

demonstrar sua validade foram rapidez na aplicação e a facilidade para levantar 

informações para a avaliação da qualidade de vida entre os pesquisados. A 

qualidade de vida na amostra estudada foi associada ao estilo de vida dos 

participantes e aponta a necessidade de ações que contribuam de forma positiva 

para melhorar o estilo de vida nesta nova fase da vida PIMENTA et al. ( 2008).  

 

4.3. CONDIÇÕES DE SAÚDE  E VIDA DOS FUMICULTORES 

 Entre as prioridades em saúde definidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 

encontra-se a Saúde do trabalhador, contemplada pelo Ministério da Saúde (MS) 

que criou a Política Nacional de Saúde do Trabalhador. Considerando os preceitos 

constitucionais do direito à saúde, à previdência social e ao trabalho e a 

necessidade de se estruturar a articulação intragovernamental em relação às 

questões de segurança e saúde do trabalhador, foi constituído o Grupo de Trabalho 

Interministerial MPS/MS/MTE (Ministério da Previdência Social, Ministério da Saúde 

e Ministério do Trabalho e Emprego ), pela Portaria Interministerial número153, de 

13 de fevereiro de 2004, com a atribuição de, entre outros objetivos, elaborar 

proposta de Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador, observando as 

interfaces existentes e ações comuns entre os diversos setores do Governo. 

 A Constituição Federal de 1988, em seu Título VII, Capítulo II, Seção II, 

artigos 196 a 200, ao tratar do Sistema Único de Saúde (SUS).  Atribuem ao 

Sistema Único de Saúde as ações de Saúde do Trabalhador, por meio de políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, 

além de serviços e ações que possam promover, proteger e recuperar a saúde. 

Segundo a Classificação Brasileira de Ocupações, o cultivo do fumo ( classe 011-14-

8), assim como o processamento do fumo através de secagem, defumação e outros 

processos, quando atividade complementar ao cultivo, a produção de semente de 

fumo, quando atividade complementar ao cultivo, esta inserido na atividade 

econômica da Agricultura, seção A, que corresponde a agricultura, pecuária, 

produção florestal, pesca e aquicultura, divisão 01 da agricultura, pecuária e serviços 

relacionados, no grupo 11 da produção de lavouras temporárias (Comissão Nacional 

de Classificação, Ministério do planejamento, 2014).  
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 O Brasil ocupa o segundo lugar na fumicultura mundial, em produção de 

tabaco e o primeiro em exportação, segundo dados da AFUBRA (2013). O trabalho 

realizado pelos produtores de fumo nas suas propriedades rurais é pouco 

mecanizado, dados que o caracteriza como uma atividade cansativa e desgastante. 

 O tabaco é produzido, principalmente no Sul do Brasil, em cerca de 180 mil 

pequenas propriedades agrícolas que cultivam e colhem o tabaco de modo 

inteiramente manual através do emprego da força de trabalho das famílias dos 

agricultores. Localizadas em grande parte, em regiões colonizadas no século XIX 

por imigrantes europeus, as propriedades dos agricultores familiares apresentam em 

média uma dimensão de aproximadamente 16 hectares, das quais o tabaco é 

cultivado em áreas de 2 a 3 hectares (Afubra, 2013). A produção de tabaco é feita 

através do chamado sistema de integração, em que a cada safra há a formalização, 

através de contrato, da relação comercial entre os agricultores familiares e as 

empresas multinacionais. Os agricultores se comprometem a produzir uma certa 

quantidade de tabaco de acordo com as especificações técnicas das empresas, e as 

empresas, por sua vez, se comprometem em comprar toda produção dos 

agricultores, além de fornecerem assistência técnica e transporte do tabaco, das 

propriedades até os postos de compra e/ou usinas processadoras. O valor da 

produção obtido na venda para as empresas não remunera de modo adequado o 

conjunto dos custos de produção que além dos insumos químicos e biotecnológicos, 

envolve o intenso trabalho das famílias em todas as etapas da produção e da 

colheita do tabaco. Além disso, na comercialização da safra, as empresas se valem 

de um complexo sistema de classificação das folhas de tabaco, em que acabam 

manipulando os tipos de classes das folhas, e o respectivo valor a ser pago pela 

produção do tabaco, de modo a viabilizar a extração do sobretrabalho dos 

agricultores, e com isso assegurar margens maiores para a sua lucratividade. 

(SILVA, 2002) 

 Segundo o recente dossiê elaborado pela Associação Brasileira de Saúde 

Coletiva (ABRASCO, 2012), o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos no 

mundo. A utilização maciça dos agrotóxicos traz como consequências, graves 

problemas à saúde dos trabalhadores e de toda população, além de causar danos à 

natureza pela degradação dos recursos naturais não renováveis, desequilíbrio e 
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destruição da fauna e flora e poluição das águas, solos e do ar. A exposição a 

agrotóxicos pelo fumicultor e seus familiares é muito frequente (BRASIL. Ministério 

da Saúde, 2012).  

 O Estado do Paraná é o terceiro maior consumidor de agrotóxicos do Brasil, 

segundo dados do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social 

(IPARDES, 2010).  

 Estudos como os de Baldi et al. (1998) relatam que o uso de agrotóxicos tem 

crescido, independentemente do nível econômico dos países, resultando em 

melhorias na agricultura, mas também sendo uma ameaça  à saúde humana. Os 

estudos epidemiológicos sobre pesticidas têm encontrado associações com efeitos a 

longo prazo sobre a saúde principalmente em três campos: câncer (especialmente o 

câncer hematológico), efeitos neurotóxicos (polineuropatia, perigos neuro-

comportamental, a doença de Parkinson), e distúrbios reprodutivos (infertilidade, 

defeitos de nascimento).; Araújo et al. (2007) descreve os aspectos epidemiológicos, 

clínicos e laboratoriais da exposição múltipla a agrotóxicos numa amostra de 102 

agricultores, de ambos os sexos. Onde os resultados mostraram a ocorrência de 

episódios recorrentes de sobre-exposição múltipla, a elevadas concentrações de 

produtos químicos, com grave prejuízo as funções vitais dos trabalhadores, estes 

por sua vez em idade jovem, média de 35 anos e no período produtivo da vida. Os 

dados demonstraram a importância do monitoramento da múltipla exposição à 

agrotóxicos, a repercussão na saúde pública e para o meio ambiente. Moreira (2002) 

propõe uma Avaliação integrada do impacto do uso de agrotóxicos sobre a saúde 

humana em uma comunidade agrícola em Nova Friburgo, descreve o consumo de 

agrotóxicos na região sudeste do Brasil este estimado em 12kg de 

agrotóxico/trabalhador/ano. Em algumas áreas agrícolas do Estado do Rio de 

Janeiro, como na região da Microbacia do Córrego de São Lourenço, Nova Friburgo, 

o consumo de agrotóxico foi estimado em 56kg de agrotóxico/trabalhador/ano. 

Elevados níveis de contaminação humana e ambiental foram encontrados na região, 

como decorrência do uso extensivo destes agentes químicos. A avaliação do 

impacto sobre a saúde humana implica o conhecimento e a visualização da 

importância/magnitude relativa de cada uma das vias de contaminação, Faria (2012) 

e Soares (2013) têm mostrado que os agrotóxicos podem causar efeitos deletérios 
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há longo prazo sobre a saúde dos trabalhadores. Os riscos ocupacionais de acordo 

com Sanborn et al. (2004) envolvem a  a contaminação  que pode ser feita de 

diferentes formas: ingestão, inalação, contato com os olhos e a pele. Estas 

consequências estão associadas a fatores como o uso inadequado, alta toxicidade, 

falta de uso dos equipamentos de proteção, falta de mecanismos de vigilância 

(OLIVEIRA, 2005).  

 A cultura de fumo tem sido umas das principais fontes de renda,  

principalmente para os pequenos proprietários, pois para estes o cultivo de tabaco 

traz um retorno financeiro maior em relação a outros cultivos (Silva; Ferreira, 2006). 

na Região Sul do Brasil a cultura de fumo é a principal fonte de renda de muitas 

propriedades familiares. Kaiser (2006).  

 A produção de fumo compreende diversas fases, sendo a primeira  a 

formação de canteiros, onde são realizadas atividade de produção de mudas de 

fumo, construção do Canteiro, enchimento das bandejas, semeação, aplicação de 

adubação, tratamentos preventivos das mudas e a poda das mudas. A semeação 

dos canteiros se concentra nos meses de junho e julho (safra normal da Região Sul). 

Em média após 60 dias da semeação, as mudas atingem o ponto ideal para serem 

transplantadas para a lavoura. A fase de lavoura que compreende o transplante das 

mudas para a lavoura definitiva, e consiste na preparação do solo, adubação de 

base, transplante das mudas, adubação de cobertura; adubação de reposição (se 

necessário), controle de pragas e doenças. A fase de capação que compreende a 

quebra da parte superior da planta (botão floral), e ocorre, em média, 70 dias após o 

transplante. O objetivo da capação é evitar que os nutrientes absorvidos pela planta 

sejam enviados para a parte superior como flores e produção de sementes, mas que 

sejam utilizadas pelas folhas, fazendo com que estas se desenvolvam mais, com 

maior peso e qualidade, Nesta fase o fumicultor faz o controle de brotos, com 

aplicação de um produto anti-brotante. A altura da capação (ou seja, número de 

folhas que restarão em cada planta) é definida de acordo com o tipo de fumo, seu 

desenvolvimento, variedade plantada e clima. A Colheita ocorre em média 10 dias 

após a capação do fumo, observando-se o ponto de maturação das folhas. O fumo é 

considerado bem maduro, e pronto para colheita, quando as folhas inferiores da 

planta apresentam algumas características de maturação, tais como: talo 
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esbranquiçado, perda de pilosidade, a folha se quebra fácil no caule, presença de 

manchas necróticas nas folhas e cor verde pálida. Após a colheita, as folhas do 

fumo são acondicionadas em unidades de cura (estufas ou galpões – dependendo 

do tipo) onde sofrem um processo de cura, ou seja, perda de água, mudança de cor 

e uma série de transformações bioquímicas. O tabaco  é considerado uma cultura de 

verão, mas tem suas atividades estendidas por quase todo o ano. (Troian et al., 

2009). 

 Devido à necessidade do uso de agrotóxicos a fumicultura é uma atividade 

que oferece grande perigo aos produtores e familiares, Silva et al. (2005), O 

Ministério da Saúde descreve que a fumicultura expõe os trabalhadores a diversos 

riscos devido à aplicação elevada de agrotóxico necessário para combater as 

pragas, ervas invasoras e doenças causadas por fungos que impedem o 

crescimento do fumo.(Brasil, 2008)  Segundo a Organização Internacional do 

Trabalho/Organização Mundial da Saúde (OIT/OMS), os agrotóxicos causam 

anualmente 70 mil intoxicações agudas e crônicas que evoluem para óbito e pelo 

menos 7 milhões de doenças agudas e crônicas não fatais, trazendo consequências 

severas para a saúde humana e risco de degradação do meio ambiente, causados 

pelo uso abusivo e inadequado destes produtos químicos (Faria; Fassa; Facchini, 

2007). As intoxicações classificadas como aguda são aquelas cujos sintomas 

surgem rapidamente, algumas horas após a exposição. As intoxicações crônicas 

caracterizam-se pelo surgimento tardio, em que os sintomas são normalmente 

subjetivos e o diagnóstico da contaminação por agrotóxicos é feito pelo conjunto do 

quadro clínico do paciente e pela avaliação da sua história ocupacional e ambiental 

(Londres, 2011). 

  A exposição aguda e crônica pode causar diversas doenças, como vários 

tipos de câncer, lesões hepáticas, lesões renais, distúrbios do sistema nervoso, 

esterilidade masculina, reações alérgicas, fibrose pulmonar irreversível, 

hiperglicemia, entre outras, como por exemplo a intoxicação pela absorção de 

nicotina através da pele, mediante o contato com as folhas verdes e úmidas do 

tabaco, causador da “doença da folha verde do tabaco”, cujos sintomas são, 

náuseas, vômitos, fraqueza, cefaléia, tontura, podendo, ainda, incluir cólicas 

abdominais. (Brasil, 2008)  
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 Em estudo realizado por Silva et al. (2013) com fumicultores de Pelotas- RS, 

conclui-se que os trabalhadores possuem conhecimento superficial sobre os 

problemas de saúde aos quais estão expostos no seu ambiente laboral e que os EPI 

são pouco aceitos pelos fumicultores; que estes trabalhadores fazem pouco uso de 

alguns dos equipamentos, pois os consideram desconfortáveis. Há  carência de 

capacitação destinada ao agricultor com foco na prevenção de agravos à saúde e a 

manipulação adequada de agrotóxicos. (Troian et al., 2009). 

 Um fator agravante que tem se mostrado é a pouca escolaridade dos 

fumicultores, que interfere  na leitura e interpretação das recomendações impressas 

nos rótulos das embalagens. Segundo Almeida et al. (2011), a exploração do 

trabalho infantil é uma prática comum no meio rural tendo como  consequência o 

baixo nível de escolaridade. Sendo assim, o agricultor  torna-se alvo de um sistema 

de produção que prioriza o lucro financeiro, não considerando a poluição do meio 

ambiente e os danos à saúde e a qualidade de vida do produtor rural.  

 A percepção de riscos pelos agricultores, segundo Garcia e Alves Filho 

(2005), é influenciada por fatores culturais, sociais e econômicos, que contribuem 

para a adoção de estratégias de adaptação à situação de risco. 

            Na mesma linha de pensamento, Bedor et al. (2009) consideram que a baixa 

percepção de risco a que está exposta a população usuária de agrotóxicos é uma 

questão fundamental no âmbito das práticas agrícolas. Para Soares e Porto (2007), 

os agricultores não recebem estímulos para considerar os impactos no meio 

ambiente e na saúde humana e, portanto, superestimam os benefícios do uso de 

agrotóxicos. 

 Estudos mostram que a renda média mensal de famílias por trabalhador é de 

um terço do salário mínimo nacional entre os produtores de tabaco (Etges et 

al.,2002) Uma análise dos indicadores  do Índice de Desenvolvimento Humano ( 

IDH- expectativa de vida, taxa de alfabetização, taxa de frequência escolar e renda 

per capta) mostra que as principais áreas produtoras de fumo na Região Sul, 

apresentam média abaixo do índice estadual, e a taxa de frequência escolar e renda 

nos municípios onde predominam a fumicultura são inferiores a dos municípios onde 

não se produz tabaco ( Bonato,2007)    

 



38 

 

 

 

A escolaridade é considerada um indicador de condição social associado a 
melhores condições de saúde, incluindo um efeito protetor contra 
intoxicações por agrotóxicos. A maioria dos estudos aponta a baixa 
escolaridade dos agricultores como um problema na medida em que isto 
dificulta a leitura de recomendações de segurança, do rótulo (ou 
eventualmente no Receituário Agronômico), bem como limita o acesso a 

informações de segurança. (FARIA, 2007)       
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5   METODOLOGIA DO ESTUDO 

 

5.1 TIPO DO ESTUDO E COLABORAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA 

 

 Trata-se de um estudo descritivo, do tipo transversal com abordagem 

quantitativa, realizado no Município de Rio Azul no estado do Paraná, com 

fumicultores. O estudo foi iniciado em 2012 e contou com a colaboração técnico-

científica da Universidade TUIUTI com a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, 

Universidade Federal do Paraná, Universidade de Montreal – Canadá  e 

FUNDACENTRO. 

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DE ESTUDO 

 

 De acordo com dados do IBGE (2013) atualmente a cidade de Rio Azul 

possui 14.093 habitantes e as atividades econômicas de maior prevalência são 

agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e a pesca. 

 

5.3 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS   

 

 Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Humanos e Animais, da 

UNICENTRO, COMEP/UNICENTRO/1 parecer 023/2011 (ANEXO A) e da 

Universidade de Montreal, sob no CR/R-428-0409 (ANEXO B). 

 

5.4. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

  

 Foram incluídos no grupo de estudo, 40 fumicultores e seus familiares 

maiores de 18 anos, que apresentaram ao menos um caso de intoxicação por 

agrotóxicos na família. 

 Foram incluídos no grupo controle, outros profissionais com exceção de 

fumicultores. Maiores de 18 anos. 
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 Foram excluídos os menores de 18 anos e os indivíduos que não aceitaram 

a participar do estudo. 

 

5.5 CASUÍSTICA 

 

 A casuística foi constituída por 40 fumicultores (denominados de grupo de 

estudo), com idades maiores de 18 anos, residentes em Rio azul, usuários do 

Sistema Único de Saúde. Sendo 44% do sexo feminino e 56% masculino, com idade 

entre 18 a 68 anos. (média de 39,2 anos)  

 O grupo controle foi constituído por 38 moradores de Rio Azul, não expostos 

ocupacionalmente a agrotóxicos, com idades maiores de 18 anos, residentes em Rio 

azul, usuários do Sistema Único de Saúde. Sendo 57% do sexo feminino e 42% 

masculino, com idade entre 18 a 68 anos. (média de 41,4 anos) 

Os dados foram obtidos no período de novembro de 2012 a novembro de 2014, 

após consentimento explícito dos sujeitos. 

 

5.6. INSTRUMENTOS E COLETA DE DADOS  

 

 Para coleta de dados, optou-se por dois questionários elaborados pelo Núcleo 

de trabalho, saúde e sociedade da UTP com perguntas fechadas, sobre condições 

de  saúde geral e saúde auditiva (ANEXOS D e E) . Para avaliar qualidade de vida e 

saúde, um questionário genérico e de auto percepção, validado para o português, 

Short Form Health Survey, SF-36  (ANEXO C) 

  A aplicação do SF-36 e dos questionários nos grupos de estudo e controle foi 

realizada na unidade básica de saúde,  em forma de entrevista.  

 O short form -36 (SF-36) é um questionário que contém 36 questões divididas 

em domínios relacionados a atividade física,  atividade social, limitações pela 

incapacitação física, limitações pela capacidade emocional, saúde mental, vitalidade,  

dores, percepção da saúde em geral e percepção da melhora do problema 

específico na saúde. A pontuação varia de 0 a 100 e quanto maior o número, melhor 

a percepção sobre a qualidade de vida. Este questionário foi validado no Brasil por 

Ciconelli e Cols (1999). O método avalia aspectos negativos de saúde como a 

doença e também aspectos positivos de bem estar. 
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 A escolha deste instrumento SF-36 na pesquisa foi pelo expressivo número 

de pesquisas realizadas, segundo Dantas (2003) citadas nas produções científicas 

das universidades públicas do estado de São Paulo sobre qualidade de vida no 

período de 1999 a 2001, sendo este o instrumento mais utilizado , correspondendo a 

34% dos estudos revisados pelo autor. 

 

5.7 ANÁLISES DOS DADOS 

 

 A análise estatística do presente estudo foi realizada com a utilização de 

métodos descritivos (tabelas de média, mínimo, máximo e desvio padrão) e métodos 

inferenciais: Teste t de Student e teste qui-quadrado, ambos ao nível de significância 

de 0,05. 

 Para a análise dos dados do instrumento I (SF-36), são necessários três 

fases; na primeira fase é efetuada a ponderação dos dados. Conforme demonstrado 

nos anexos F, G.  

 A segunda fase da análise é chamada de Cálculo Raw Scale porque o valor 

final não apresenta escala de medida. Cada domínio possui um valor, dentro da 

escala, definido conforme foi respondido no questionário. Deste valor subtrai-se o 

limite inferior.  Este número é calculado com base numa escala cujos valores estão 

dispostos em anexo G. Multiplicado por 100(cem) e dividido pela variação (score 

range). 

Domínio: 

1-Capacidade funcional 

2-Limitação por aspectos físicos 

3-Dor 

4-Estado geral de saúde 

5-Vitalidade 

6-Aspectos sociais 

7-Aspectos emocionais 

8-Saúde mental 

 

Então, aplica-se a seguinte fórmula para o cálculo de cada domínio: 

Domínio: 



42 

 

 

 

Valor obtido nas questões correspondentes – Limite inferior x 100  

                             Variação  

 

Os valores de limite inferior e variação são fixos e estão estipulados no anexo G. 

Com alguns exemplos. 

 Observa-se ainda que a questão número 02 não faz parte do cálculo de 

nenhum domínio, sendo utilizada somente para se avaliar o quanto o indivíduo está 

melhor ou pior comparado a um ano atrás.   

 Se algum item não for respondido, deverá ser considerado  a questão se esta 

tiver sido respondida em 50% dos seus itens.    
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6   RESULTADOS  

 

6.1 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 

A Tabela 1 demonstra o perfil epidemiológico  do  grupo de fumicultores em 

relação 

a faixa etária, gênero e grau de instrução. 

 
TABELA 1 – DISTRIBUIÇÃO DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS 
FUMICULTORES 
 

PERFIL 
FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA  
n 

FREQUÊNCIA 
RELATIVA 

 % 

IDADE   

Menos de 30 anos 11 27,50 

30 a 39 anos 10 25,00 

40 a 49 anos 12 30,00 

50 anos ou mais 7 17,50 

SEXO   

Masculino 22 55,00 

Feminino 18 45,00 

ESCOLARIDADE   

Fundamental   

Fund. incompleto 21 52,50 

Médio                           

Médio incompleto                           

Superior                           

Sem resposta 19 47,50 

TOTAL 120 300,00 

FONTE: A autora, 2015   
                                      
 

A tabela 1 chama a atenção para idade dos fumicultores, sendo em sua 

maioria jovens e grau de escolaridade citado apenas fundamental incompleto. 

  
 
6.2 CARACTERIZAÇÃO DA SAÚDE GERAL E AUDITIVA DOS FUMICULTORES.   

 

A tabela 2  demonstra os fatores de risco que influenciam a saúde de algum 

modo. 
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TABELA 2 –  FATORES DE RISCO  QUE INTERFEREM NA SAÚDE GERAL   

( TABAGISMO, ALCOOLISMO, DOENÇAS CRÔNICAS E USO DE 

MEDICAMENTOS).  

 

FATORES DE RISCO GRUPOS p 

Estudo Controle VALOR 

TABAGISMO     

Sim 23 15 0,0357 

Não 13 23  

Sem resposta 4   

ALCOOLISMO    

Sim 6 5 0,6715 

Não 30 33  

Sem resposta 4   

DOENÇAS CRÔNICAS    

Sim 15 16 0,3827 

Não 12 20  

Sem resposta 13 2  

USO DE MEDICAMENTOS    

Sim 14 11 0,1634 

Não 17 27  

Sem resposta 9   

FONTE: A autora, 2015. 

 

 

O quadro 1 apresenta doenças crônicas que foram citadas pelo grupo de estudo. 

QUADRO 1 –  DOENÇAS CRÔNICAS RELATADAS PELO GRUPO DE ESTUDO 

 

DOENÇAS CRÔNICAS G. ESTUDO 

HAS  2 

DM E HAS 1 

DM 1 

RENAIS 1 

TIREÓIDE E RENAIS 1 

ARTRITE 1 

CARDIOPATIA 1 

ANSIEDADE 1 

PNM E RINITE 1 

SINUSITES 3 

RINITE 1 

FONTE: A autora, 2015   
Legenda.:HAS= hipertensão arterial severa, DM= diabetes mellitus, PNM= Pneumonias. 
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A tabela 3 demonstra o perfil em relação aos sintomas auditivos do grupo de estudo. 

Tabela 3- PERFIL DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE ESTUDO SEGUNDO OS 

SINTOMAS  AUDITIVOS E USO DE PRÓTESES AUDITIVAS. 

 

FREQUÊNCIA 
ABSOLUTA  

n 

FREQUÊNCIA 
RELATIVA 

 % 

SINTOMAS AUDITIVOS    

Sim 22 55,00% 

Não 10 25,00% 

Sem resposta 8 20,00% 

PRÓTESES AUDITIVA   

Sim 0 0 

Não 19 47,50% 

Sem resposta 21 52,50% 

FONTE: A autora, 2015   
                             

  Em relação a sintomas auditivos, mais da metade do grupo de estudo referiu. 

No entanto não aparece nenhum uso de prótese auditiva. 

 

O quadro 2 demonstra a distribuição dos sintomas auditivos relatados pelo grupo de 

estudo.  

 

QUADRO 2 – DISTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE ESTUDO 

SEGUNDO OS SINTOMAS AUDITIVOS. 

  

SINTOMAS AUDITIVOS G. ESTUDO 

Dificuldade para escutar 5 

Intolerância a sons intensos 7 

Prurido  4 

Cefaléia 4 

Otalgia 2 

Supuração  1 

Otite 4 

Sensação de ouvido tapado 5 

Tontura 1 

Zumbido 5 

FONTE: A autora, 2015  
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É importante ressaltar que dos 22 que referiram sintomas auditivos (conforme 

Tabela 3), alguns relataram mais de um sintoma, conforme demonstra o quadro 3. 

Sendo desses a intolerância a sons intensos o mais citado, seguido de dificuldade 

para escutar, sensação de ouvido tapado e zumbido que ficaram em segundo lugar 

nas citações. Vindo depois prurido, cefaléia e otite. 

 

6.3 PERCEPÇÃO DOS FUMICULTORES EM RELAÇÃO À QUALIDADE DE VIDA 

A tabela 4 demonstra os resultados do SF-36 relacionados segundo os domínios nos 

dois grupos. 

 

Tabela 4 – RESULTADOS DO SF-36 RELACIONADOS AOS DOMÍNIOS PARA OS 

GRUPOS DE ESTUDO E CONTROLE   

DOMÍNIOS GRUPOS N MÉDIA MÍNIMO MÁXIMO DESVIO 
PADRÃO 

P 

Capacidade  G. E 40 78,38 0 100 26,54 0,7466 

 Funcional G. C. 38 80,39 0 100 28,46   

Aspectos  G. E 40 66,88 0 100 40,19 0,2188 

Físicos G. C. 38 77,63 0 100 36,02   

Dor G. E 40 61,93 0 100 28,71 0,0431* 

  G. C. 38 74,58 20 100 25,42   

Estado 
geral  G. E 40 50,75 5 82 18,71 0,0009* 

 de saúde G. C. 38 66,63 20 100 21,74   

Vitalidade G. E 40 46,75 10 75 16,07 0,6695 

  G. C. 38 48,16 30 80 10,49   

Aspectos  G. E 40 81,56 0 100 24,18 0,2298 

Sociais G. C. 38 87,05 37 100 18,61   

Aspectos  G. E 40 75,01 0 100 37,55 0,2047 

emocionais G. C. 38 85,09 0 100 31,67   

Saúde  G. E 40 56,51 24 76 13,62 0,5099 

Mental G. C. 38 58,21 40 68 8,46   
FONTE: A autora, 2015                             LEGENDA: G.E - Grupo estudo, G.C- Grupo controle 
Teste T de Student ao nível de significância de 0,05 
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 Verifica-se a existência de diferenças significativas entre as médias dos dois 

grupos, para os domínios dor e estado geral de saúde. Verifica-se que em todos os 

domínios as médias do grupo controle são sempre superiores, porém a significância 

somente ocorre em dois domínios. 

 

A Tabela 5 demonstra a análise entre os domínios e as doenças crônicas no grupo 

de fumicultores. 
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Tabela 5– ANÁLISE DA CORRELAÇÃO DOS DOMÍNIOS E DOENÇAS CRÔNICAS 

NO GRUPO DE ESTUDO 

 
DOMÍNIO E 
DOENÇAS 
CRÔNICAS 
 (SIM/NÃO) 

ESCORES  
p 

Menos de 
25 

25 a 49 50 a 74 75 a 100 

Capacidade Funcional      
Sim  1 1 5 8 0,6812 
Não 1 0 1 10  
      
Aspectos Físicos      
Sim 6 1 1 7 0,0302* 
Não 1 - 2 9  
      
Dor      
Sim 3 3 6 3 0,4113 
Não 2 1 4 5  

      
Estado Geral de 
Saúde 

     

Sim 1 6 8 - 0,4835 
Não 2 2 6 2  
      
Vitalidade      
Sim 2 4 8 1 0,3435 
Não 2 5 5 -  
      
Aspectos Sociais      
Sim 1 - 5 9 0,8695 
Não - 1 3 8  

      
Aspectos Emocionais      
Sim 3 1 2 9 0,9218 
Não 2 1 3 6  
      
Saúde Mental      
Sim - 3 10 2 0,2650 
Não 1 4 7 -  
FONTE: A autora,2015 

Verifica-se que existe relação significativa entre o domínio aspectos físicos e 

doenças crônicas. 
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A tabela 6 demonstra a correlação entre os domínios e as queixas auditivas 

no grupo de fumicultores. 

TABELA 6- ANÁLISE DA CORRELAÇÃO ENTRE OS  DOMÍNIOS E AS QUEIXAS 

AUDITIVAS NO GRUPO DE ESTUDO 

 
DOMÍNIO E 

QUEIXAS AUDITIVAS 
(SIM/NÃO) 

ESCORES  
p 

Menos de 
25 

25 a 49 50 a 74 75 a 100 

Capacidade Funcional      
Sim  3 1 5 13 0,1495 
Não - - - 10  
      
Aspectos Físicos      
Sim 7 1 2 12 0,0277* 
Não - - 2 8  
      
Dor      
Sim 6 3 10 3 0,0804 
Não - 1 3 6  

      
Estado Geral de 
Saúde 

     

Sim 3 7 11 1 0,0101* 
Não - - 7 3  
      
Vitalidade      
Sim 1 11 9 1 0,3291 
Não 1 3 5 1  
      
Aspectos Sociais      
Sim 1 2 6 13 0,2200 
Não - - 1 9  

      
Aspectos Emocionais      
Sim 4 2 4 12 0,2733 
Não - 1 1 8  
      
Saúde Mental      
Sim - 8 12 2 0,3546 
Não - 2 7 1  
FONTE: A autora, 2015  

Verifica-se que existe relação significativa entre os domínios aspectos físicos 

e estado geral de saúde com queixas auditivas. 
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7 DISCUSSÃO 

 

 O que fomentou este estudo do início ao término foi a pergunta: será que os 

fumicultores conseguem perceber os danos causados pelo uso de agrotóxicos em 

sua saúde e qual a percepção sobre a qualidade de vida?    

  Os resultados da Tabela 1 demonstram em relação a idade que o grupo de 

estudo é um grupo jovem e que maior parte destes, encontram-se em idade 

produtiva com média de idade de 39,2 anos. Em relação a gênero houve uma 

pequena diferença, sendo 22 homens entre os  fumicultores e 18 mulheres. A análise 

do grau de escolaridade demonstrou que a maioria possui o fundamental incompleto. 

Sendo que 19 dos entrevistados não responderam. Esses resultados demonstram 

como essa população ainda não tem sido alcançada a nível educacional pelos 

projetos governamentais. Apesar dos esforços do governo e investimentos em 

programas sociais de redução de pobreza e distribuição de renda, de educação e de 

saúde, a realidade vista em áreas rurais ainda é bem distante do desejável.  

Há estudos que referem influência da escolaridade na determinação dos 

salários, trazem a discussão da teoria do capital humano que atribui as diferenças 

salariais dos trabalhadores aos seus diferentes níveis de instrução, constituintes de 

seu capital humano. Para discutir a relevância do investimento em políticas de 

qualificação da força de trabalho, como forma de diminuir a desigualdade de renda 

no Brasil. Soares e Gonzaga (1997), outro estudo revelou também a escolaridade 

como um importante mecanismo de geração de desigualdade de oportunidade e de 

transmissão intergeracional da pobreza. Barros et al (2001). Outro estudo Intitulado 

"Desigualdade, escolaridade e rendimentos na agricultura, indústria e serviços" , 

relata que a educação deve ser um forte obstáculo para o aumento da produtividade 

e renda nas áreas rurais e para a redução de enorme desigualdade social no Brasil. 

(Hoffmann & Ney,2002.)  

 A Tabela 2 demonstra os fatores de risco que interferem na saúde geral como 

tabagismo, alcoolismo, doenças crônicas e uso de medicamentos. Chama atenção o 

predomínio do tabagismo no grupo de estudo, onde 23 relataram o hábito do 

tabagismo sendo mais de cinquenta por cento.  
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 O quadro 1 é uma amostra das  doenças crônicas relatadas pelo grupo de 

estudo. Sendo citadas três vezes a hipertensão e sinusites, duas vezes diabetes e 

as demais apenas uma citação cada.  

A Tabela 3 demonstra o perfil em relação as queixas auditivas e uso de 

próteses auditivas do grupo de estudo, sendo que não aparece nenhuma resposta 

para uso de prótese auditiva. Importante ressaltar que dos 22 que referiram 

sintomas auditivos (conforme tabela 3), alguns relataram mais de um sintoma, 

conforme demonstra o quadro 2 ”distribuição dos participantes do grupo de estudo 

segundo os  sintomas auditivos". Sendo desses a intolerância a sons intensos o 

mais citado, seguido de dificuldade para escutar, sensação de ouvido tapado e 

zumbido que ficaram em segundo lugar nas citações. Vindo depois prurido, cefaléia 

e otite. Estudos demonstram danos auditivos em trabalhadores expostos a 

agrotóxicos.  

 A Tabela 4 mostra uma correspondência entre as respostas referentes aos 

domínios dor e estado geral de saúde sendo significante para o grupo de 

fumicultores. Mostrando uma saúde mais debilitada nesses aspectos. É possível 

observar uma correlação entre os domínios quanto a percepção de saúde e 

qualidade de vida da população. O estudo realizado pela AFUBRA (2013) afirma que 

trabalho realizado pelos produtores de fumo nas suas propriedades rurais é pouco 

mecanizado, caracterizando-o como uma atividade cansativa e desgastante. 

Relacionando os dados aos descritos por Yamada (2012) que afirma que a 

compreensão do risco no trabalho da cultura do tabaco está prejudicada quando se 

refere à própria pessoa. Para o autor, o fumicultor como nas demais atividades 

agrícolas, parece não relacionar o trabalho à saúde, parece que o trabalho afeta a 

saúde dos outros, e não a sua própria saúde. Assim também a percepção da relação 

entre saúde e relações sociais não são perceptíveis. Ao considerar a qualidade de 

vida como "a percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura 

e sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, 

expectativas, padrões e preocupações" temos aqui a leitura do significado de 

qualidade de vida sob a ótica do trabalhador de acordo com as condições de vida 

que fazem parte da sua tradição cultural, e portanto distanciadas dos indicadores 

sociais utilizados pelas agências que fomentam a política de promoção de equidade 
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da saúde para todos os seguimentos da sociedade. Entende-se que por ser uma 

atividade que faz parte da tradição local, responsável pelo sustento das famílias, os 

danos dela decorrentes, poderiam não ser percebidos pelos fumicultores, pois já são 

naturalizados por várias gerações. 

Sabe-se que a agricultura é uma atividade que causa um desgaste físico e 

quando associada ao uso de agrotóxicos, torna-se uma atividade de risco a saúde 

geral e auditiva o que, consequentemente poderia diminuir a qualidade de vida.  

Sobre a autoperceção da saúde os fumicultores podem até ter conhecimento dos 

riscos a que estão submetidos, mas para eles é um risco natural da profissão e há 

de se levar em conta a importância do trabalho historicamente na vida do ser 

humano. Trata-se, portanto da autonomia do trabalhador para avaliar os limites de 

sua capacidade de trabalho. Questiona-se portanto a autonomia deste trabalhador 

para cuidar de si mesmo. É possível apenas questionar se de fato este trabalhador 

desenvolveu autonomia para cuidar de si mesmo? Daí a necessidade de investir em 

ações que sejam capazes de reduzir a vulnerabilidade ao adoecimento e as chances 

de que o trabalho seja produtor de incapacidade, de sofrimento crônico e de morte 

prematura de indivíduos e da própria população. 

  A Tabela 5 apresenta a relação significativa entre os domínios aspectos 

físicos e doenças crônicas e a tabela 6 demonstra a relação entre os domínios 

aspectos físicos e estado geral de saúde com as queixas auditivas dos fumicultores. 

Esses achados concordam com os estudos citados no início deste trabalho como o 

de Baldi et al. (1998); Araújo et al. (2007), Moreira et al. (2002), Lacerda e Morata 

(2010), Faria (2012) e Soares (2013) de que o os agrotóxicos podem causar efeitos 

deletérios a longo prazo sobre a saúde dos trabalhadores e que causam prejuízos 

na saúde geral e auditiva devido à exposição aos agrotóxicos e que também podem 

impactar na qualidade de vida da população, em especial dos fumicultores. 

. Levando em consideração a saúde individual, supõe-se que nem todos os 

sujeitos sadios acham-se isentos de doença, nem todos os isentos de doença são 

sadios. Na vida cotidiana, identifica-se pessoas reconhecidas como sadias, 

produtivas, sem sinal de comprometimento ou limitação funcional, que são 

portadoras de doenças ou agravos, sequelas ou incapacidades parciais. Outras ao 

contrário, infectadas, apresentam comprometimento, incapacidades, limitações e 
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sofrimentos sem evidência clínica de doença. Além da presença ou ausência de 

doença, deve-se considerar o grau de severidade e complicações que vão interferir 

sobre a qualidade de vida das pessoas (CZERESNIA & FREITAS, 2003). 

Esses dados reforçam a necessidade da identificação dos agravos 

decorrentes da exposição aos agrotóxicos na fumicultura. O Informe Unificado de 

Informações sobre Agrotóxicos existente no SUS e o Protocolo de Atenção à Saúde 

dos Trabalhadores Expostos a Agrotóxicos (BRASIL, 2006), o Modelo de Vigilância 

em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos (BRASIL, 2013) e o Protocolo de 

Avaliação das Intoxicações Crônicas por Agrotóxicos (PARANÀ, 2013), com a 

finalidade de orientar a rede de atenção à saúde do SUS no diagnóstico, tratamento, 

reabilitação, promoção, prevenção e vigilância dos trabalhadores expostos a 

agrotóxicos são sugeridos para o acompanhamento da saúde geral e auditiva dos 

fumicultores. 
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8   CONCLUSÃO     

 

 Este trabalho teve como propósito analisar a percepção dos fumicultores 

expostos a agrotóxicos sobre a qualidade de vida, dando ênfase as condições de 

saúde geral e auditiva. 

  Concluí-se que os fumicultores apresentaram piores escores de percepção 

de qualidade de vida quando comparados ao grupo controle, o que evidencia uma 

pior qualidade de vida, embora significativa apenas em relação aos domínios dor e 

estado geral de saúde. Houve relação significativa entre o domínio aspectos físicos 

e doenças crônicas (p=0,0302). E relação significativa entre os domínios: 

capacidade funcional e queixas auditivas, (p= 0,0077), aspectos físicos e queixas 

auditivas (p=0,0304) e estado geral de saúde e queixas auditivas (p=0,0100). 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa. As informações 

existentes neste documento são para que você entenda perfeitamente os objetivos 

desta pesquisa. Se durante a leitura deste documento houver alguma dúvida você 

deve fazer perguntas para que possa entender perfeitamente do que se trata.  

 

        Informações sobre a Pesquisa: 

Título: PERCEPÇÃO DOS FUMICULTORES EXPOSTOS À AGROTÓXICOS SOBRE A 

QUALIDADE DE VIDA 

A exposição dos agricultores por tempo prolongado a agrotóxicos, determina danos   à 

saúde geral e auditiva, podendo impactar negativamente na qualidade de vida 

A sua contribuição permitirá aos pesquisadores compreender melhor o impacto da         

exposição aos agrotóxicos sobre sua saúde geral e auditiva e como isso influencia na 

qualidade de vida, a fim de estimular atitudes saudáveis no cotidiano. 

Riscos e benefícios: 

Não há nenhum risco para sua saúde. 

Custos: 

O participante não terá nenhum gasto com a pesquisa.  

Participação: 

Sua participação nesta pesquisa, no todo ou em parte, é completamente livre e 

voluntária. Sendo assim você pode, a qualquer momento, cancelar a sua participação 

sem que isso lhe ocasione alguma conseqüência. 

Privacidade e confidencialidade: 

A confidencialidade será respeitada. Em nenhum momento será revelada sua identidade 

sem seu consentimento, a menos que seja exigido por lei. 

Todas as informações coletadas sobre o assunto da pesquisa serão consolidadas para 

garantir a sua confidencialidade. Somente membros da equipe de pesquisa terão 

acesso.  

No caso de novas informações no decorrer da pesquisa, estas serão submetidas 

à avaliação da Comissão de Ética para um novo parecer. 

Contato: 

Se você tem dúvidas sobre seus direitos e soluções relativas à sua participação neste 

projeto de pesquisa, entre em contato com as pesquisadoras: Adriana Bender Moreira 

de Lacerda (3331-4807) e Ana Maria de Barros Cazé (41-9977-6185)  
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ANEXO A – TERMO DE APROVAÇÃO DA PESQUISA PELO COMITÊ DE ÉTICA  
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ANEXO B - TERMO DE APROVAÇÃO DA PESQUISA PELO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO C - QUESTIONÁRIO SF-36 
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ANEXO D 
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ANEXO E 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE IRATI 

PR 153 - Km 07 - Riozinho - Cx. Postal 21 - Fone/Fax: (042) 3421-3224 
Irati - PR - CEP 84500-000 

CLINICA ESCOLA DE FONOAUDIOLOGIA 
ANAMNESE AUDIOLÓGICA - ADULTO   DATA:---------------- 

 
1. IDENTIFICAÇÃO 
Nome__________________________________________________ 
Idade _________DN.:____/____/_____Sexo: (   )F    (   )M       RG/CPF___________ 
Informante/responsável___________________ Encaminhado por:______________ 
Motivos:______________________________________________ 
Profissão: ______________________Há quanto tempo:______________________ 
Escolaridade: (   )Fundamental  (   )Fundamental incompleto  (   )Médio  
(   ) Médio Incompleto  (   )Superior 
2. MOTIVO DO ENCAMINHAMENTO_______________________________ 
Já fez avaliação audiológica : (  ) Sim  (  )Não    Qual:______________________ 
Resultado:________________________________________________________ 
3. ASPECTOS AUDITIVOS 
Tem perda auditiva?  (  )Sim  (  )Não 
Quando começou?________________________________________ 
Qual orelha pior? (  ) OD  (  ) OE 
Usa AASI:   (   ) Sim  (   )Não    Descrição:________________________ 
Tem histórico de perda auditiva na família? (   ) Sim  (   )Não Parentesco:___________ 
Conversação na presença de ruído ( social, trabalho e escola): (   )Normal (   )Ruim 

_______________________________________________________ 
Ouve TV: (  )Normal  (  ) Volume alto  (  ) Não ouve 
Ouve telefone tocar (  ) Sim (  ) Não (  ) Não possui 
Conversa ao telefone (  ) Normalmente  (  ) Com dificuldade  (  )OD  (  )OE 
4. SINTOMAS OTOLÓGICOS 
Otalgia    (   )Não   (   ) OD  (   ) OE         Zumbido    (   )Não   (   ) OD  (   ) OE 

Supuração (   )Não   (   ) OD  (   ) OE         Plenitude auricular  (   )Não  (   ) OD  (   ) OE  
Prurido    (   )Não      (   ) OD  (   ) OE        Desconforto a sons intensos (   )Não  (   ) OD (   ) OE 
Obs.:_______________________________________________________________________ 
5. HISTÓRICO DE SAÚDE 
(   ) Tontura          (   )Eventualmente        (   ) Disturbios reumáticos 
(   ) Cefaléia         (   )Eventualmente        (   ) Disturbios renais 
(   ) Desequilibrio (   )Eventualmente        (   ) Hipertensão arterial 
(   ) Febre alta      (   )Eventualmente        (   ) Diabetes 
(   ) Caxumba                                           (   ) Colesterol elevado 
(   ) Sarampo                                            (   ) Sífilis 
(   ) Meningite                                           (   ) Disturbios Metabólicos 
(   ) Pneumonia (   ) Sim  (   )Não               (   ) Cardiopatia 
(   ) Rinite          (   ) Sim  (   )Não               (   ) HIV + 
(   ) Sinusite      (   ) Sim  (   )Não                (   ) Hipo  (  ) Hipertireóidismo 
(   ) Bronquite    (   ) Sim  (   )Não               (   ) Traumatismo Crânio-encefálico 
(   ) Tuberculose 
Obs. ___________________________________________________________ 
Faz algum tratamento de saúde? (   ) Sim (   ) Não 
Toma medicamentos? (   ) Não  _______________________________________ 
Fez cirurgia? (   ) Não     Qual? _______________________________________ 
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6. HISTÓRICO PROFISSIONAL E HÁBITOS 
Fica ( ou ) exposto a sons intensos? (   ) Sim  (   ) Não 
Usa ( ou ) protetor auricular? (   ) Sim  (   ) Não 
Obs. :___________________________________________________ 
Tem (teve) contato com substâncias químicas? (   ) Sim  (   ) Não 
Qual (is) ________________________________ 
Explosões ______________________________ 
Exposição ao ruído no laser   (   ) Sim  (   ) Não 
Som no fone de ouvido ( volume elevado) (   ) Sim  (   ) Não 
MP4  ( volume elevado) (   ) Sim  (   ) Não  (   ) Eventualmente 
Tabagismo  (   ) Sim  (   ) Não  (   ) Eventualmente 
Etilismo   (   ) Sim  (   ) Não  (   ) Eventualmente 
Uso de drogas  (   ) Sim  (   ) Não  (   )  ______________________ 
Habilidade Manual (   ) Boa  (   ) Regular (   ) Ruim 
Habilidade Visual   (   ) Boa  (   ) Regular (   ) Ruim  __________________________ 
 
CONDUTA___________________________________________________________ 
 
Estagiário:________________________________ 
Supervisor: _______________________________ 
 
 
 
Retorno data ____/_____/____   _________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Conduta_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Estagiário:________________________________ 
Supervisor: _______________________________ 
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ANEXO F 

       PONDERAÇÃO DOS DADOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 
 

Pontuação 

1 Se a resposta for: 
1 
2 
3 
4 
5 

Pontuação: 
5,0 
4,4 
3,4 
2,0 
1,0 

2 Manter o mesmo valor 

3 Soma de todos os valores 

4 Soma de todos os valores 

5 Soma de todos os valores 

6 Se a resposta for: 
1 
2 
3 
4 
5 

Pontuação: 
5 
4 
3 
2 
1 

7 Se a resposta for: 
1 
2 
3 
4 
5 

Pontuação: 
6,0 
5,4 
4,2 
3,1 
2,0 

8 A resposta da questão 8 depende da nota da questão 7 
Se 7= 1 e se 8 = 1, o valor da questão é ( 6 ) 

Se 7= 2 à 6 e se 8 = 1, o valor da quesão é ( 5 ) 
Se 7= 2 à 6 e se 8 = 2, o valor da quesão é ( 4 ) 
Se 7= 2 à 6 e se 8 = 3, o valor da quesão é ( 3 ) 
Se 7= 2 à 6 e se 8 = 4, o valor da quesão é ( 2) 
Se 7= 2 à 6 e se 8 = 5, o valor da quesão é ( 1 ) 

9 Nesta questão, a pontuação para os itens a,d,e,h,deverá seguir a seguinte 
orientação: 

Se a resposta for 1, o valor será ( 6 ) 
Se a resposta for 2, o valor será ( 5) 
Se a resposta for 3, o valor será ( 4 ) 
Se a resposta for 4, o valor será ( 3 ) 
Se a resposta for 5, o valor será ( 2 ) 
Se a resposta for 6, o valor será ( 1 ) 

Para os demais itens ( b, c, f, g, i ) o valor será mantido o mesmo 

10 Considerar o mesmo valor 

11 Nesta questão os itens deverão ser somados, porém os itens b e d  
deverão seguir a seguinte pontuação: 
Se a resposta for 1, o valor será (5 ) 
Se a resposta for 2, o valor será (4 ) 
Se a resposta for 3, o valor será (3 ) 
Se a resposta for 4, o valor será (2 ) 
Se a resposta for 5, o valor será (1 ) 



74 

 

 

 

Anexo G 

 

VALORES DE LIMITE INFERIOR E VARIAÇÃO 

Domínio Pontuação das questões 

correspondidas 

Limite inferior Variação 

Capacidade funcional 03 10 20 

Limitação por aspectos 

físicos 

04 4 4 

Dor 07 + 08 2 10 

Estado geral de saúde 01 + 11 5 20 

Vitalidade 09 (somente os itens a + e + g 

+ i) 

4 20 

Aspectos sociais 06 + 10 2 8 

Limitação por aspectos 

emocionais 

05 3 3 

Saúde mental 09 (somente os itens b + c + d 

+ f + h) 

5 25 

 

 

Exemplos de cálculos: 

Capacidade funcional: ( ver quadro 2) 
 

Domínio: Valor obtido nas questões correspondentes – limite inferior x 100 

Variação (Score Range) 

Capacidade funcional: 21 – 10 x 100 = 55 

                                         20 

O valor para o domínio capacidade funcional é 55, em uma escala que varia de 0 a 
100, onde o zero é o pior estado e cem é o melhor.  

Dor ( ver quadro 2)  
Verificar a pontuação obtida nas questões 07 e 08; por exemplo: 5,4 e 4, portanto 
somando-se as duas, teremos: 9,4  
Aplicar fórmula: 
Domínio:Valor obtido nas questões correspondentes – limite inferior x 100 

                                    Variação (Score Range) 

Dor: 9,4 – 2 x 100 = 74 

           10 
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 O valor obtido para o domínio dor é 74, numa escala que varia de 0 a 100, onde 

zero é o pior estado e cem é o melhor. 

 Assim, você deverá fazer o cálculo para os outros domínios, obtendo oito 

notas no final, que serão mantidas separadamente, não se podendo  somá-las e 

fazer uma média. 

 


