
Introdução 

Quase um terço dos trabalhadores apresentou algum tipo de

disfunção ventilatória, evidenciando uma prevalência considerável na

região. O uso de agrotóxicos na bananicultura está expondo os

trabalhadores aos riscos à saúde e à segurança no trabalho,

necessitando de maior atenção, fiscalizações e políticas públicas

mais eficazes.

Conclusão

Participaram da primeira e segunda etapas 30

trabalhadores, sendo a maioria do sexo masculino (93,0%),

idade média de 39,6 anos (DP=14,0), com baixa

escolaridade (63,0%), em situação de trabalho informal

(33,3%) e com até 10 anos na bananicultura (66,7%).
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Investigar a prevalência de disfunção ventilatória,

características do trabalho e as percepções de riscos à saúde

e segurança dos trabalhadores da bananicultura relacionados

aos agrotóxicos, em uma região do Vale do Ribeira. .
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Objetivo 

A bananicultura pautada pelo sistema do agronegócio visa a

alta produtividade e a exportação1. Neste sentido, estratégias e

políticas governamentais favoreceram a utilização de

agrotóxicos, o que vem causando impactos ambientais, sociais

e na saúde dos trabalhadores2, expondo-os aos riscos de

distúrbios respiratórios3.

Resultados

Os sintomas respiratórios prevalentes foram dispneia (58,3%),

espirros (25,0%), sibilos (16,7%) e coriza (16,7%), com presença de

mais de um sintoma entre os trabalhadores.

Pela espirometria verificou-se a presença de distúrbios

ventilatórios: obstrutivo moderado (10,0%), obstrutivo leve (13,3%) e

misto leve (3,3%). Todos os trabalhadores estiveram expostos aos

agrotóxicos. Houve correlação entre o maior tempo de exposição aos

agrotóxicos com a presença de disfunção ventilatória.

Na terceira etapa participaram 11 trabalhadores, todos do sexo

masculino, idade entre 28 e 46 anos, e escolaridade de até ensino

médio incompleto. Nas entrevistas surgiram situações como a

exposição constante, queixas e sintomas de saúde relacionadas aos

agrotóxicos, riscos de contaminação ambiental, preocupação com o

adoecimento, fornecimento incompleto e/ou inadequado de

equipamentos de proteção individual, e pouco conhecimento dos

riscos dos agrotóxicos à saúde humana.

Os dados das etapas 1 e 2 foram analisados estatisticamente

através do sistema R Development Core Team®.

Parecer CEP/UNIFESP 2.877.092 de 05/02/2018.

“(...) A gente mexe muito com veneno ... E às vezes cai na gente.

Aí você fica preocupado porque você sabe que, na hora ali não vai

dar nada, mas depois ... De uns tempos pra cá, eu estou sentindo

dor de cabeça em qualquer hora, a vista escurece ... dá tontura,

falta de ar, espirradeira, canseira.... Tudo isso de mexer com

veneno” (Trabalhador 10).


