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RESUMO 

 

A floricultura é reconhecidamente uma opção lucrativa do agronegócio, que movimenta cerca 

de 100 bilhões de dólares ao ano. No Brasil, vem se consolidando como atividade importante 

na economia. O estado de São Paulo é o maior produtor de flores e plantas ornamentais do 

país, empregando cerca de 80.000 pessoas. Dos 7.000 hectares cultivados, 56% correspondem 

ao plantio em estufas. As estufas são microcosmos planejados para propiciar condições 

climáticas apropriadas ao crescimento das plantas e não necessariamente à proteção da saúde 

do trabalhador. Diversos estudos sugerem que trabalhadores de estufas estão expostos a níveis 

mais elevados de agrotóxicos que outros trabalhadores rurais, como consequencia do 

enclausuramento e do manejo contínuo das plantas. Dentre as diversas classes de agrotóxicos, 

os anticolinesterásicos (organofosforados e carbamatos) são largamente utilizados por 

produtores de flores e plantas ornamentais da região do Alto Tietê, um dos polos mais 

importantes do estado de SP. Nesse estudo, investigou-se possível exposição ocupacional a 

agrotóxicos anticolinesterásicos em trabalhadores de estufas de flores e plantas ornamentais 

em cidades desse polo, a partir do reconhecimento das práticas de Segurança e Saúde no 

Trabalho (SST) adotadas e da quantificação dos níveis sanguíneos de acetilcolinesterase e 

butirilcolinesterase dos trabalhadores. Participaram do estudo 65 trabalhadores. A maioria 

executava atividades relacionadas ao manejo das plantas e informou que nunca recebeu 

capacitação para manuseio seguro e descarte dos agrotóxicos, e que nunca leu os rótulos 

destes produtos. Apesar de quase metade dos trabalhadores não utilizarem os EPIs 

recomendados pela NR31, apenas 4 disseram que acreditam não estarem expostos aos 

agrotóxicos durante suas atividades. Da mesma maneira, grande parte afirmou que o intervalo 

de reentrada após a pulverização é respeitado, porém associam esse período à dissipação do 

odor do produto aplicado. Nota-se uma discrepância entre aquilo que os trabalhadores 

afirmam praticar e conhecer, e o que realmente praticam e conhecem. Dentre os 50 

trabalhadores analisados, 7 apresentaram redução de mais de 25% na atividade da 

acetilcolinesterase e 5 da butirilcolinesterase. Observou-se diferença estatisticamente 

significativa nas atividades da acetilcolinesterase nos períodos de pré e pós-exposição [3,64 

(0,48) vs. 3,38 (0,58); p = 0,004], mas não da butirilcolinesterase [1,62 (0,42) vs. 1,56 (0,42); 
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p = 0,194], considerando como pré-exposição um único corte, a partir do 11
o
 dia após 

aplicação do agrotóxico. Nas trabalhadoras, a inibição da atividade enzimática foi mais 

acentuada e frequente que para os homens. Isso pode estar relacionado à susceptibilidade do 

gênero ou à atividade desenvolvida pelas mesmas, que eram responsáveis exclusivamente 

pelo trato cultural. Observou-se inibição da atividade enzimática estatisticamente significativa 

para aqueles trabalhadores do manejo, mas não para os aplicadores. Esses resultados indicam 

que a população potencialmente exposta, em função da organização do trabalho, das práticas 

de SST adotadas na região, dos saberes individuais, não é predominantemente o trabalhador 

no preparo da calda e pulverização, mas aquele que atua no trato cultural. Sugerem ainda que 

a consolidação econômica do setor não foi acompanhada pela incorporação de boas práticas 

de SST, tornando essa população vulnerável a exposição aos agrotóxicos e consequentemente 

aos seus efeitos. 

 

Palavras-chave: agrotóxicos anticolinesterásicos; boas práticas de SST; estufas de flores e 

plantas ornamentais; exposição ocupacional. 
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ABSTRACT 

 

Floriculture is recognized as a lucrative branch of agribusiness, with an annual turnover of 

US$100 billion a year. It has become an important economic activity in Brazil. São Paulo 

State is the largest Brazilian flowers and ornamental plants producer. Flower growing, in such 

state, employs at least 80,000 workers, and occupies about 7,000 hectares, 56% of which in 

greenhouses. Greenhouses are microcosms designed to optimize the plant growing, and not 

necessarily for protecting workers' health. Several studies suggest that, among rural workers, 

greenhouse floriculturists are particularly suspected of being heavily exposed to 

agrochemicals due to the enclosed environment and to the continuous contact with the 

cultivars. Cholinesterase inhibitors agrochemicals, namely organophosphates and carbamates, 

are mostly used (by flower growers in Alto Tietê, one of the most important flower producing 

regions in São Paulo State. This study aimed at investigating possible occupational exposure 

to anticholinesterase pesticides in flower greenhouse workers from Alto Tiete region, 

considering the adopted occupational safety and health (OSH) practices and quantified 

cholinesterase blood activity (plasma - BuChE and erythrocyte - AChE) before (> 10 days 

after spraying), and after (≤ 10 days after spraying) anticholinesterase pesticide exposure. A 

total of 65 employees were surveyed. Most of them performed a wide range of activities such 

as pruning, weeding, thinning, sorting, picking and harvesting and declared they had never 

received training for safe handling and disposal of pesticides. They also stated that had never 

read pesticide labels. Although half of the workers did not use personal protective equipment 

(PPE) recommended by NR31, only four believed they were not exposed to pesticides during 

their activities. Likewise, most of them stated that restricted entry intervals, after pesticide 

spraying, were respected. However, they clearly associated such interval with pesticide odor 

dissipation. It is noticeable then, the discrepancy between what workers said to do and to 

know and what workers really did and knew. A total of 50 workers have their blood samples 

collected and analyzed. AChE activity inhibition greater than 25% was detected for 7 

workers, while BuChE activity inhibition greater than 25% was detected for 5 workers. 

Considering all subjects, statistically significant activity inhibition was observed to 



 

acetylcholinesterase [3.64 U/ml (0.48) vs. 3.38 U/ml (0.58); p=0.004], but not to 

butyrylcholinesterase [1.62 U/ml (0.42) vs. 1.56 U/ml (0.42); p=0.194]. Still, statistically 

significant enzyme activity inhibition was observed for women, but not for men. The 

depletion was more pronounced for women too. This can be related to gender susceptibility or 

to their activities; women were mostly responsible for handling the cultivars. Statistically 

significant enzyme activity inhibition was also observed for those who handle flowers but no 

for those responsible for pesticide spraying, thus reinforcing that the potentially exposed 

population to cholinesterase inhibitors pesticides are not exclusively those workers spraying 

pesticides, but all those workers continuously handling the plants. The results also suggest 

that the economic consolidation of the sector has not been accompanied by the incorporation 

of good OSH practices, making this population vulnerable to pesticide exposure and, 

consequently, to its health adverse effects. 

 

Keywords: anticholinesterase pesticides; OSH practices; flower and ornamental plants 

greenhouses; occupational exposure. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A floricultura é caracterizada como uma atividade do setor agrícola, comumente denominada 

de horticultura ornamental. Suas lavouras não estão relacionadas entre as principais 

commodities agrícolas por não serem classificadas como alimento ou utilizadas para 

processamento alimentar. Entretanto, o cultivo de flores é globalmente reconhecido como 

uma opção lucrativa do agro-negócio, movimentando anualmente cerca de 100 bilhões de 

dólares (OLIVEIRA & BRAINER, 2007). 

Os Estados Unidos, o Japão e a Holanda controlam aproximadamente 50% do valor da 

produção mundial e 20% da área produtiva. Estima-se, mundialmente, em cerca de 420 mil 

hectares a área de cultivo de flores e plantas ornamentais. Os países com maiores superfícies 

cultivadas, em ordem decrescente, são: Canadá, China, Índia, Japão, Estados Unidos, Taiwan, 

Holanda e Brasil na 8ª posição. Cabe ressaltar que a produtividade é maior nos países onde há 

maior cultivo em áreas protegidas (estufas), não sendo proporcional a área plantada total. Os 

países com as maiores áreas de cultivo em estufas, em ordem decrescente são: Estados 

Unidos, Japão, Holanda, Itália, Alemanha, Espanha, Canadá, França, Israel, Reino Unido e 

Brasil. Este, ocupando a 11ª posição, com área plantada total de 8.500 hectares e área de 

cultivo em estufas de 952 hectares em 2002 (OLIVEIRA & BRAINER, 2007). 

Apesar da atividade de floricultura estar presente em quase todos os países do mundo, dados 

estatísticos confiáveis nem sempre estão disponíveis ou atualizados. Várias são as razões, 

como por exemplo: (i) não inclusão do consumo local nas estatísticas, (ii) ausência de 

padronização para a classificação dos produtos comercializados, (iii) ausência de fontes 

estatísticas oficiais. Essas mesmas inconsistências são encontradas ao se levantar dados 

relativos à produção e comercialização de flores e plantas ornamentais no Brasil. Somente a 

partir de 2000 a floricultura passou a fazer parte da agenda de políticas públicas brasileira, 

com a implantação do Programa de Desenvolvimento de Flores e Plantas Ornamentais do 

Ministério da Agricultura. Ainda assim, até o ano de 2004, os únicos dados nacionais 

disponíveis haviam sido produzidos pelo Instituto Brasileiro de Floricultura (IBRAFLOR). Já 

em 2004 o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) disponibilizou estatísticas, 

mas com dados obtidos de 1995 e 1996 (JUNQUEIRA & PEETZ, 2008). Ainda hoje, os 

dados estão disponíveis em fontes restritas como IBGE, Câmara Setorial da Cadeia Produtiva 

de Flores e Plantas Ornamentais do Brasil e IBRAFLOR. Muitas vezes, produzidos por meio 

de estimativas ou prospecções e apresentando valores discrepantes entre diferentes fontes. 
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1.1 PRODUÇÃO DE FLORES NO BRASIL 

 

O cultivo de flores tornou-se uma opção de agronegócio lucrativo em todo o mundo nos 

últimos anos, particularmente nos países em desenvolvimento (DONOHOE, 2007). A 

Holanda sozinha responde por quase metade desse comércio e outros países como a 

Colômbia, Itália, Dinamarca, Estados Unidos, Bélgica, Israel, Costa Rica, Alemanha, Canadá, 

França, Espanha, Quênia e Equador têm uma participação de mais de US$ 100 milhões. 

Países da Ásia como Tailândia, Malásia, China, Cingapura e Índia também estão entrando 

neste comércio internacional e a previsão é que a produção de flores continuará a expandir-se, 

especialmente em novos países produtores da Ásia, África e América Latina. No Brasil, o 

agronegócio de flores e plantas ornamentais vem se consolidando como atividade importante 

na economia (FRANÇA & MAIA, 2008). 

O IBRAFLOR estima que, em 2014, o setor de floricultura brasileiro contava com 8.248 

produtores e uma área cultivada de aproximadamente 14.992 hectares. São cultivadas mais de 

350 espécies com cerca de 3 mil variedades (IBRAFLOR, 2015). Este setor é responsável por 

215.818 empregos diretos, 78.485 (36,37%) relativos à produção, 8.410 (3,9%) relacionados à 

distribuição, 120.574 (55,87%) no varejo, 8.349 (3,8%) em outras funções, em maior parte 

como apoio (IBRAFLOR, 2015). Em 2014 o setor apresentou um faturamento aproximado de 

R$5,7 bilhões (IBRAFLOR, 2015). Nos anos de 2012 e 2013, esse montante foi de R$ 4,8 

bilhões e R$ 5,2 bilhões, respectivamente (IBRAFLOR, 2015). As exportações acumularam 

US$23,9 milhões no ano de 2013 (MDIC, 2013). 

A produção comercial nacional de flores e plantas ornamentais iniciou-se no estado de São 

Paulo na década de 1950, quando imigrantes holandeses se instalaram no leste paulista e 

fundaram a Cooperativa Agropecuária de Holambra. Esta era responsável, em 2005, por cerca 

de 60% da produção nacional de flores, e em 2011 por aproximadamente 40% da produção 

nacional (FRANÇA & MAIA, 2008; OLIVEIRA et al., 2011). 

Durante muitas décadas a produção ficou concentrada na região Sudeste, principalmente no 

estado de São Paulo (JUNQUEIRA & PEETZ, 2008). Atualmente o cultivo se expandiu para 

outras regiões do país, principalmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de 

Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pernambuco, Paraná, Goiás, Ceará, Bahia, 

Espírito Santo e Alagoas (OLIVEIRA & BRAINER, 2007). Os municípios das Regiões Sul, 

Sudeste e Centro-Oeste produzem em sua maior parte flores de clima temperado. As regiões 

Norte e Nordeste produzem flores de clima tropical (BUAINAIN & BATALHA, 2007). 
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O estado de São Paulo ainda é o maior produtor, consumidor e exportador de flores e plantas 

ornamentais do país (JUNQUEIRA & PEETZ, 2008). Em 2014 o setor apresentou, somente 

nesse estado, um faturamento aproximado de R$1,98 bilhão (IBRAFLOR, 2015). Embora o 

número exato são esteja atualizado, emprega cerca de 80.000 pessoas. Estima-se que tenha 

2.288 produtores, organizados nos polos de produção discriminados abaixo, com destaque 

para as cidades de Holambra, Atibaia, Mogi das Cruzes e Ibiúna (IBRAFLOR, 2015; 

BUAINAIN & BATALHA, 2007): 

 Atibaia (Atibaia, Bragança Paulista, Mairinque e Piracaia); 

 Grande São Paulo (Ferraz de Vasconcelos, Embú, Ibiúna, Itapecerica da Serra, Cotia, 

Vargem Paulista e São Roque);  

 Dutra (Arujá, Mogi das Cruzes e Salesópolis); 

 Vale do Ribeira (Pariquera-Açu, Iguape); 

 Paranapanema (Paranapanema);  

 Campinas (Campinas, Indaiatuba, Monte Mor, Hortolândia e Limeira) e  

 Holambra (Holambra, Santo Antonio da Posse, Mogi Mirim e Arthur Nogueira). 

O cultivo de flores e de plantas ornamentais nesse estado ocupa quase 7.000 hectares, e 

corresponde a 46% da área plantada em todo o país (IBRAFLOR, 2015). Da área total, cerca 

de 56% corresponde ao plantio em estufas. 

Com o intuito de atender à demanda crescente e o nível elevado de exigência do consumidor, 

garantindo maior qualidade aos produtos de alto valor econômico agregado, o número de 

colheitas protegidas (estufas) apresentou um aumento de 15% ao ano, entre os anos de 1996 e 

2001. O setor de cultivo de flores e plantas ornamentais é o que mais tem investido no 

desenvolvimento de tecnologias para produção em estufas devido ao interesse neste aumento 

de qualidade, produtividade e sanidade (FOLEGATTI et al., 2001; GUISELINI et al., 

2010). 

 

1.2 O TRABALHO EM ESTUFAS DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS 

 

No Brasil, as estufas para cultivo de flores e plantas ornamentais são predominantemente do 

tipo arco, podendo ser construída toda em ferro galvanizado; e/ou em ferro com pintura 

eletrostática; ou ainda mista com ferro na parte aérea e esteios em madeira (GENUNCIO et 

al., 2015). São recobertas por películas impermeáveis que podem ser de diferentes materiais, 

tais como PVC, polietileno, policarbonato e metacrilato. A altura da estufa pode variar de 
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3,5m a 4,5m com área de em torno de 230m² (SOUSA, 2016). A temperatura interna pode 

variar de 18° a 27°C, com umidade relativa do ar entre 80% a 90% de acordo com as 

características do cultivo (figura 1).  

 

Figura 1 - Estrutura típica de uma estufa de flores e plantas ornamentais: vista exterior (A); e 

vista interior (B).  

 

 

 

Nas estufas de flores e plantas ornamentais, quase todas as ações de controle do trato cultural, 

que incluem plantio, poda, corte, estaqueamento, preparo de muda, monitoramento de pragas 

e a adubação são realizados manualmente (LU, 2005). Nesse contexto, a presença do 

trabalhador torna-se indispensável, e o mesmo fica sujeito a diversos fatores de risco devido 

ao contato contínuo com as plantas, e também a sua permanência por horas nesse ambiente. 

Para a realização das ações do trato cultural, os trabalhadores podem ser divididos nas 

seguintes funções: manejadores, aplicadores, ajudantes gerais, encarregados e proprietários 

(RIBEIRO et al., 2012; FERNANDES, 2013). Os manejadores realizam atividades de 

manuseio como plantio, colheita, transplante de vasos, adubação, irrigação e monitoramento 

de pragas e doenças. Os aplicadores fazem o preparo da calda de agrotóxicos (diluição do 

produto no tanque) e a pulverização nas estufas. Estes também executam atividades feitas 

pelos manejadores quando não é necessária a pulverização. Os ajudantes gerais fazem limpeza 

nas estufas (capinagem), seleção e embalagem de plantas, carregamento e descarregamento de 

caminhões para distribuição. Os encarregados orientam os outros trabalhadores em todas as 

atividades e quando é necessário realizam atividades de preparo e aplicação de calda e 

manuseio das plantas. Já os proprietários normalmente se restringem a tarefas administrativas, 

escolha e aquisição de agrotóxicos, mas se houver necessidade também realizam atividades de 

preparo e aplicação da calda. As estufas maiores, principalmente aquelas que trabalham com 

exportação, ainda possuem trabalhadores no setor administrativo exclusivamente para 

realização de atividades de negociação de compra e venda. 
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As estufas são microcosmos planejados para propiciar as condições ambientais apropriadas à 

sobrevivência e ao crescimento dos cultivares, independentemente das condições climáticas 

externas. Fatores como umidade, temperatura, luminosidade, níveis atmosféricos do dióxido 

de carbono bem como a frequência de aplicação de agrotóxicos são controlados para otimizar 

o cultivo e não necessariamente para proteger a saúde dos trabalhadores. Os ajustes das 

condições climáticas, associado ao enclausuramento, podem prolongar e intensificar a 

exposição dos trabalhadores aos agentes químicos e físicos nesses ambientes (ILLING, 1997). 

Estudos que avaliam exposição ocupacional a agrotóxicos sugerem que dentre os 

trabalhadores rurais, aqueles de estufas são considerados expostos a níveis mais elevados de 

agrotóxicos quando comparados àqueles que trabalham em campo aberto (APREA et al., 

2002). Sugerem ainda que, aqueles de estufas de flores e plantas ornamentais são 

intensamente expostos a níveis ainda mais elevados de agrotóxicos que outros trabalhadores 

de estufas, devido (i) ao enclausuramento, que dificulta a dissipação do agrotóxico aplicado; e 

(ii) ao contato contínuo com as plantas para realização de atividades de corte, poda, e muda 

(APREA et al. 1999; APREA et al. 2001; APREA et al, 2002; BROUWER et al. 1993; 

MUNNIA et al., 1999; LU, 2005). Ainda assim, pouca atenção tem sido dada aos riscos 

decorrentes da manipulação de agrotóxicos nestes ambientes de trabalho (APREA et al., 

2002). 

Estudo realizado na região do Alto Tietê (SP) possibilitou conhecer de perto a organização, o 

processo de trabalho, as práticas adotadas de segurança e saúde ocupacional, e as possíveis 

fontes de exposição aos agrotóxicos nas estufas de flores e plantas ornamentais da região. 

Com relação ao armazenamento e manuseio de agrotóxicos, ficou evidente o 

desconhecimento dos riscos relacionados ao mau uso dos produtos (RIBEIRO et al., 2012). 

Boas práticas de trabalho são mencionadas pelos trabalhadores, porém, no dia a dia, as 

atividades são desempenhadas de maneira inadequada. Consequentemente, estes 

trabalhadores podem apresentar níveis de exposição aos agrotóxicos ainda mais elevados, 

devido combinação da precariedade das condições de manipulação de agrotóxicos com: (i) o 

enclausuramento; (ii) o contato contínuo com as flores pulverizadas sem o uso de EPIs 

adequados; e (iii) à falta de controle do tempo de reentrada após a aplicação de agrotóxicos. 

O comportamento frente ao uso dos agrotóxicos e a precariedade com a qual as atividades são 

realizadas demonstraram que o aumento da demanda por flores e plantas ornamentais, não 

implicou na melhoria das práticas de Segurança e Saúde no Trabalho (SST), adotadas nesses 

ambientes, mesmo no Estado mais rico do país. Dentre as razões para essas melhorias na área 

de SST não constituírem um dos objetivos a serem alcançados estão a falta de conhecimento 
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dos efeitos tóxicos ao organismo decorrente do mau uso dos agrotóxicos; falhas no processo 

de comunicação dos riscos; e, ainda, a falta de orientações claras e direcionadas ao manuseio 

dessas substâncias em ambientes fechados como as estufas, onde a exposição aos agrotóxicos 

é reconhecidamente mais elevada. 

 

1.3 EXPOSIÇÃO AOS AGROTÓXICOS ANTICOLINESTERÁSICOS 

 

Os agrotóxicos compreendem uma ampla gama de substâncias químicas utilizadas para 

controlar desde a população de insetos até o aparecimento de doenças em plantas. Podem ser 

classificados, pelo modo de uso, como inseticidas, herbicidas, fungicidas e etc., ou ainda pelo 

grupo químico a qual pertencem tais como ácidos amídicos, triazinas, ureias, 

organofosforados, organoclorados, carbamatos e piretróides. 

Sua utilização na agricultura data da década de 1920, época em que esses produtos eram 

poucos conhecidos do ponto de vista toxicológico. No Brasil, foram primeiramente utilizados 

em programas de saúde pública (no combate a vetores, e no controle de parasitas), e mais 

intensamente na agricultura, na década de 1960. A partir de meados da década de 70, houve 

uma expansão marcante na utilização de agrotóxicos nas lavouras, devido ao apoio político 

dado pelo II Plano de Desenvolvimento, que incentivou a produção e o consumo de insumos 

químico-agrícolas (SILVA et al., 2005). 

Países emergentes como África do Sul, Egito, China, Índia, Turquia, Argentina e Brasil, são 

responsáveis por 20% do mercado mundial de agrotóxicos (ABDL, 2006). Dentre eles, o 

Brasil se destaca como o maior mercado individual, representando 35% do montante 

comercializado (PERES et al., 2001). Entre 1995 e 1998, houve um crescimento de 160% na 

venda de agrotóxicos no Brasil, e aproximadamente 12 milhões de trabalhadores rurais foram 

expostos a estes compostos (VEIGA et al., 2006). Entre 2002 e 2011 a venda de agrotóxicos 

no Brasil aumentou de US$1,95 bilhões para quase US$8,5 bilhões e o consumo de 

1,75kg/habitante para 4,30kg/habitante, alçando o país à posição de maior consumidor 

mundial de agrotóxicos (Figura 2) (IBGE, 2001-2012; RIGOTTO et al., 2012; SINDIVEG, 

2002-2011). Cabe ressaltar que, entre 2004 e 2008, a área cultivada aumentou somente 4,6% 

no país. 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que 

aproximadamente 27% dos agricultores brasileiros dependem de agrotóxicos para o controle 

de pragas (IBGE - Censo Agropecuário, 2006). Em junho de 2013, 48,9% dos 1.620 produtos 
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registrados na ANVISA e em uso no país foram classificados como extremamente ou 

altamente tóxicos para os seres humanos (AGROFIT, 2013). 

 

Figura 2 - Consumo de agrotóxicos e número de habitantes no Brasil de 2002 a 2011 (IBGE, 

2001-2012; SINDIVEG, 2002-2011). 

 

 

Na década de 1990, estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicavam que, 

anualmente, eram registrados no mundo 1 milhão de casos de envenenamento por agrotóxicos 

e cerca de 20 mil mortes involuntárias pela mesma razão (WHO, 1990). Os dados mais 

recentes da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e Organização Mundial da Saúde 

(OMS) estimam que o uso de agrotóxicos provoque pelo menos 7 milhões de casos de 

doenças agudas e crônicas e cerca de 70 mil mortes por intoxicação a cada ano (ILO, 2005; 

ILO/WHO, 2005). Embora a utilização de maneira descontrolada de agrotóxicos represente 

um problema à saúde humana tanto em países desenvolvidos como nos países emergentes, 

estes últimos são os mais afetados. Nestes países são registradas 99% das mortes decorrentes 

da má utilização dos mesmos, além de diversos casos de intoxicação dos trabalhadores rurais 

com diferentes graus de gravidade, que constituem um grave problema de saúde pública 

(ABDL, 2006). 

Os trabalhadores agrícolas são expostos frequentemente a diversos agrotóxicos, 

simultaneamente ou sequencialmente. A exposição ocupacional pode ocorrer em diferentes 

etapas do processo: no preparo da “calda” (mistura e/ou diluição de agrotóxicos); durante a 

pulverização; na lavagem e descarte de embalagens e equipamentos; ou ainda pela 

manipulação das plantas pulverizadas (MOREIRA et al., 2002). 

 

Consumo de agrotóxico (x10
3
 ton) 

Número de habitantes (x10
6
 ton) 

Ano 
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A contaminação por via dérmica é reconhecida como a mais importante via de exposição 

ocupacional a agrotóxicos, e pode ocorrer durante todas as etapas descritas acima (BLANCO 

et al., 2008; GUPTA, 2006; CARLILE, 2006). A exposição prolongada e significativa por 

inalação pode ocorrer durante a aplicação em áreas fechadas. 

Fatores tais como diluição e método de aplicação, características do clima, uso dos 

equipamentos de proteção individual (EPI), práticas do trabalho relacionadas à higiene, 

condições de armazenamento dos produtos químicos, local da aplicação (indoor/outdoor), 

respeito ao intervalo de reentrada e atitudes frente ao risco podem alterar a intensidade da 

exposição aos agrotóxicos (COLOSIO et al., 2008). 

Os compostos organofosforados constituem a maior classe de agrotóxicos anticolinesterásicos 

utilizados mundialmente. Representam 40% do total de agrotóxicos comercializados no Brasil 

(KUBOTA, 2000), e 70% nos Estados Unidos da América (DE ALWIS et al., 2006). Seu uso 

é amplamente difundido na agricultura, devido à sua baixa persistência no meio ambiente, e 

no organismo (GUPTA, 2006; LARINI, 1999). São conhecidos mais de uma centena deles, 

com as mais diveras finalidades, como a proteção de culturas variadas, grãos em silos, e 

pecuária (GUPTA, 2006). 

A descoberta do potencial tóxico destes compostos ocorreu na II Guerra Mundial, quando 

foram utilizados como arma química, tendo seu uso se expandido a partir de então 

(ECOBICHON, 2001). A grande maioria deles é extremamente tóxica (WHO, 2009) e devido 

à falta de seletividade, o uso generalizado e descontrolado representa uma ameaça ao meio 

ambiente e à saúde humana (DAMALAS & ELEFTHEROHORINOS, 2011). 

Organofosforados e carbamatos são os responsáveis pelo maior número de intoxicações no 

meio rural (JEYARATNAM & MARONI, 1994). De acordo com dados da Organização 

Internacional das Nações de Consumidores, um trabalhador agrícola morre a cada 4 horas 

devido à intoxicação por agrotóxicos, na maioria das vezes, organofosforados (TAYLOR, 

2012). 

Do ponto de vista ocupacional, são facilmente absorvidos pela via dérmica e digestiva, 

rapidamente hidrolisados nos meios biológicos, e altamente lipossolúveis (KLAASSEN, 

1996). Após serem absorvidos, são distribuídos por todo organismo e apresentam maior 

afinidade pelo tecido adiposo, fígado, rins, glândulas salivares, tireoide, pâncreas, pulmão e 

paredes do estômago e intestinos, sistema nervoso central (SNC, em menor grau) e 

musculatura. Produzem efeitos toxicológicos diversos sobre o sistema nervoso central, 

sistema nervoso periférico e o sistema reprodutivo, entre outros (ECOBICHON, 2001).  
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Os principais sinais e sintomas das intoxicações ocasionadas por estes compostos são 

apresentados de forma resumida na Tabela 1. A ação letal pode ser atribuída à insuficiência 

respiratória (LARINI, 1999). 

A exposição aos organofosforados e carbamatos pode resultar em: (i) intoxicação aguda, na 

qual os sintomas surgem em um curto período de tempo após exposição a altas concentrações 

do produto; (ii) intoxicação subaguda, na qual os sinais de intoxicação aparecem após um 

período maior de tempo em função da exposição a concentrações moderadas do composto; e 

(iii) intoxicação crônica, na qual os sintomas aparecem muito tempo após a exposição (meses 

ou anos) para serem notados, em função da exposição contínua a baixas concentrações de 

praguicidas (RIBEIRO & MELLA, 2007). 

 

Tabela 1 - Sinais e sintomas da intoxicação por agrotóxicos organofosforados e carbamatos 

(LARINI, 1999). 

 

Local Sinais e Sintomas 

SNC 

Distúrbios do sono, dificuldade de concentração, comprometimento da 

memória, ansiedade, agitação, convulsões, tremores, disartria, depressão 

respiratória, torpor, coma. 

Aparelho digestivo 
Perda de apetite, náuseas, vômitos, dores abdominais, diarreia, 

defecação involuntária. 

Aparelho respiratório 
Rinorreia, secreção bronquiolar, dispneia, opressão torácica, edema 

pulmonar, asma. 

Sistema circulatório Bradicardia, bloqueio auriculoventricular. 

Sistema ocular Visão enfraquecida, miose, pupilas puntiformes sem reação. 

Aparelho Urinário Diurese frequente e involuntária. 

Glândulas exócrinas Transpiração excessiva. 

Sistema somático 
Enfraquecimento muscular generalizado, contração involuntária dos 

músculos, câimbras, fasciculações. 

 

Em trabalhadores agrícolas a intoxicação crônica é a mais perigosa, uma vez que dificilmente 

é diagnosticada antes do surgimento de doenças graves e/ou quadros irreversíveis, tais como 

cânceres; doença renal crônica; supressão do sistema imunológico; esterilidade; defeitos 

genéticos; disfunções endócrinas; efeitos neurológicos e comportamentais; além de efeitos 

deletérios para o sistema cardiovascular; trato gastrointestinal; pele, olhos e reações alérgicas. 

São suspeitos ainda de causarem alterações psicológicas em longo prazo com risco de 

tentativas de suicídio (ECOBICHON, 2001; GUPTA, 2006). 

Quimicamente, os agrotóxicos organofosforados são classificados como ésteres amido ou tiol-

derivados dos ácidos fosfórico, fosfônico, fosforotióico e fosfonotióico (Figura 3). A 
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toxicidade dos compostos organofosforados aumenta sempre que aumenta o número de 

átomos de carbono nos radicais ligados ao Oxigênio (R e R‟) (LARINI, 1999). A ligação P=O 

favorece a afinidade destes com o centro esterásico da enzima acetilcolinesterase 

(ECOBICHON, 2001). 

O grupo dos carbamatos, por sua vez, é formado por derivados do ácido N-metil-carbâmico 

(figura 4), utilizados frequentemente como inseticidas e nematicidas (ALONZO & CORRÊA, 

2008). Assim como os organofosforados, o mecanismo de toxicidade dos carbamatos é a 

inibição da enzima acetilcolinesterase; entretanto, para os carbamatos essa inibição é 

reversível e de curta duração (ECOBICHON, 2001). 

 

Figura 3 - Estrutura geral dos agrotóxicos organofosforados (REBELO, 2006). 

 

 

 

 

Figura 4 – (A) Estrutura geral dos carbamatos; (B) Ligação ao centro esterásico da 

acetilcolinesterase (REBELO, 2006). 

 

 

 

A acetilcolinesterase (AChE) é uma enzima cujo papel fundamental consiste na regulação dos 

impulsos nervosos. É a enzima responsável pela hidrólise do neurotransmissor acetilcolina, 

degradando-o em colina e ácido acético na junção neuromuscular e nas terminações nervosas. 

Os agrotóxicos organofosforados se ligam covalentemente e de modo bastante estável ao sítio 

esterásico da AChE, dando lugar à enzima fosforilada (Figura 5). A reação de esterificação é 
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virtualmente irreversível, e a regeneração da enzima é lenta, sendo determinada pelo tempo 

requerido para a síntese de novas moléculas de acetilcolinesterase (ALONZO & CORRÊA, 

2008). 

O acúmulo da acetilcolina nas terminações nervosas permite a ação mais intensa e prolongada 

do mediador químico nas sinapses colinérgicas ao nível das membranas pós-sinápticas 

(ALONZO & CORRÊA, 2008; ECOBICHON, 2001; LARINI, 1999). Nesses casos, ocorre 

o que se chama de hiperestimulação colinérgica, podendo o organismo apresentar 

manifestações leves a moderadas como sudorese, lacrimejamento, dores abdominais, 

taquicardia; ou ainda manifestações mais graves, como insuficiência respiratória e coma, 

dependendo do grau de intoxicação e via de exposição (GUPTA, 2006). 

A inibição da colinesterase por meio dos compostos organofosforados e carbamatos é um 

valioso indicador de exposição a essa classe de agrotóxicos (NIGG & KNAAK, 2000; 

PASIANI et al., 2012; US EPA, 2000). 

No organismo humano existem dois tipos de colinesterases (WILSON, 2001). A 

acetilcolinesterase, também chamada de colinesterase verdadeira, colinesterase específica ou 

eritrocitária, é encontrada no tecido nervoso, na junção neuromuscular e nos eritrócitos. É 

sintetizada durante a eritropoiese, sendo renovada de 60 a 90 dias. A pseudocolinesterase, ou 

colinesterase inespecífica, plasmática ou sérica, é encontrada no plasma, no intestino e em 

menor concentração em outros tecidos. É sintetizada em nível hepático, com renovação de 7 a 

60 dias (JOSHAGHANI et al., 2007; OLIVEIRA-SILVA et al., 2003). 

Essa diferença de meias-vidas entre as colinesterases tem sido utilizada para diferenciar 

temporalmente as intoxicações por agrotóxicos organofosforados: o nível de 

acetilcolinesterase eritrocitária (AChE) é utilizado como indicador para intoxicações sofridas 

há mais tempo; enquanto que o nível da pseudocolinesterase (colinesterase plasmática, 

BuChE) é utilizado como indicador para intoxicações recentes (COCKER et al., 2002; JORS, 

E. et al., 2006). 

Vale ressaltar que os valores de colinesterase devem ser interpretados com cautela, já que 

existe variação inter e intraindividual. Além disso, a atividade da colinesterase pode ser 

influenciada por fatores como peso (Índice de Massa Corporal - IMC), gênero, idade, doenças 

hepáticas, tabagismo, alcoolismo (ingestão diária de álcool) e uso de anticoncepcionais (JORS 

et al., 2006). 
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Figura 5 - Funcionamento e inibição da enzima acetilcolinesterase (AChE). (A) Hidrólise do 

neurotransmissor acetilcolina e reativação da AChE acetilada; (B) Inibição da AChE por 

agrotóxicos organofosforados. 

 

 

 

 

A legislação brasileira, por meio da Norma Regulamentadora 7 (NR 7 - Programa de controle 

médico de saúde ocupacional), Portaria n.º 3.214 de 08/06/1978 do Ministério do Trabalho e 

Emprego prevê que a periodicidade para a realização da análise da colinesterase eritrocitária, 

colinesterase plasmática ou colinesterase eritrocitária e plasmática (sangue total) seja, no 

mínimo semestral, para trabalhos que envolvam a manipulação e/ou contato com produtos 
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organofosforados e carbamatos. Ainda segundo a NR 7, os indicadores biológicos máximos 

permitidos são de 30% de depressão da atividade inicial para a acetilcolinesterase eritrocitária, 

50% de depressão para a colinesterase plasmática e 25% de depressão para colinesterase 

eritrocitária e plasmática (sangue total). 

Dentre as diversas classes de agrotóxicos, os agrotóxicos conhecidos como 

anticolinesterásicos (organofosforados e/ou carbamatos) são largamente utilizados por 79% 

dos produtores de flores e plantas ornamentais da região do Alto Tietê, um dos polos mais 

importantes do estado de São Paulo (RIBEIRO et al., 2012). Apesar disso, Ribeiro et al. 

(2012) relataram não haver acompanhamento dos níveis sanguíneos de colinesterase destes 

trabalhadores. Em alguns casos, nunca havia sido realizada uma coleta de sangue sequer. 

Além disso, assim como os relatos da literatura com relação ao uso inadequado de 

agrotóxicos, a falta de controle desde a aquisição até o descarte, ou sobre as dificuldades em 

se manter registros de dosagens de agrotóxicos utilizados, para diversos tipos de cultura e 

modos de produção agrícola, muitos são os relatos da literatura sobre a falta de dados clínicos 

minimamente aceitáveis e sobre a falta de acompanhamento médico e periodicidade de 

exames no trabalho rural (FARIA et al., 2009; PASIANI et al., 2012; QUANDT et al., 2010; 

DAMALAS et al., 2006; CATAÑO et al., 2008; NTOW et al., 2009; PAKRAVAN et al., 

2015). 

Alguns coincidentes com os dados já relatados para o trabalho em estufas de flores (RIBEIRO 

et al., 2012), mas ainda escassos em relação ao tamanho dessa população e à importância 

econômica desta atividade. 
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OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

 

Investigar possível exposição ocupacional a agrotóxicos anticolinesterásicos em estufas de 

flores e plantas ornamentais nos polos produtores do Estado de São Paulo. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

Caracterizar o contexto laboral no qual a população objeto deste estudo se encontra inserida 

em função das atitudes e práticas de trabalho adotadas. 

Quantificar os níveis sanguíneos de colinesterases (plasmática - BuChE e eritrocitária - 

AChE) dos trabalhadores de estufas de flores e plantas ornamentais. 

Associar os níveis quantificados com as práticas em Segurança e Saúde no Trabalho (SST) 

adotadas e com as atividades desempenhadas. 

Avaliar se o que está previsto na NR7 (Norma Regulamentadora 7 - Programa de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional) atende às necessidades para avaliação e acompanhamento dos 

trabalhadores de estufas de flores e plantas ornamentais expostos a organofosforados e/ou 

carbamatos. 
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3 MATERIAIS 

 

3.1 EQUIPAMENTO 

 

 Sistema Test-mate ChE Colinesterase (modelo 400). 

 

3.2 REAGENTES E OUTROS MATERIAIS 

 

 Kit para 96 testes de colinesterase eritrocitária AChE (modelo 460) contendo reagente 

AChE liofilizado; 

 Kit para 96 testes de colinesterase plasmática BuChE (modelo 470) contendo reagente 

BuChE liofilizado; 

 Tampão: 2 ml por tubo de ensaio. Contem fosfato, surfactante, corante e conservante 

EDTA; 

 Água destilada: 15 ml em frasco gotejador; 

 Alicate; 

 Filtro de papel; 

 Pipeta de transferência; 

 Capilares (10 µl); 

 Tubos BD Microtainer® com capacidade de 500 µl contendo o EDTA K2 jateado na 

parede interna; 

 Lanceta Automática Microtainer® Contact Activated, 1,5 mm x 2 mm, azul, 

desenvolvida para punção digital, com dispositivo de segurança e sistema de disparo 

ativado por contato (atende as exigências da Norma Regulamentadora 32 – Segurança 

e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde); 

 Estante para 45 tubos de 13 mm para manter a estabilidade e a segurança das amostras 

em posição vertical, o que reduz a hemólise em decorrência do desgaste mecânico. 

Além disto, estas estantes evitam a exposição direta à luz; 

 Curativo pós-punção contínuo, redondo de 25 mm de diâmetro, modelo adulto; 

 Coletor perfuro-cortante com alça dupla para transporte, contra trava de segurança, 

produzido de acordo com NBR 13.853 (Coletores para serviços de saúde perfurantes 

ou cortantes – Requisitos e métodos de ensaio), revestimento interno que evita 

perfurações e vazamentos com capacidade de 3 litros; 
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 Álcool Swab recomendado para antissepsia da pele, constituído de compressa de 

tecido não tecido (TNT) umedecido em álcool isopropílico a 70%, não inflamável. 

Embalado individualmente em envelope termosselado e lacrado em polímero plástico 

com revestimento aluminizado. 

 

Figura 6 - Sistema Test-Mate ChE Colinesterase - modelo 400 (A), reagentes e outros 

materiais necessários para quantificação das colinesterases (B): (1) Água destilada: 15ml em 

frasco gotejador; (2) e (3) Tampão: 2 ml por tubo de ensaio; (4) Água destilada: 15ml em 

frasco gotejador; (5) Alicate; (6) Capilares; (7) Filtro de papel; (8) Pipeta de transferência; (9) 

Reagente BuChE para colinesterase plasmática: liofilizado, 96 testes por placa; (10) Reagente 

AChE para colinesterase eritrocitária: liofilizado, 96 testes por placa; (11) Pipeta de 

transferência. 
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4 MÉTODO 

 

4.1 DESENHO DO ESTUDO 

 

Foi realizado um estudo de coorte, entre julho de 2015 e janeiro de 2016 em oito estufas de 

flores e plantas ornamentais dos polos produtores do estado de São Paulo, previamente 

identificados, na região do Alto Tietê, no entorno das seguintes cidades: (i) Guarulhos, situada 

a 20 km de São Paulo; (ii) Arujá, situada a 40 km da cidade de São Paulo e (iii) Mogi das 

Cruzes, situada a 60 km da cidade de São Paulo (figura 7). 

 

Figura 7 - Localização das cidades no estado de São Paulo, Brasil: (1) São Paulo; (2) 

Guarulhos; (3) Arujá; e (4) Mogi das Cruzes. 

 

 

 

O contato inicial foi realizado com a Associação dos Floricultores da Região da Via Dutra 

(AFLORD) que serviu como mediador para o primeiro contato com os produtores e 

agricultores da região e divulgação do projeto. 

 

4.2 PROCEDIMENTOS 

 

Todos os trabalhadores das estufas foram convidados a participar do estudo e após assinarem 

termo de consentimento (TCLE – ver apêndice B), foram entrevistados e tiveram amostras de 

sangue para análise das atividades da AChE e da BuChE coletadas em duas oportunidades, 

antes e após a exposição a agrotóxicos. 

As entrevistas eram semiestruturadas (apêndice A) e foram realizadas previamente à coleta de 

sangue (Figura 8), baseadas em metodologia de pesquisa social (de caráter qualitativo) e 
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questões para determinação dos níveis de contaminação dos trabalhadores, abrangendo temas 

como idade e gênero dos trabalhadores; atividades realizadas pelos trabalhadores; anos 

realizando a atividade e manuseio, armazenamento e descarte de agrotóxicos; uso de 

equipamentos de proteção individual (EPI), queixas de saúde e doenças que possam atuar 

possivelmente como fatores de confundimento como disfunção hepática, alcoolismo e 

desnutrição (OLIVEIRA-SILVA et al., 2003). 

Existem interferências fisiológicas e analíticas na determinação dos níveis de colinesterases, 

como a hemoglobinúria paroxística noturna, anemias macrocíticas ou microcíticas severas, 

falência hepática, má nutrição, hepatites virais e alcoólicas, infecções e administração de 

drogas como piridostigmina e anticoncepcionais. Então, qualquer pessoa a princípio 

selecionada para o estudo com uma ou mais destas características deverá ser excluída do 

grupo de estudo, previamente a coleta de sangue através da aplicação do questionário 

(apêndice A). 

 

Figura 8 - Aplicação dos questionários dentro das estufas. 

 

 

 

As amostras de sangue (no máximo 200 µl) foram coletadas em microtubos com EDTA 

(ácido etilenodiaminotetracético) através de punção digital, transportadas em maletas térmicas 

com gelo e controle da temperatura e conservadas em geladeira (figuras 9 e 10). A análise da 

amostra foi realizada sempre no mesmo dia da coleta. A estabilidade das amostras é de até 40 

dias permitindo realização de contra provas e controles interlaboratoriais.  
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Figura 9 - Foto do tubo BD Microtainer® com capacidade de 500 µl contendo EDTA (A); 

Amostra coletada (B) e lanceta automática para punção digital Microtainer® (C). 

 

 

 

Figura 10 - Material para coleta das amostras biológicas (A); e maleta térmica para transporte 

das amostras de sangue (B). 

 

 

 

As amostras foram coletadas no período pré-exposição, definido como um período de mais de 

dez dias desde a última aplicação do agrotóxico anticolinesterásico e considerado como o 

valor de referência do trabalhador, e no período pós-exposição, ou seja, período menor ou 

igual a dez dias da última aplicação do anticolinesterásico. Nesse estudo, endente-se por 

exposição ao agrotóxico anticolinesterásico, o dia no qual o mesmo foi preparado e aplicado 

nas estufas pela última vez antes da coleta da amostra de sangue. O corte de dez dias foi 

escolhido considerando-se a janela de tempo entre a exposição e a coleta da amostra a ser 



33 
 

analisada, que está diretamente relacionada com o período de detecção da redução da 

atividade enzimática das colinesterases.  

 

Figura 11 - Local de coleta em uma estufa selecionada (A) e coleta realizada (B). 

 

 

 

4.3. ANÁLISE 

 

O sistema Test-mate ChE Modelo 400 (kit EQM, EQM Research, Cincinatti, Ohio, USA) foi 

usado para determinação quantitativa de acetilcolinesterase e pseudocolinesterase em sangue 

total, baseado no método de Ellman modificado (MOREIRA et al., 2002; OLIVEIRA-SILVA 

et al., 2000). Os kits reagentes para testes de uso exclusivo desse sistema estão registrados na 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Os resultados obtidos estão expressos 

em unidades internacionais por ml de sangue total (atividade de colinesterase plasmática) ou 

por grama de hemoglobina (atividade de acetilcolinesterase eritrocitária). 

O analisador fotométrico Test-mate ChE é calibrado na fábrica e devem ser analisados 

controles a cada dia de rotina de trabalho. 

O método baseia-se no trabalho de Ellman et al. (1961) e consiste na determinação 

espectrofotométrica da taxa de produção de tiocolina (figura 12). O substrato, acetiltiocolina 

ou butiriltiocolina, é hidrolisado pela enzima AChE (ou pseudocolinesterase, 

respectivamente), liberando tiocolina e acetato. A tiocolina reage com o ácido 5,5'-ditiobis-2-

nitrobenzóico (DTNB, reagente de Ellman) produzindo o 5-tio-2-nitrobenzoato, de coloração 

amarela (figura 12). A absorbância é lida a 450 nm. A taxa de formação da cor é proporcional 

à quantidade de acetilcolinesterase ou pseudocolinesterase livre presente na amostra 

sanguínea.  



34 
 

 

Figura 12 - Princípio do método de Ellman (ELLMAN, 1961). 

 

 

 

Segundo informações de controle de qualidade do fabricante do Test-mate ChE Modelo 400 

que constam no manual, a variabilidade intraindividual da colinesterase eritrocitária e 

plasmática é menor do que 5% na semana e menor do que 10% ao mês. Sabe-se que atividade 

da acetilcolinesterase (eritrocitária) varia consideravelmente menos do que a atividade enzima 

plasmática (pseudocolinesterase). Além disso, a atividade da AChE apresenta menor 

variabilidade do que outros testes hematológicos comumente realizados como hematócrito, 

hemoglobina, ou contagem de eritrócitos (SIDELL & KAMINSKIS, 1975). Apesar da 

considerável variação desses valores na população normal, geralmente eles estão reduzidos 

naquela abaixo da faixa normal antes do aparecimento dos sintomas. 

 

4.4 DESFECHOS 

 

Os desfechos principais do estudo foram as comparações entre a atividade da AChE e da 

BuChE nos períodos pré e pós-exposição de cada trabalhador individualmente. 

De acordo com a NR 7 e também com o fabricante do teste utilizado, quando o resultado da 

atividade colinesterásica eritrocitária ou plasmática (sangue total) for menor que 75% da 

atividade inicial, o exame deve ser repetido e, confirmando-se este valor, o trabalhador é 

considerado possivelmente intoxicado. Quando a atividade for menor que 70% indicará uma 

exposição excessiva, podendo estar associada a um efeito adverso e indicar doença (NR 7 - 

Programa de controle médico de saúde ocupacional ), recomendando-se nesse caso que o 

trabalhador seja removido da atividade em que ocorre a exposição aos agrotóxicos (IPCS, 
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1986; NR 7 – Programa de controle médico de saúde ocupacional). Deve ser realizado um 

acompanhamento deste trabalhador e se houver retorno à atividade laboral, este deverá ser 

conforme a Norma regulamentadora 7 (NR 7 - Programa de controle médico de saúde 

ocupacional). 

A comparação das atividades enzimáticas também foi realizada nos seguintes subgrupos: 

 Sexo masculino e feminino; 

 Função na estufa (aplicação ou manuseio); 

 Classe de agrotóxico utilizado (organofosforado ou carbamato). 

Agrotóxicos organofosforados e carbamatos apresentam meia-vida extremamente curta (KOH 

& JEYARATNAM, 1996).Segundo Oliveira-Silva et al (2003) no intervalo de 11 a 20 dias 

(zona de transição) observa-se elevado número de falsos negativos, devido às atividades 

enzimáticas transitórias tendendo ao retorno à normalidade. Os autores também observaram 

que num período superior a dez dias não é possível acusar a exposição através da 

butirilcolinesterase e superior a vinte dias, através da acetilcolinesterase (OLIVEIRA-SILVA 

et al., 2003, p.133). Além disso, nesta zona de transição, a butirilcolinesterase pode apresentar 

um efeito chamado de “rebote”, devido uma resposta compensatória à sua redução na corrente 

sanguínea, no qual ocorrerá um aumento médio das atividades desta enzima. Este efeito 

rebote é discutível para a acetilcolinesterase, sendo não observado por Peres et al. (2005), 

justificável pois sua síntese é condicionada à presença de núcleo nas hemácias em formação 

(OLIVEIRA-SILVA et al., 2003), mas observado por Pasiani et al (2012). Apesar dessas 

limitações, são melhores indicadores de exposição do que os indicadores de dose interna, 

como por exemplo 3,5,6-tricloro-2-piridinol (TCP); 2-isopropil-4-metil-6-hidroxi-pirimidina 

(IMP); ácido dicarboxílico malation (MDA); para-nitrofenol (PNP) que são metabólitos de 

clorpirofós e metil-clorpirofós; diazinon; malation e paration; e metilparation, 

respectivamente, já que estes estão presentes nos fluidos biológicos por 48 horas no máximo 

(OLIVEIRA-SILVA et al., 2003; HERNÁNDEZ et al., 2004; LEWIS et al., 2015). 

Baseando-se nestas premissas, optou-se, adicionalmente, comparar os valores das atividades 

de ambas as enzimas, em relação ao período pré-exposição, nos trabalhadores que tiveram sua 

coleta realizada em 11 a 20 dias e após 20 dias da última aplicação, respectivamente (figura 

13). 
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Figura 13 - Diagrama demonstrando as duas situações analisadas. 

 

  

 

4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Todas as variáveis contínuas tiveram distribuição normal segundo o teste de Kolgomorov-

Smirnov. Deste modo, as variáveis são apresentadas como média e desvio-padrão. A 

comparação entre os valores de colinesterases (acetilcolinesterase e pseudocolinesterase) pré e 

pós-exposição foi realizada com o teste t pareado (i). Comparou-se também estes valores de 

colinesterases (AChE e BuChE) pré e pós-exposição quanto os subgrupos sexo (ii, iii), função 

(iv, v), classe de agrotóxico utilizado (vi, vii) e subgrupos de pré-exposição determinados 

(viii, ix). 

Trabalhou-se com as seguintes hipóteses: 

i) H0: Os valores de colinesterases (AChE e BuChE)  pré e pós-exposição não são 

diferentes para os trabalhadores de estufas de flores e plantas ornamentais. 

ii) H0: Os valores de colinesterases (AChE e BuChE)  pré e pós-exposição não são 

diferentes para os trabalhadores do sexo feminino. 

iii) H0: Os valores de colinesterases (AChE e BuChE)  pré e pós-exposição não são 

diferentes para os trabalhadores do sexo masculino. 

iv) H0: Os valores de colinesterases (AChE e BuChE)  pré e pós-exposição não são 

diferentes para os manejadores. 

v) H0: Os valores de colinesterases (AChE e BuChE)  pré e pós-exposição não são 

diferentes para os aplicadores. 
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vi) H0: Os valores de colinesterases (AChE e BuChE)  pré e pós-exposição não são 

diferentes para os trabalhadores expostos a pulverização por carbamatos. 

vii) H0: Os valores de colinesterases (AChE e BuChE)  pré e pós-exposição não são 

diferentes para os trabalhadores expostos a pulverização por organofosforados. 

viii) H0: Os valores de colinesterases (AChE e BuChE)  pré e pós-exposição não são 

diferentes para os trabalhadores cujo período de pré-exposição foi considerado 

como de 11 a 20 dias após a última aplicação de agrotóxico. 

ix) H0: Os valores de colinesterases (AChE e BuChE)  pré e pós-exposição não são 

diferentes para os trabalhadores cujo período de pré-exposição foi considerado 

como de superior a 20 dias após a última aplicação de agrotóxico. 

Foi considerado estatisticamente significativo um valor de p <0,05. Todas as análises foram 

realizadas usando-se o software SPSS 21.0 (IBM, Armonk, Nova Iorque, EUA). 

 

4.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de São Paulo e registrado sob n CAAE 20485813.2.0000.5473, com 

parecer de aprovação sob o n 439.771, conforme apresentado no Anexo.  

Conforme Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE) deve esclarecer ao entrevistado os aspectos 

pertinentes à pesquisa, riscos relativos à sua participação e garantias de que as entrevistas e as 

amostras de sangue serão analisadas somente por pesquisadores do projeto, a fim de tornar 

efetiva a salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade, sem que ocorra identificação 

de nomes e origem da estufa à qual o trabalhador está vinculado (apêndice B). Deve 

esclarecer também que a sua participação é voluntária, que existe a liberdade de retirar seu 

consentimento a qualquer momento e de deixar de participar do estudo, sem que isto traga 

prejuízo à continuidade da assistência e que mesmo os trabalhadores que se recusarem a fazer 

parte da pesquisa ou que não forem selecionados para o estudo poderão acompanhar as 

palestras de conscientização que serão ministradas durante e após a conclusão do referido 

estudo. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS DOS TRABALHADORES PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

No total, 65 trabalhadores participaram do estudo; sendo 41 (63,1%) do sexo feminino, e 24 

(36,9%) do sexo masculino. A Tabela 2 apresenta as características sociais e demográficas da 

amostra. A idade média foi de 37,4 anos (± 12,4), a maioria dos quais (54, 83,1%) tinham 

entre 18 e 49 anos de idade. Aproximadamente metade dos entrevistados (33, 50,8%) 

completou até o ensino fundamental I, e 7 eram analfabetos (10,8%). 

Dos 65 entrevistados, 35 declararam (53,9%) trabalhar nas estufas de flores há no máximo 

cinco anos e 37 (57%) declararam entrar em contato com agrotóxicos também há no máximo 

cinco anos. A maioria (51; 78,5%) executava atividades relacionadas ao manejo como plantio, 

poda e colheita de mudas e flores (figura 14). Somente 12 entrevistados (18,5%) executavam 

o preparo da calda e aplicação dos agrotóxicos. Estes eram todos do sexo masculino e também 

executam atividades de manejo quando não era necessária a aplicação dos agrotóxicos. 

 

Figura 14 - Manejo: atividade de plantio de mudas de flores. 

 

 
 

Excetuando-se os 2 proprietários, os outros entrevistados eram trabalhadores empregados 

assalariados contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Cabe 

ressaltar que, apesar das atividades desempenhadas em suas rotinas de trabalho, apenas 1 

trabalhador relatou ser registrado como trabalhador rural, enquanto que os outros informaram 

registros diversos como ajudante geral (55; 84,6%), encarregado (3; 4,6%), motorista (1; 

1,5%), supervisor de vendas (2; 3,1%) e auxiliar administrativo (1; 1,5%). Nenhum dos 

trabalhadores informou ser registrado como trabalhador agrícola no cultivo de flores e plantas 

ornamentais, conforme a classificação brasileira de ocupações (MTE, 2016) do Ministério do 

Trabalho e Emprego (CBO 6224). 
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Tabela 2: Características sociodemográficas de trabalhadores de estufas de flores e plantas 

ornamentais (n = 65). 

Características n % 

Sexo   

Feminino 41 63,1 

Masculino 24 36,9 

Idade   

18 a 29 18 27,7 

30 a 39 19 29,2 

40 a 49 17 26,2 

50 ou mais 11 16,9 

Escolaridade   

Analfabeto 7 10,8 

Ensino Fundamental 33 50,8 

Ensino Médio 24 36,9 

Ensino Superior 1 1,5 

Relação de trabalho   

Proprietário 2 3,1 

Assalariado (CLT) 63 96,9 

Função   

Administrativa 2 3,1 

Aplicador de agrotóxicos* 12 18,5 

Manejadores (plantio, poda, colheita) 51 78,5 

Tempo de trabalho em estufa (anos)   

< 1 10 15,4 

1 a 5 25 38,5 

6 a 10 7 10,8 

11 a 15 13 20,0 

16 a 20 7 10,8 

> 20 3 4,6 

Tempo de contato com agrotóxicos (anos)   

< 1 12 18,5 

1 a 5 25 38,5 

6 a 10 10 15,4 

11 a 15 11 16,9 

16 a 20 6 9,2 

> 20 1 1,5 

*Aplicadores também executam atividades feitas pelos manejadores quando não é 

 necessária a pulverização. 

 

Conforme apresentado na Tabela 3, em todas as 8 estufas visitadas são utilizados aplicadores 

estacionários com mangueira para pulverização dos agrotóxicos; a pulverização com bomba 

costal também é realizada em 7 estufas. 
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A maioria dos trabalhadores (48; 73,8%) informou que nunca recebeu capacitação com 

relação a manuseio e descarte dos agrotóxicos. Entre os aplicadores, todos, sem exceção, 

afirmaram que foram capacitados com relação ao manuseio e descarte, conforme previsto pela 

NR31. A maioria dos entrevistados nunca leu os rótulos destes produtos (45; 69,2%); entre os 

aplicadores, todos informaram que leram pelo menos uma vez o rótulo, sendo que 3 

informaram que leem sempre e 3 frequentemente. A maioria também afirmou que o intervalo 

de restrição (período de reentrada após a pulverização) é respeitado (41; 63,1%). 

Aproximadamente metade dos trabalhadores (33; 50,8%) disse não saber o destino das 

embalagens vazias dos agrotóxicos utilizados nas estufas e apenas 5, sendo destes 4 

aplicadores, conheciam o processo completo e adequado de descarte (tríplice lavagem, furo 

nas embalagens e armazenamento em sacos no depósito).  

Com relação às práticas de higiene (tabela 3), a maioria dos trabalhadores (40; 61,5%) relatou 

não tomar banho imediatamente após o contato com agrotóxicos, seja pelo manejo ou, no caso 

dos aplicadores, especificamente após a pulverização. Dentre aqueles que responderam 

afirmativamente (25; 38,5%), a maioria tomava o banho ao chegar em casa (22; 88%) e não 

no local de trabalho, pois alguns trabalhadores relataram não haver ou não ser adequado o 

espaço destinado para banho, conforme recomendado pela NR31. Apesar de executarem 

atividades de manejo, em contato com plantas pulverizadas com agrotóxicos, 5 trabalhadores 

informaram não lavar as mãos antes de fumar e/ou comer. 

Considerando-se apenas as respostas dos 12 aplicadores, 8 (66,7%) afirmaram tomar banho 

após contato com agrotóxicos: 6 deles ao chegar em casa e 2 no próprio trabalho. Os outros 4 

afirmaram não tomar banho após o contato. Apenas 1 aplicador respondeu que não possui o 

hábito de lavar as mãos antes de fumar e/ou comer. 

A via respiratória foi citada como a via principal de exposição aos agrotóxicos (23; 35,4%), 

seguida pela cutânea (15; 23,1%). Quando perguntados, 45 dos entrevistados (69,2%) 

relataram não ter recebido qualquer orientação relacionada aos danos à saúde em função do 

contato com os agrotóxicos, sem a devida proteção. 

Aproximadamente metade dos trabalhadores (34; 52,3%) afirmou utilizar equipamento de 

proteção individual (EPI), mas a maioria não utiliza todos os itens preconizados pela NR31. 

Na figura 15 (foto A) é possível ver os itens utilizados. Fazem uso principalmente de bota de 

borracha ou PVC (26; 76,5%), luvas impermeáveis (25; 73,5%) e/ou avental (21; 61,8%), não 

necessariamente de forma simultânea. Dentre os que fazem uso, 5 declararam não realizar os 

procedimentos de lavagem dos EPIs pois acreditam que estragariam os mesmos (figura 15, 

foto B). Daqueles que fazem a lavagem, 13 (44,8%) declararam fazê-la em casa e 2 (6,9%) 
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complementaram que a mesma é feita pelas esposas (tabela 4), mais uma vez em desacordo 

com a NR31. 

 

Tabela 3 - Boas práticas em SST frente ao contato com agrotóxicos. 

 n % 

Tipo de aplicação de agrotóxicos nas estufas (*n = 8)   

bomba costal 7 87,5 

aplicador estacionário 8 100 

trator sem cabine 2 25 

Recebeu algum treinamento (manuseio, descarte) (n = 65)   

Sim 17 26,2 

Não 48 73,8 

Lê rótulos de agrotóxicos? (n = 65)   

sempre 3 4,6 

frequentemente 4 6,2 

raramente 7 10,8 

uma vez 6 9,2 

nunca 45 69,2 

Tempo de reentrada é respeitado? (n = 65)   

Sim 41 63,1 

Não 24 36,9 

Destino da embalagem vazia de agrotóxicos (n = 65)   

Não sabe 33 50,8 

Tríplice lavagem, fura e armazena em sacos no depósito 5 7,7 

Armazena em sacos no depósito 13 20,0 

Permanece na estufa 3 4,6 

Fura e armazena em sacos no depósito 4 6,2 

Lavagem comum, fura e armazena em sacos no depósito 7 10,8 

Toma banho após contato com agrotóxicos? (n = 65)    

sim 25 38,5 

não 40 61,5 

Onde toma banho após contato com agrotóxicos? (**n = 25)    

trabalho 3 12,0 

casa 22 88,0 

Lava as mãos após contato, antes de fumar, comer? (n = 65)    

sim 60 92,3 

não 5 7,7 

Qual via de exposição acredita ser a principal? (n = 65)    

Cutânea  15 23,1 

Respiratória  23 35,4 

Outra*** 4 6,2 

Cutânea e respiratória  7 10,8 

Digestiva e respiratória  1 1,5 

Não sabe 15 23,1 

Recebeu orientações de danos a saúde? (n = 65)    

Sim 20 30,8 

Não 45 69,2 

*número de estufas visitadas; ** número de trabalhadores que afirmaram tomar 

banho após contato com agrotóxicos; ***acredita que não está exposto (a) 
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Entre os 12 aplicadores, 11 (91,7%) afirmaram utilizar EPI. Daqueles que utilizam, todos 

informaram utilizar máscara e luvas impermeáveis; a maioria utiliza calça impermeável (9; 

81,8%), bota de borracha ou PVC (9; 81,8%), touca árabe (7; 63,6%), camisa impermeável (7; 

63,6%) e/ou óculos (7; 63,6%). Menos da metade informou utilizar o avental impermeável (5; 

45,5%). Apenas 1 aplicador afirmou não lavar o EPI acreditando que estragaria. Dentre os que 

lavam, 8 (72,7%) afirmaram que a lavagem é realizada no local de trabalho. 

 

Figura 15 - (A): Preparação e armazenamento da calda dentro da estufa (1), utilizando 

somente avental plástico (2), ao lado do pulverizador (3); (B): EPIs que não são lavados e 

acondicionados inadequadamente (4), dentro da estufa ao lado da bomba costal (5). 

 

 
 

Com relação aos antecedentes epidemiológicos dos entrevistados, 7 (10,8%) relataram que já 

tiveram alguma intoxicação pelos produtos utilizados no trabalho e 2 (3,1%) responderam que 

necessitaram de internação por intoxicação no último ano. Do total de trabalhadores, 10 

(15,4%) são fumantes, 2 (3,1%) são etilistas, 12 (18,5%) são hipertensos e 41 (63,1%) 

afirmaram ter algum sintoma da tabela 5. Os sintomas mais relatados foram cefaleia frequente 

(24; 36,9%), irritação ocular persistente (16; 24,6%) e dor ou queimação de estômago 

frequente (12; 18,5%). Tanto os antecedentes como os sintomas aqui descritos foram 

informados durante as entrevistas, considerando-se o conhecimento e percepção da saúde dos 

próprios trabalhadores. Não houve confirmação diagnóstica ou acompanhamento médico 

ocupacional destes entrevistados. 
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Tabela 4: Utilização de equipamentos de proteção individual (EPIs) pelos trabalhadores de 

estufas de flores e plantas ornamentais. 

 n % 

Utiliza EPI? (n = 65)   

Sim 34 52,3 

Não 31 47,7 

Quando? (*n = 34)   

Na aplicação 9 26,5 

No preparo da calda e na aplicação 8 23,5 

Na reentrada 1 2,9 

Manuseio (plantio, colheita) 14 41,2 

No preparo da calda 1 2,9 

Preparo da calda, aplicação e reentrada 1 2,9 

Quais?** (*n = 34)   

Máscara  17 50,0 

Luvas impermeáveis 25 73,5 

Chapéu ou touca 11 32,4 

Calça impermeável comprida 12 35,3 

Camisa impermeável e de mangas compridas 12 35,3 

Avental 21 61,8 

Bota de borracha ou PVC 26 76,5 

Óculos de proteção ou viseira 12 35,3 

Lava EPIs? (*n = 34)   

Sim 29 85,3 

Não*** 5 14,7 

Onde lava? (****n = 29)   

Trabalho 16 55,2 

Casa 13 44,8 

Quem lava? (****n = 29)   

Próprio 27 93,1 

Outro***** 2 6,9 
*número de trabalhadores que informaram utilizar EPI; **conforme NR31; 

***trabalhador (a) acredita que não pode lavar; ****número de trabalhadores que 

afirmaram lavar os EPIs; ***** Esposa 
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Tabela 5 - Antecedentes epidemiológicos, pessoais relevantes e sintomas frequentes relatados 

pelos trabalhadores de estufas de flores e plantas ornamentais (n = 65) 

 n % 

Teve alguma intoxicação pelos produtos usados?    

Sim 7 10,8 

Não 58 89,2 

Teve alguma internação por intoxicação nos últimos 10 anos?    

Sim 2 3,1 

Não 63 96,9 

Necessitou buscar serviço de saúde por intoxicação no último ano?    

Sim 2 3,1 

Não 63 96,9 

Tabagismo 10 15,4 

Etilismo 2 3,1 

Gestante 1 1,5 

Hipotensão arterial 9 13,8 

Hipertensão arterial 12 18,5 

Arritmia 2 3,1 

Diabetes 1 1,5 

Mudança de humor (agitação/irritabilidade) 9 13,8 

Cefaleia frequente 24 36,9 

Visão turva 9 13,8 

Tremores nas mãos (verificado) 10 15,4 

Vertigens/tontura frequente 8 12,3 

Formigamento simétrico nos membros 7 10,8 

Fasciculações musculares frequentes 9 13,8 

Incoordenação motora 1 1,5 

Diminuição da força muscular simétrica nos membros 3 4,6 

Cólicas abdominais frequentes 4 6,2 

Diarreia 3 4,6 

Náuseas 2 3,1 

Vômitos 1 1,5 

Dor ou queimação de estomago frequente 12 18,5 

Irritação nasal 11 16,9 

Falta de ar 7 10,8 

Tosse 9 13,8 

Secreção brônquica 7 10,8 

Chiado 5 7,7 

Alteração recente no padrão urinário (fluxo, cor, odor, espuma) 2 3,1 

Irritação ocular persistente 16 24,6 

Lesões de pele persistentes em áreas expostas aos produtos 4 6,2 
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5.2 ATIVIDADES COLINESTERÁSICAS: ANÁLISE DESCRITIVA 

 

A Tabela 6 apresenta os valores de colinesterases quantificados na amostra estudada. De um 

total de 65 trabalhadores que aceitaram participar do estudo, somente 50 foram incluídos (33 

mulheres e 17 homens). Oito trabalhadores foram excluídos, pois só foi possível realizar uma 

coleta de sangue. Cinco porque, à ocasião das duas coletas, encontravam-se no mesmo 

período de exposição (pré ou pós). E dois trabalhadores aceitaram participar apenas da 

entrevista, mas não da coleta de amostra de sangue. 

 

Tabela 6 - Atividades colinesterásicas dos trabalhadores de estufas de flores e plantas 

ornamentais medidas no período pré e pós-exposição (continua) 

    Pré-exposição Pós-exposição 

Estufa Trabalhador Sexo Função 

Dias após 

última 

aplicação 

AChE  

U/mL 

BuChE 

U/mL 

Classe 

produto 

aplicado 

Dias após 

última 

aplicação 

AChE  

U/mL 

BuChE 

U/mL 

A 

 

T01 F M 12 2,83 1,36 C 4 1,36 0,93 

T02 F M 12 3,31 1,3 C 4 3,85 1,03 

T03 M A 11 3,59 1,4 C 4 4,1 1,68 

T04 M M 12 3,7 2,09 C 3 3,22 2,41 

T05 M A > 30 4,26 1,13 C 4 3,8 1,07 

B 

T06 F M 20 3,44 1,67 C 7 2,88 0,83 

T07 F M 18 3,66 1,39 C 7 2,43 1,29 

T08 F M > 30 3,97 2,41 C 7 3,3 1,59 

T09 F M 18 3,83 1,65 C 7 3,3 1,73 

T10 F M 18 3,46 1,52 C 7 3,1 1,71 

T11 M A 20 3,86 2,68 C 7 2,58 1,86 

T12 M A 18 4,5 1,32 C 7 3,9 1,44 

C 

T13 F M > 30 2,75 1,75 O 8 3,42 1,41 

T14 F M > 30 4,01 1,04 O 8 3,17 0,89 

T15 F M > 30 2,93 1,71 C 7 3,13 1,69 

T16 F M > 30 4,41 1,62 O 8 3,41 1,64 

T17 M A > 30 3,21 1,78 O 8 3,08 1,45 

T18 M M > 30 3,45 1,39 C 7 4,05 1,77 

D 

T19 F M > 30 3,52 1,41 O 5 3,85 1,59 

T20 F M > 30 3,22 1,33 O 9 3,05 1,3 

T21 F M > 30 3,46 1,22 O 5 3,29 1,08 

T22 F M > 30 3,18 0,98 O 9 3,12 0,97 
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Tabela 6 - Atividades colinesterásicas dos trabalhadores de estufas de flores e plantas 

ornamentais medidas no período pré e pós-exposição (conclusão) 

    Pré-exposição Pós-exposição 

Estufa Trabalhador Sexo Função 

Dias após 

última 

aplicação 

AChE  

U/mL 

BuChE 

U/mL 

Classe 

produto 

aplicado 

Dias após 

última 

aplicação 

AChE  

U/mL 

BuChE 

U/mL 

D 

T23 F M > 30 3,62 1,84 O 5 2,99 1,14 

T24 M A > 30 3,83 1,66 O 5 3,52 1,59 

T25 M A > 30 2,99 1,71 O 5 3,24 1,59 

T26 M A > 30 3,55 1,5 O 5 4,23 1,73 

E 

T27 F M > 30 4,25 1,32 C 10 3,76 1,42 

T28 F M > 30 4,12 1,44 C 10 3,08 1,54 

T29 F M > 30 3,51 1,61 C 10 3,18 1,77 

T30 F M > 30 4,31 1,83 C 10 2,85 1,89 

T31 F M > 30 3,73 1,74 C 10 3,21 1,83 

T32 F M > 30 3,86 1,65 C 10 3,45 1,64 

T33 F M > 30 3,24 1,5 C 10 3,7 1,4 

G 

T34 F M > 30 3,98 1,52 C 4 3,65 1,54 

T35 F M > 30 2,69 1,84 C 4 1,96 2,01 

T36 F M > 30 4,32 0,98 C 4 4,22 1,12 

T37 F M > 30 3,25 1,81 C 4 3,61 1,84 

T38 F M > 30 3,54 2,09 C 4 3,03 1,81 

T39 F M > 30 4 1,57 C 4 3,87 1,43 

T40 F M > 30 4,11 1,24 C 4 2,55 1,16 

T41 M A > 30 3,43 2,95 C 8 3,43 2,89 

H 

T42 F M > 30 4,42 1,35 O 6 4,05 1,8 

T43 F M > 30 3,51 1,51 O 6 3,71 1,64 

T44 F M > 30 3,41 0,67 O 6 3,58 0,67 

T45 M M > 30 4,43 1,82 O 9 4,49 1,68 

T46 M A > 30 3,91 2,21 O 9 3,9 2,16 

T47 M M > 30 2,51 2,1 O 6 3,27 2 

T48 M M > 30 3,45 2,01 O 9 3,37 2,21 

T49 M A > 30 3,57 1,35 O 6 4,05 1,29 

T50 M M > 30 3,8 1,94 O 6 3,75 2,11 

Sexo: Feminino: F; Masculino: M; Função: Aplicador: A; Manejo: M; Classe de produto aplicado: 

Carbamato: C;  Organofosforado: O. 

 

As figuras 16 e 17 apresentam graficamente os valores das atividades colinesterásicas nos 

períodos de pré e pós-exposição de cada trabalhador, conforme descrito na tabela 6. 
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Figura 16 - Atividade colinesterásica eritrocitária (AChE) pré e pós-exposição de cada 

trabalhador. 
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Figura 17 - Atividade colinesterásica plasmática (BuChE) pré e pós-exposição de cada 

trabalhador. 
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Vinte e um trabalhadores apresentaram redução maior que 10% da atividade enzimática da 

acetilcolinesterase (AChE). Destes, 17 eram do sexo feminino (51,5% das mulheres da 

amostra) e 4 do sexo masculino (23,5% dos homens da amostra), destacando 3 aplicadores 

entre os homens (T05, T11, e T12). Observou-se, no caso da butirilcolinesterase (BuChE), 11 

trabalhadores com redução maior que 10% da atividade enzimática, sendo 9 do sexo feminino 

(27,3% das mulheres da amostra) e 2 do sexo masculino (11,7% dos homens da amostra), 

ambos aplicadores (T17 e T11). 

É possível observar com mais detalhes nos gráficos das figuras 18 e 19 que dentre os 50 

trabalhadores analisados, 7 apresentaram redução maior que 25% na atividade da 

colinesterase eritrocitária (sangue total): T01 (51,9%); T40 (38,0%); T30 (33,9%); T07 

(33,6%); T11 (33,2%); T35 (27,1%) e T28 (25,2%), respectivamente. Redução maior que 

25% na atividade da colinesterase plasmática (sangue total) foi observada para 5 

trabalhadores: T06 (50,3%); T23 (38,0%); T08 (34,0%); T01 (31,6%); e T11 (30,6%). Apenas 

2 destes trabalhadores apresentaram redução maior que 25% de ambas enzimas (T01 e T11). 

Segundo a NR7 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o índice biológico 

máximo permitido (IBMP), que é o valor máximo deste indicador para o qual não ocorrerão 

danos à saúde dos trabalhadores expostos ocupacionalmente, é de até 25% de depressão da 

atividade inicial (pré-ocupacional). 

Contrariamente ao esperado, houve um aumento da atividade enzimática no período pós-

exposição para 15 trabalhadores no caso da AChE (8 mulheres e 7 homens, sendo 4 

aplicadores) e 22 da BuChE (15 mulheres e 7 homens, sendo 3 aplicadores). 
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Figura 18. Variação (%) das atividades de AChE para cada trabalhador (n = 50) entre os 

períodos de pré e pós-exposição. 
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Figura 19. Variação (%) das atividades de BuChE para cada trabalhador (n = 50) entre os 

períodos de pré e pós-exposição. 

 



52 
 

5.3 ATIVIDADE COLINESTERÁSICA E CORRELAÇÕES COM TEMPO APÓS ÚLTIMA APLICAÇÃO, 

CLASSE DE AGROTÓXICO UTILIZADA E FUNÇÃO NA ESTUFA 

 

A partir dos dados apresentados na Tabela 6, observou-se diferença estatisticamente 

significativa nas atividades da acetilcolinesterase (AChE) nos períodos de pré e pós-exposição 

[3,64 (0,48) vs. 3,38 (0,58); p = 0,004], considerando como pré-exposição um único corte, a 

partir do 11
o
 dia após a aplicação do agrotóxico anticolinesterásico. Não se observou, 

entretanto, diferença estatisticamente significativa para as atividades da butirilcolinesterase 

nos mesmos períodos de pré e pós-exposição considerados acima [1,62 (0,42) vs. 1,56 (0,42); 

p = 0,194]. Nos gráficos de barras de erro (figura 20, A e B) é possível observar a média 

(ponto central da barra) e o intervalo de confiança de 95% para a amostra de 50 trabalhadores. 

O gráfico A, mostra que, em média, os valores da atividade enzimática no período pré-

exposição da acetilcolinesterase são maiores do que do período pós-exposição, e que o 

intervalo de confiança de 95% indica que existe diferença significativa entre os períodos. Já 

no gráfico B, em média, os valores da atividade enzimática no período pré-exposição da 

butirilcolinesterase são ligeiramente maiores do que do período pós-exposição, e que o 

intervalo de confiança de 95% indica que não existe diferença significativa entre os períodos. 

Em função da falta de consenso com relação ao tempo mínimo necessário para que se 

considere período de pré-exposição, os 50 trabalhadores foram divididos em dois novos 

subgrupos (11 a 20 e maior que 20 dias após a aplicação do agrotóxico) e analisados 

estatisticamente. Os dados da Tabela 7 (abaixo) demonstram que houve diferença 

estatisticamente significativa nas atividades da acetilcolinesterase (AChE) nos períodos de pré 

e pós-exposição para ambos os subgrupos de pré-exposição. Novamente, não se observou 

diferença estatisticamente significativa para nenhum dos dois cortes de pré-exposição em 

relação aos valores de atividade pós-exposição para a butirilcolinesterase (BuChE). Como os 

resultados observados com o grupo de pré-exposição com o corte em maior que 10 dias após a 

última aplicação foi semelhante aos dos cortes de 11 a 20 dias e maior que 20 dias após a 

última aplicação, para as outras análises de subgrupos (sexo, função e classe) foi considerado 

o único corte maior que 10 dias. 
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Figura 20 – Gráficos de barras de erros representando a média e intervalo de confiança de 

95% dos valores de atividade enzimática de acetilcolinesterase (A) e butirilcolinesterase (B) 

nos momentos de pré e pós-exposição para a amostra de 50 trabalhadores. 
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Tabela 7 - Valores de colinesterases correlacionados com diferentes grupos de pré-exposição 

determinados 

 

Período pré 

exposição 

N 

Média (DP) 

p 

Média (DP) 

p 

AChEpré AChEpós BuChEpré BuChEpós 

>10 50 3,64 (0,48) 3,38 (0,58) 0,004 1,62 (0,42) 1,56 (0,42) 0,194 

11-20 10 3,62 (0,43) 3,07 (0,82) 0,032 1,64 (0,44) 1,49 (0,49) 0,308 

>20 40 3,64 (0,50) 3,46 (0,48) 0,041 1,61 (0,42) 1,58 (0,41) 0,437 

AChEpré e BuChEpré: valores de colinesterases medidos em diferentes períodos pré-exposição (>10 dias, 11 a 20 

dias e >20 dias após a última aplicação) 

AChEpós e BuChEpós: valores de colinesterases medidos no período pós-exposição (≤ 10 dias após a última 

aplicação) 

 

Em relação aos subgrupos estabelecidos, a redução da atividade enzimática da AChE nos 

períodos pré e pós-exposição foi estatisticamente significativa (i) nas mulheres; (ii) nos 

trabalhadores responsáveis pelo manejo; e (iii) naqueles que foram expostos aos carbamatos. 

Não se observou redução da atividade enzimática da AChE estatisticamente significativa entre 

os homens, para aplicadores e para aqueles expostos aos agrotóxicos organofosforados 

(Tabela 8). Também não se observou redução da atividade enzimática da BuChE 

estatisticamente significativa em nenhum dos subgrupos analisados (Tabela 8). 

 

Tabela 8: Valores de colinesterases quanto a sexo, função e classe de agrotóxico utilizado. 

 

  AChEpré AChEpós  BuChEpré BuChEpós  

Subgrupo N Média (DP) Média (DP) p Média (DP) Média (DP) p 

Sexo        

Feminino 33 3,63 (0,48) 3,24 (0,58) 0,001 1,51 (0,34) 1,43 (0,35) 0,132 

Masculino 17 3,65 (0,50) 3,64 (0,49) 0,978 1,82 (0,49) 1,82 (0,44) 0,927 

Função        

Manejo  39 3,62 (0,50) 3,31 (0,59) 0,003 1,57 (0,35) 1,52 (0,40) 0,342 

Aplicador 11 3,70 (0,44) 3,62 (0,50) 0,656 1,79 (0,58) 1,70 (0,49) 0,362 

Classe        

Carbamato 29 3,69 (0,46) 3,26 (0,65) 0,001 1,66 (0,44) 1,60 (0,43) 0,304 

Organofosforado 21 3,56 (0,51) 3,55 (0,42) 0,919 1,56 (0,39) 1,52 (0,42) 0,443 

AChEpré e BuChEpré: valores de colinesterases medidos no período pré exposição (> 10 dias após a última 

aplicação) 

AChEpós e BuChEpós: valores de colinesterases medidos no período pós exposição (≤ 10 dias após a última 

aplicação) 
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Além das classes de agrotóxicos anticolinesterásicos utilizados nas estufas visitas, levantou-se 

especificamente o nome comercial dos produtos e a classificação toxicológica conforme a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde (Decreto nº 

4.074, de 4 de janeiro de 2002). 

 

Tabela 9 – Agrotóxicos anticolinesterásicos aplicados nas estufas visitadas. 

 

Estufa 

Agrotóxico(s) aplicado(s) 

Nome 

comercial 
Classe 

Classificação 

toxicológica 

Tempo de 

reentrada 

A 
Lannate Metilcarbamato II 48h 

Dicarzol Metilcarbamato II 24h 

B Dicarzol Metilcarbamato II 24h 

C 
Lannate Metilcarbamato II 48h 

Orthene Organofosforado III 24h 

D Orthene Organofosforado III 24h 

E Dicarzol Metilcarbamato II 24h 

G Dicarzol Metilcarbamato II 24h 

H Orthene Organofosforado III 24h 

Classe toxicológica dos agrotóxicos: II - Altamente tóxico; III - Medianamente tóxico. 
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6 DISCUSSÃO 

 

6.1 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO, ATITUDES E PRÁTICAS DE TRABALHO 

 

Todos os 65 trabalhadores que participam deste estudo estavam diretamente ou indiretamente 

envolvidos com agrotóxicos, durante preparação da calda e/ou a sua aplicação na estufa; na 

permanência e/ou reentrada nas estufas durante e após aplicação; ou no manuseio de plantas 

contaminadas por agrotóxicos. 

A amostra foi composta majoritariamente por mulheres, diferentemente do perfil relatado em 

outros estudos nacionais (RECENA et al., 2006; WAICHMAN et al., 2007; FARIA et al., 

2009; RIBEIRO et al., 2012) e internacionais (KARUNAMOORTHI et al., 2011; GARCÍA et 

al., 2002; DAMALAS et al., 2006), onde mais de 92% dos trabalhadores eram homens. Essa 

diferença se deve ao fato destes estudos serem realizados com aplicadores de agrotóxicos 

exclusivamente e não com toda a população trabalhadora do ambiente. No presente estudo 

todos os aplicadores também eram do sexo masculino, apesar de algumas mulheres relatarem 

já terem feito aplicação eventual de agrotóxicos. 

A maioria dos trabalhadores possui entre 18 e 49 anos, somente 11 (16,9%) possuem acima 

de 50 anos. Este resultado difere do encontrado anteriormente na mesma região. Dados 

coletados entre 2009 e 2010 apontaram que, à época, 25% dos trabalhadores possuíam acima 

de 50 anos (RIBEIRO et al., 2012). É próximo, entretanto, ao reportado por Fernandes (2013) 

que apontaram que apenas 6% dos trabalhadores eram idosos (acima de 60 anos), e a maioria 

(76%) possuía entre 25 a 59 anos.  

Observou-se baixo grau de escolaridade na população estudada. Os analfabetos 

correspondiam a 10,8% da amostra (7) e 33 trabalhadores (50,8%) possuíam até o ensino 

fundamental completo. Dados similares são reportados por estudos brasileiros e 

internacionais, em que a maioria dos trabalhadores possuía até 8 anos de estudo, o que seria 

equivalente ao antigo ensino fundamental completo composto por 8 séries (MOREIRA et al., 

2002; RECENA et al., 2006; FARIA et al., 2009; DAMALAS et al., 2006; OSPINA et al., 

2009; ZHANG et al., 2011). Percebe-se, entretanto, uma diminuição no analfabetismo dos 

trabalhadores dessa região, que antes era de 17% entre 2009 e 2010 (RIBEIRO et al., 2012), e 

de 12% em 2013 (FERNANDES, 2013). Fato que pode ser um reflexo do incentivo dado aos 

funcionários, por parte de alguns empregadores, para que os estudos fossem retomados, 

conforme relatado durante as entrevistas. 
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Cabe ressaltar que, apesar desta aparente melhora, o que pode ser verificado durante a 

aplicação dos questionários é que o fato de terem concluído o ensino fundamental e/ou o 

ensino médio, não foi suficiente para que compreendessem, por exemplo, o texto contido no 

TCLE:  

“[...]será que pode ler este negócio pra mim? É que não consigo ler 

assim...direito[...]” 

Ou ainda, quando foi solicitado que lessem as informações contidas nos rótulos dos frascos de 

agrotóxicos: 

“[...]vejo os desenhos mas não consigo ler o que está escrito muito 

bem[...]”. 

Com relação ao tempo de trabalho nas estufas, aqueles com até 5 anos são a maioria assim 

como já relatado no estudo de Ribeiro et al (2012) e próximo ao encontrado em 2013, no qual 

40% trabalhavam nas estufas de 1 mês até 3 anos (FERNANDES, 2013). Difere, entretanto, 

do relato de Recena et al. (2006), onde a maioria dos trabalhadores (53,2%) da cidade de 

Culturama (MS) atuava na agricultura há mais de 10 anos. 

Diferentemente do relatado por Pasiani et al. (2012), observou-se alta frequência de 

trabalhadores que afirmaram nunca ter lido rótulos dos agrotóxicos (69,2%). Um dos fatores 

que levaram a esse resultado pode ser a diferença na composição da amostra. A população 

deste estudo era composta em sua maioria por manejadores, que não preparam e nem aplicam 

os agrotóxicos. Já no estudo de Pasiani et al. (2012), todos os entrevistados estavam 

envolvidos diretamente com os agrotóxicos, seja na preparação da calda, seja na pulverização 

(aplicadores). Soma-se à função desempenhada ainda: (i) a dificuldade da leitura, já 

comentada nos parágrafos anteriores; e (ii) o controle no estoque de agrotóxicos, que ficam 

armazenados em depósitos acessados apenas pelo proprietário, pelo encarregado e/ou pelo 

aplicador.  

Apesar de 17 entrevistados (12 aplicadores; 1 proprietário; 1 em função administrativa e 3 

manejadores) relatarem que receberam algum tipo de treinamento sobre manuseio e/ou 

descarte dos agrotóxicos, somente 5 trabalhadores (4 aplicadores e 1 manejador) responderam 

corretamente sobre o destino da embalagem vazia de agrotóxicos, enquanto 33 disseram não 

saber o que era feito e 27 disseram apenas parte do procedimento. Esse resultado indica além 

do (i) baixo número de trabalhadores capacitados; (ii) o baixo aproveitamento e compreensão 

da informação recebida nestas capacitações. Isto pode ser verificado principalmente no caso 

dos aplicadores, que apesar de todos (12) terem informado que fizeram o curso, conforme 
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recomendado pela NR31, apenas 4 conseguiram responder corretamente a respeito do 

descarte de embalagens. 

Em várias estufas visitadas, as embalagens vazias eram armazenadas no depósito para depois 

serem levadas ao destino final correto - centrais e postos de recebimento. Porém, em algumas 

propriedades ainda observou-se recipientes abandonados dentro e no entorno das estufas, 

assim como relatado por Pasiani et al. (2012) e Ribeiro et al. (2012), indicando que medidas 

de boas práticas não estão totalmente incorporadas na rotina desses ambientes. 

 

Figura 21 - Embalagens em uso e vazias de agrotóxicos misturadas no local de preparo da 

calda (A); embalagem vazia abandonada dentro da estufa (B) e no entorno (C). 

 

 

Apesar dos entrevistados responderem que o tempo de reentrada nas estufas é respeitado, 

verificou-se, por outras respostas dadas durante as entrevistas que o retorno ao trabalho 

ocorria sem um rígido controle desse tempo. Às vezes menos de uma hora após a aplicação, 

às vezes após 12 horas. Em alguns casos, ocorria aplicação de agrotóxicos em parte da estufa 

e o manejo continuava ocorrendo em outra extremidade do mesmo ambiente fechado. Pode-se 

verificar que, os intervalos descritos pelos trabalhadores são discrepantes e menores do que 
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aqueles encontrados nas bulas dos agrotóxicos aplicados por eles, conforme os dados da 

tabela 9. Abaixo, reprodução de algumas respostas fornecidas: 

“[...]ás vezes aplicam com a gente na estufa...quando não é veneno mais 

perigoso[...]”. 

“[...]12 horas...aplica no final da tarde e a gente entra no outro dia[...]”. 

“[...]8 horas...aplica a tarde quando a gente não tem que entrar mais...e a 

gente entra no outro dia cedo[...]”. 

“[...]não tem um tempo certo...às vezes é 10 minutos depois que 

aplica[...]”. 

Esse tipo de resposta evidencia que, ou por falta de capacitação e conscientização, ou por falta 

de conhecimento dos perigos associados ao mau uso dos agrotóxicos, ou ainda por imposição 

do ritmo de trabalho, estes trabalhadores não compreendem realmente o significado do termo 

intervalo de reentrada. 

Intervalo de reentrada ou período de reentrada compreende o número de dias ou horas entre o 

final da pulverização e a permissão para a entrada dos trabalhadores na área pulverizada sem 

riscos de exposição (BRASIL, 2002). Antes desse período, qualquer trabalhador que 

necessitar permanecer na área deverá utilizar EPIs da mesma forma que o recomendado para a 

aplicação do agrotóxico. 

A duração do intervalo de restrição (ou reentrada) normalmente vem descrita na bula do 

produto, e no rótulo há indicação de que a reentrada deve ser respeitada. Para ambientes 

fechados esse respeito ao intervalo deveria ser mais relevante, visto que a exposição pode ser 

intensificada devido às elevadas temperaturas, ao índice de umidade relativa do ar interior e as 

características de ventilação/troca de ar. A combinação desses fatores pode tanto favorecer a 

formação de vapores dos agrotóxicos aplicados, como retardar o processo de degradação dos 

mesmos (PEREIRA et al., 2015). Em função dessas mesmas características, países como os 

Estados Unidos, por exemplo, já adotam cálculos específicos e mais restritivos para intervalo 

de reentrada, considerando estas variáveis (BESSIN et al., 1997; HALE et al.). Estes cálculos 

para ambientes fechados não foram relatados nas entrevistas pelos trabalhadores e não estão 

previstos na legislação brasileira. O que é previsto apenas é o intervalo de tempo de reentrada 

descrito na bula e que deve ser respeitado, conforme NR31.  

A maioria das respostas evidenciou que tanto os manejadores, quanto os aplicadores não 

compreendem o significado desse intervalo, associando-o com a dissipação do odor 

característico do produto aplicado, o que pode ocorrer poucas horas após a aplicação, bem 

como já relatado por outros autores (FERNANDES, 2013; FONSECA et al., 2007). Da 
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mesma maneira, não compreendem que gotículas dos agrotóxicos continuam depositadas nas 

plantas (Figura 22), e entram nas estufas sem utilizar os EPIs preconizados pela NR31, 

acreditando não haver mais nenhum risco à saúde. Isto é reafirmado nas falas de 

trabalhadores, como por exemplo: 

“[...]uso a máscara quando sinto cheiro, né[...]” e 

“[...] quando tem cheiro forte, uso a máscara[...]”. 

 

Figura 22 - Plantas contaminadas após a pulverização de agrotóxicos: (A) Folhagem ainda 

molhada como consequência da pulverização; (B) Folhagem com presença de produto seco, 

após evaporação da calda aplicada. 

 

 

Comparando com relatos anteriores (RIBEIRO et al., 2012; FERNANDES, 2013), observa-se 

que não houve evolução com relação a essa prática visto que os períodos protocolares de 

reentrada não foram implantados, não são realmente conhecidos e tampouco respeitados. 

Observa-se ainda que os trabalhadores não estão devidamente capacitados e conscientes dos 

danos à saúde, pois a percepção deles com relação ao manejo seguro continua atrelada à 

dispersão do odor ou da névoa e não à decomposição do agrotóxico depositado nas folhas e 

superfícies em geral. 

Adicionalmente, parte dos entrevistados relatou que um intervalo de reentrada longo, que 

exigisse uma interrupção completa das atividades, comprometeria a produtividade, e o 

proprietário não concordaria. Indicando também, que talvez nem mesmo o proprietário, esteja 

orientado com relação aos intervalos de reentrada pré-determinados na bula dos agrotóxicos e 

que devem ser respeitados, conforme a NR31. 

Entre todos os entrevistados, 25 (38,5%) responderam que tomam banho após o contato com 

os agrotóxicos (após manejo, preparação ou aplicação da calda). Porém 22 (88%) relataram 

que o banho é tomado em casa. Ou seja, não ocorre logo após o contato e sim após o 
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expediente. Já os outros 3 (12%) informaram que tomam o banho no trabalho, após o contato. 

Este comportamento é semelhante ao descrito por Fernandes (2013) e mostra que o banho não 

era considerado uma necessidade devido à prática do trabalho e sim como um hábito diário de 

higiene pessoal. Com relação aos aplicadores, 8 disseram que tomam banho após o contato, 

sendo que 6 disseram que em casa e 2 no trabalho. Os outros 4 aplicadores informaram que 

não tomam banho após o contato. 

Ainda com relação aos hábitos de higiene, apesar de haver maior conscientização sobre a 

importância da lavagem das mãos, 7,7% (5) afirmaram que não a fazem, o que diferentemente 

do banho mostra que houve uma melhora, pois anteriormente a prática não era realizada por 

17% dos entrevistados (RIBEIRO et al., 2012). 

Cerca de metade dos entrevistados (31; 47,7%) informou não utilizar EPI. A maioria disse 

que faz durante o manejo (14; 41,2%), apenas na aplicação da calda (9; 26,5%), e tanto no 

preparo quanto na aplicação da calda (8; 23,5%). Dentre os trabalhadores que informaram 

fazer uso no manejo, alguns (5; 35,7%) relataram o uso de aventais de algodão, que não 

oferece a proteção adequada ao trabalhador durante o contato com os agrotóxicos. Somente 

10, dentre os 14 manejadores que afirmaram usar EPI, utilizam luvas impermeáveis. 

Considerando que foram entrevistados 51 manejadores, somente 19,6% deles utilizam um 

item do EPI que é de fundamental importância nesta atividade para proteção do trabalhador na 

exposição aos agrotóxicos que podem estar depositados nas plantas. 

Uma minoria (4; 6,2%) dos trabalhadores entrevistados relatou fazer uso do EPI completo, de 

acordo com a NR31, mesmo durante a pulverização dos agrotóxicos. Os itens que mais 

utilizam são botas de borracha, luvas impermeáveis e aventais de algodão. Este último, de 

material inapropriado, tinha o objetivo e a preocupação de não sujar a própria roupa, como 

relatou um trabalhador: 

“[...]uso este avental (de algodão) para não sujar minha roupa[...]” 

Estes resultados diferem de outros estudos que relataram trabalhadores mais conscientes da 

importância da utilização dos EPIs (FARIA et al., 2009; PASIANI et al., 2012) e são mais 

semelhantes aos resultados relatados por Recena et al. (2006) , onde menos da metade dos 

trabalhadores de Culturama (MS) utilizava botas, luvas ou roupas impermeáveis. Ou ainda de 

resultados de estudos na Espanha, Etiópia e Grécia, onde a maioria não utilizava qualquer 

item do EPI (GARCIA et al., 2002; KARUNAMOORTHI, 2011; DAMALAS et al., 2006). 

Também são semelhantes aos resultados descritos anteriormente (RIBEIRO et al., 2012; 

FERNANDES, 2013), indicando novamente que a consolidação econômica do setor e o 

avanço tecnológico não implicaram na adoção de medidas de SST. E que independentemente 
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de o proprietário fornecer o EPI completo conforme a NR 31, o trabalhador não fará o uso se 

não houver a crença (conscientização) da importância para a prevenção de danos à sua saúde. 

Cabe ressaltar que o EPI somente era fornecido aos aplicadores, e que os proprietários 

também precisam cumprir o seu papel fornecendo EPI a todos os trabalhadores, além de 

proporcionar meios para capacitá-los, promovendo o uso e a conservação do EPI. Com base 

nos dados coletados não é possível afirmar se os proprietários estavam ou não conscientes 

dessa necessidade, mas certamente os trabalhadores não estão. 

Apesar de quase metade dos trabalhadores informarem que não utilizam os EPIS, apenas 4 

(6,2%) disseram que acreditam não estarem expostos aos agrotóxicos durante suas atividades. 

Este resultado reflete uma discrepância entre aquilo que os trabalhadores afirmam e o que 

realmente praticam, pois apesar de 46 (70,8%) acreditarem que estão de alguma forma 

expostos, não utilizam nenhum EPI. 

A falta de conhecimento e capacitação também se reflete nos cuidados com os EPIs, à medida 

que parte dos trabalhadores não realizavam a lavagem dos mesmos, alguns por acreditarem 

que os itens feitos com materiais impermeáveis não poderiam ser lavados, como camisa, 

avental e calça. 

Mais de 60% dos trabalhadores (41) relataram sintomas frequentes que acreditam estar 

associado à exposição aos agrotóxicos, sendo os mais observados a irritação ocular 

persistente, dor ou queimação de estômago e cefaleia. Por exemplo, quando se questionou se 

o trabalhador tem dor de cabeça frequente, três responderam que: 

“[...]só uma vez, quando apliquei veneno[...]”; 

“[...]sempre depois que aplica[...]” e 

“[...]sim, por causa do sol da tarde[...]”. 

Com relação a outros sintomas frequentes, trabalhadores deram as seguintes declarações: 

“[...]agora tenho alergia a adubo[...]”; 

“[...]fico tonta por conta desse calor dentro da estufa[...]”; 

“[...]não tinha rinite antes. Hoje eu tenho. Começou depois de aplicar 

cal mais sulfato de cobre há 8 anos[...]”; 

“[...]passei mal por conta do veneno. Tive dor de cabeça, tontura, 

enjoo[...]”; 

“[...]só fico com o olho irritado quando passa veneno na estufa[...]”; 

“[...]tive problema na pele quando corte entrou em contato com 

veneno[...]” e 

“[...]já fiquei enjoada por exposição ao produto um tempo atrás [...]”. 
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Apesar desses sintomas frequentes que acreditam estarem associados à exposição aos 

agrotóxicos, os trabalhadores não utilizam os EPIs, o que reflete, conforme discutido 

anteriormente a contradição entre a afirmação e a prática. 

No estudo anterior (RIBEIRO et al., 2012), 100% dos trabalhadores relataram sintomas 

adversos, sendo os mais frequentes cefaleia (33%), coceira nas mãos e/ou olhos (25%) e perda 

de memória (25%), mas informaram que nunca necessitaram de atendimento hospitalar. Este 

percentual alto é semelhante ao encontrado no estudo no Mato Grosso do Sul (RECENA et 

al., 2006), onde 59,6% relataram sintomas adversos e é maior ao encontrado nos estudos no 

Centro Oeste (PASIANI et al., 2012) e no Rio Grande do Sul (FARIA et al., 2009), com 

sintomas relatados por aproximadamente 20% dos trabalhadores. 

Diante de todos os relatos dos trabalhadores, evidenciou-se que não há conscientização sobre 

os possíveis danos à saúde devido à exposição aos agrotóxicos. E que devido a esta falta de 

conscientização, somada à falta de capacitação, ao ritmo de trabalho imposto bem, como à 

peculiaridade desse ambiente, esses trabalhadores não incorporaram medidas de boas práticas 

em SST. 

Deve-se ressaltar que não houve confirmação diagnóstica dos sintomas e doenças relatados 

pelos trabalhadores e que durante as entrevistas evidenciou-se o fato de que estes 

trabalhadores nunca fizeram exame de sangue específico para verificar possível intoxicação 

pelos agrotóxicos utilizados nas estufas, reforçando a importância do acompanhamento das 

atividades colinesterásicas deste grupo de trabalhadores. 

 

6.2 ATIVIDADE COLINESTERÁSICA 

 

Um dado bastante controverso na literatura é a falta de consenso para estabelecer o período de 

pré-exposição aos agrotóxicos anticolinesterásicos. Pasiani et al. (2012), por exemplo, 

determinou como período de exposição até 5 dias após o uso de agrotóxicos 

anticolinesterásicos e não exposição após 15 dias sem utilização do produto. O valor da 

atividade da AChE para os trabalhadores e residentes do local tanto no período de exposição 

como não exposição foi significativamente menor do que do grupo controle. O valor da 

atividade enzimática da BuChE foi significativamente menor nos grupos de trabalhadores e 

residentes apenas para o período de exposição (PASIANI et al., 2012). Pakravan et al. (2015), 

por sua vez, analisaram a atividade de colinesterase plasmática (BuChE) em 3 períodos 

distintos: (i) pré-exposição; sem definir o número de dias sem exposição a agrotóxicos 

anticolinesterásicos; (ii) de exposição, considerando até 2 dias após o contato, e (iii) de pós-
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exposição a partir de 8 semanas após o contato. A média da atividade da BuChE após a 

exposição aos organofosforados apresentou redução de mais de 50% do valor no período de 

pré-exposição. No período chamado de pós-exposição, observaram que os valores de 

atividade da BuChE retornaram aos mesmo que do período de pré exposição.  

Em ambos os estudos (PASIANI et al., 2012; PAKRAVAN et al., 2012), os autores 

comprovaram estatisticamente os resultados encontrados, porém não referenciaram ou 

justificaram a escolha dos períodos para pré e pós-exposição. 

No presente estudo, os períodos de pré e pós-exposição foram estabelecidos com base no 

intervalo seguro para detecção da redução da atividade das colinesterases. Segundo Oliveira-

Silva et al. (2003, p.133), (i) em um período superior a 10 dias após o contato com o 

agrotóxico não é possível quantificar, assegurando o menor número de falsos positivos e 

negativos, a redução da atividade da BuChE; e (ii) em um período superior a vinte dias, passa 

a não ser possível quantificar, assegurando o menor número de falsos positivos e negativos, a 

redução da atividade da AChE. Sendo assim, para o intervalo menor ou igual a dez dias após a 

pulverização do agrotóxico na estufa, o sujeito foi considerado no período pós-exposição, e 

para o intervalo superior a 10 dias após a pulverização do agrotóxico, o sujeito foi 

considerado no período pré-exposição. 

Ainda em função da falta de consenso e dos relatos de elevado número de falsos negativos no 

intervalo de 11 a 20 dias após o contato com o agrotóxico (zona de transição), analisou-se se 

havia diferença estatisticamente significativa nos resultados, considerando-se dois outros 

intervalos de pré-exposição: (i) 11 a 20 dias; e (ii) superior a 20 dias (Tabela 7). 

O resultado final da comparação entre os valores pré e pós-exposição para os três intervalos 

testados foi o mesmo tanto para AChE, em que a diferença foi estatisticamente significativa, 

quanto para BuChE, em que não houve diferença estatisticamente significativa (tabela 7). Foi 

possível observar também que não houve diferença entre as médias dos valores de atividade 

enzimática no período de pré-exposição nos três diferentes intervalos testados (tabela 7). Estes 

resultados reforçaram a escolha do período de pré-exposição como sendo a partir do 11º dia 

após a pulverização do agrotóxico. 

Vários autores discutem um possível efeito rebote, na chamada zona de transição (11 a 20 

dias após a exposição), responsável pelos possíveis falsos negativos e aumento da atividade 

enzimática no período de exposição (PASIANI et al., 2012; OLIVEIRA-SILVA et al. 2003). 

Nesses casos, para compensar a redução da atividade enzimática na corrente sanguínea 

afirmam que ocorre um estímulo da síntese da enzima, com a intenção de suplantar essa 
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redução. Como consequência, observa-se um aumento da atividade enzimática, em um 

período onde o sujeito deveria apresentar inibição. 

Oliveira-Silva et al. (2003) afirmou que o efeito é observado para BuChE, com aumento 

médio de 14% da atividade de BuChE no período de 11 a 20 dias, chegando a 42% de 

aumento em alguns casos. Tal efeito não foi observado para a atividade da AChE, que 

manteve o padrão de redução na média de 31%. Os autores alegam, no caso da AChE, o fato 

de sua síntese estar condicionada à presença de núcleo nas hemácias em formação e o 

agrotóxico, por sua vez, não ser capaz de estimular a síntese de novas hemácias. Já a BuChE, 

por ser uma enzima indutiva, a produção pelos hepatócitos seria estimulada após a sua 

redução na corrente sanguínea.  

Pasiani et al. (2012) descreve como efeito rebote o aumento na atividade enzimática 

observado tanto para a BuChE como para a AChE, quando comparadas aos valores de 

referência. Observaram um aumento superior a 50% na atividade da BuChE para 2 

trabalhadores de uma amostra de 60 sujeitos, e superior a 30% na atividade da AChE para 19 

trabalhadores da mesma amostra. Alegaram ser uma resposta compensatória do organismo 

para lidar com o aumento da concentração de acetilcolina no sistema nervoso, em função do 

corte selecionado para período de não exposição (15 dias após o contato com o agrotóxico). 

No presente estudo, 15 trabalhadores (30% da amostra) apresentaram aumento da atividade da 

AChE e 22 (44% da amostra) da BuChE no período de pós-exposição. Embora os dados não 

permitam afirmar que se trata mesmo de um efeito rebote, esse aumento pode ser uma 

resposta compensatória do organismo, a exemplo do já caracterizado para outras enzimas 

indutivas (OLIVEIRA-SILVA et al., 2003) . 

Alguns autores defendem a necessidade de períodos superiores a 30 dias sem o contato com 

os agrotóxicos anticolinesterásicos para que o trabalhador possa ser considerado como não 

exposto, e assim, determinar o valor de referência individual (MASON, 2000; WILSON et al., 

2005; PAKRAVAN et al., 2015). É importante ressaltar que, para a maioria da população 

rural, este intervalo não seria possível. Isso se aplica também aos trabalhadores deste 

segmento, onde, assim como relatado para outros cultivos, os mesmos enfrentam a realidade 

de intensa aplicação de agrotóxicos durante o ano todo, (PASIANI et al., 2012; 

AROONVILAIRAT et al., 2015). 

Apesar de vários estudos relatarem que para melhor interpretação da quantificação da 

atividade anticolinesterásica, os valores tanto de exposição como de não exposição devem ser 

do próprio sujeito (MOREIRA et al., 2002; AROONVILAIRAT et al., 2015; NTOW et al., 

2008; GARABRANT et al., 2009), muitos ainda utilizam grupo controle para determinação 
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dos valores de referência (MOREIRA et al., 2002; CATAÑO et al., 2008; NTOW et al., 2008; 

SUAREZ-LOPEZ et al., 2013; GARABRANT et al., 2009; AROONVILAIRAT et al., 2015; 

ARAÚJO et al., 2007; PASIANI et al., 2012; PATIL et al., 2003; NAVIDI, 2012; 

OLIVEIRA-SILVA et al., 2003).   

Nesse estudo, optou-se por comparar os valores das atividades enzimáticas nos momentos pré 

e pós-exposição do trabalhador, e considerou-se a possibilidade de danos à saúde naqueles 

que apresentaram redução maior que 25% da atividade inicial das colinesterases plasmática 

ou eritrocitária (sangue total), conforme a NR7. 

Apesar de isoladamente detectar-se redução da atividade para ambas as enzimas, apenas a 

inibição da atividade da AChE apresentou diferença estatisticamente significativa para 

amostra total (figura 20 e tabela 7). Isto sugere que o acompanhamento da atividade da AChE, 

que é reconhecidamente o indicador para intoxicações sofridas há mais tempo (COCKER et 

al., 2002; JORS, E. et al., 2006), talvez seja melhor biomarcador para representar variações 

devido à exposição ocupacional, como já descrito por Lotti (1991), Mason (2000) e Suarez-

Lopez (2013). 

O fato de não haver diferença estatisticamente significativa nos valores de atividade da 

BuChE para os períodos de pré e pós-exposição, pode ser devido à alta variabilidade 

intraindividual das concentrações plasmática desta enzima, quando comparadas às 

concentrações nos eritrócitos (SIDELL & KAMINSKIS, 1975). Em seu estudo, Garabrant et 

al. (2009) relatou redução de mais de 20% do valor de referência da BuChE para cerca de 

17% do conjunto de indivíduos não expostos, atribuindo esse elevado número de falsos 

positivos à alta variabilidade intraindividual da BuChE. Para melhor avaliação da inibição da 

atividade da BuChE, provavelmente fosse necessário uma amostra populacional maior, ou a 

correlação dos valores de atividade com a dose de exposição ao agrotóxico, eliminando falsos 

positivos no caso de não expostos conhecidos (GARABRANT et al., 2009). 

Da análise individual, dentre os 50 trabalhadores que compuseram a amostra, 7 apresentaram 

redução superior a 25% da atividade da AChE (sangue total): T01, T07, T11, T28, T30, T35,e 

T40. Destes, 6 eram mulheres na atividade de manejo e 1 era homem aplicador. Todos foram 

expostos aos agrotóxicos da classe dos metilcarbamatos nas pulverizações. 

Observou-se redução de mais de 25% da BuChE (sangue total) em 5 trabalhadores: T01, T06, 

T08, T11, T23. Destes, 4 mulheres na atividade de manejo e 1 homem aplicador. Com 

exceção da trabalhadora T23, todos os outros foram expostos a metilcarbamato nas 

pulverizações. 
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Apenas 2 trabalhadores apresentaram redução maior que 25% de ambas enzimas (sangue 

total) simultaneamente: (i) T01, trabalhadora do sexo feminino, na função de manejadora, 

exposta a metilcarbamato; e (ii) T11, trabalhador do sexo masculino, função aplicador, 

exposto a metilcarbamato. 

De acordo com a NR7, uma vez constatadas reduções superiores a 25% (sangue total), 

independentemente de os trabalhadores apresentarem ou não sintomatologia, deve-se (i) 

solicitar a emissão da Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT); (ii) afastar, se 

necessário, o trabalhador da exposição, ou do trabalho; (iii) encaminhar este trabalhador à 

Previdência Social para estabelecer nexo causal, avaliar a incapacidade e definir a conduta 

previdenciária; e (iv) orientar o empregador para implantar medidas de controle adequadas no 

ambiente de trabalho. 

O que se constatou, entretanto, é que nenhum trabalhador tem acompanhamento médico 

ocupacional e nem realiza exames periódicos em função de suas atividades. Apenas 2 

entrevistados relataram que necessitaram de internação por intoxicação no último ano, mas 

não se comprovou se a internação foi devida aos agrotóxicos e por exposição ocupacional. 

Trata-se de um problema organizacional. Como já descrito, os trabalhadores não estão 

devidamente registrados como trabalhador agrícola no cultivo de flores e plantas ornamentais 

(CBO 6224). Consequentemente, estão à margem da fiscalização e da vigilância, desprovidos 

do acompanhamento de saúde previsto pela legislação, o que deve contribuir também para a 

subnotificação de intoxicações, doenças ocupacionais e óbitos devido a esses produtos. 

Faz-se necessário orientar o empregador, os encarregados e todos os trabalhadores sobre os 

possíveis danos à saúde decorrentes do trabalho em contato com os agrotóxicos. Todos devem 

ser também orientados a procurar postos de saúde e/ou hospitais, ao apresentarem quaisquer 

sinais ou sintomas característicos de eventual exposição a agrotóxicos. É preciso ainda que os 

Centros de Referência em Saúde do Trabalhador estejam conscientes dadas condições de 

trabalho desses ambientes para que façam o acompanhamento desses trabalhadores. 

Observou-se que dentre os 10 trabalhadores que tiveram redução maior que 25% da atividade 

da AChE e/ou BuChE, somente 1 foi exposto ao organofosforado Orthene® (T23); oito foram 

expostos ao metilcarbamato Dicarzol® (T06, T07, T08, T11, T28, T30, T35,e T40); e 1 ao 

metilcarbamato Lannate® (T01). Estudos toxicológicos crônicos com esta classe dos 

metilcarbamatos comprovaram redução significativa na atividade da colinesterase no cérebro 

em diferentes faixas de concentração do agrotóxico. Fato esse informado na própria bula dos 

agrotóxicos. Para o organofosforado, é informado que com relação aos efeitos crônicos, 

apenas em dosagens elevadas constatou-se pequena redução da atividade da colinesterase. 
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Essa diferença nos efeitos toxicológicos crônicos entre as classes de agrotóxicos pode ser o 

motivo das diferenças encontradas nos valores de atividade das colinesterases, considerando 

que a maioria dos trabalhadores não está exposta a dosagens elevadas e sim pequenas 

concentrações ao longo de vários anos (exposição crônica ocupacional). Além disso, o que 

também poderia justificar a redução estatisticamente significativa encontrada apenas para o 

grupo dos carbamatos é que os dois metilcarbamatos utilizados, Dicarzol® e Lannate®, 

possuem classificação toxicológica como classe II, ou seja, altamente tóxicos. Já o 

organofosforado, Orthene®, como classe III, medianamente tóxico Não foram encontrados na 

literatura estudos que façam esta avaliação e comparação dos valores de atividades 

colinesterásicas obtidos dos trabalhadores expostos às diferentes classes de 

anticolinesterásicos (organofosforados vs. carbamatos).  

As informações descritas na bula explicariam também que ao dividir a amostra, no subgrupo 

„classe de agrotóxicos‟, somente se observou inibição estatisticamente significativa da 

atividade da AChE para aqueles trabalhadores expostos aos carbamatos (tabela 8). Cabe 

ressaltar que, nesse caso, as amostras são próximas em número de sujeitos (carbamato, n=29; 

e organofosforado, n=21). 

Ainda com relação aos subgrupos, observou-se uma diminuição da atividade colinesterásica 

da AChE estatisticamente significativa para o sexo feminino (n=33); e manejadores (n=39) no 

subgrupo „função‟. A variação da atividade colinesterásica da BuChE não foi estatisticamente 

significativa para nenhum dos subgrupos, pelas mesmas razões apontadas anteriormente para 

a análise da amostra total. 

Não se pode afirmar que homens (n=17/50) e aplicadores (n=11/50) não estejam expostos, 

pois a falta de resultados estatisticamente significativos, nesses casos, pode estar relacionada 

ao tamanho da amostra (GALLO & LAWRYK, 1991). Por outro lado, é possível fazer 

algumas inferências com relação aos grupos cuja estatística foi significativa. 

Nas trabalhadoras, a inibição da atividade enzimática foi mais acentuada e frequente que para 

os homens. Isso pode estar relacionado com possível susceptibilidade do gênero (ZHANG et 

al., 2011; SETLOW et al., 1998), ou estar intrinsicamente relacionado à atividade 

desenvolvida por elas, que eram responsáveis exclusivamente pelo trato cultural. 

No subgrupo „função‟, observou-se inibição da atividade estatisticamente significativa para 

aqueles trabalhadores do grupo „manejo‟. Dentre os 39 manejadores, 33 eram mulheres. 

Como dito, essa inibição pode ser decorrente do gênero, e/ou da maneira como a atividade era 

desempenhada. Constatou-se, por meio dos relatos dos trabalhadores que devido à delicadeza 

da atividade frequentemente não utilizam EPIs (luvas, aventais) e quando utilizam aventais 
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são feitos de algodão não oferecendo a proteção adequada. Isto também foi observado por 

Arronvilairat (2015). 

Ambos os dados são relevantes, pois em geral, os estudos voltados ao acompanhamento da 

exposição ocupacional pela inibição da atividade colinesterásica são predominantemente 

realizados com homens e direcionados àqueles trabalhadores responsáveis pelo preparo da 

calda e pulverização. 

Estes resultados sugerem que talvez a população potencialmente exposta, em função da 

organização do trabalho, das práticas de SST adotadas, ou dos saberes individuais, não seja o 

exclusiva ou predominantemente o trabalhador no preparo da calda e pulverização, mas 

aquele grupo que é responsável pelo trato cultural contínuo. 

O manejo contínuo da cultura sem uso de EPI e sem respeito ao intervalo de reentrada poderia 

ser uma possível limitação para se determinar com precisão o período de não exposição, pois 

durante o registro dos relatos dos trabalhadores, observou-se não haver um intervalo de 

restrição que assegurasse a decomposição do agrotóxico aplicado, considerando os dados da 

tabela 9. Neste caso, permaneceriam continuamente expostos aos agrotóxicos, o que poderia 

se refletir no corte do período de não exposição definido a partir do 11
o
 dia após a última 

pulverização com agrotóxicos anticolinesterásicos.  

Soma-se a essa observação os dados obtidos para uma trabalhadora do sexo feminino na 

função de manejo, não incluído na amostra. Da coleta realizada imediatamente após 25 dias 

de férias obteve-se valores de atividade enzimática de 3,66 U/ml para a AChE e de 2,49 U/ml 

para a BuChE, respectivamente. Da coleta realizada após relatar estar há mais de 30 dias sem 

exposição aos agrotóxicos anticolinesterásicos, obteve-se valores de atividade enzimática de 

2,67 U/ml para a AChE e de 1,80 U/ml para a BuChE, respectivamente. Trata-se de um 

decréscimo de aproximadamente 27% no valor da atividade de ambas as enzimas em duas 

situações: (i) imediatamente após as férias, quando não ocorreu nenhum tipo de contato com 

os agrotóxicos e (ii) no trabalho, em período onde não se registrou especificamente a 

aplicação de agrotóxico anticolinesterásico. 

Dessas constatações, pode-se dizer que o corte sugerido possibilitou realizar uma análise 

crítica das atividades colinesterásicas dessa população, sem prejuízos aos resultados. Porém 

pode haver uma diferença significativa no valor de referência individual quando o trabalhador 

está, de fato, afastado do ambiente de trabalho. Sendo assim o ideal seria, conforme 

preconizado pela NR7, obter o valor de referência individual no exame pré-admissional. É 

importante ressaltar, entretanto, que o fato de não haver um valor pré-admissional, não 

inviabiliza a avaliação e acompanhamento das atividades colinesterásicas dos trabalhadores, 
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estabelecendo-se cortes como o apresentado nesse estudo. Os dados aqui apresentados, apesar 

de preliminares, reforçam que: 

(i) apesar de a maioria das estufas visitadas nesta região possuírem poucos trabalhadores 

resultando numa amostra pequena, a coleta de dados e obtenção de resultados relevantes não 

foram inviabilizadas; 

(ii) apesar de alguns produtores terem dificuldade em informar quais agrotóxicos foram 

aplicados nas semanas ou meses que antecederam as visitas, e não possuírem registros 

organizados dessas pulverizações, foi possível coletar amostras válidas para o estudo após 

consulta e verificação minuciosa dos registros apresentados; 

(iii) a dificuldade em obter sangue dos trabalhadores no período de pré-exposição, pode 

comprometer o acompanhamento dos trabalhadores, pois a aplicação de anticolinesterásicos 

ocorre o ano todo, conforme a necessidade, devido ao aparecimento de pragas; 

(iv) ainda que conste no registro as datas das aplicações e tenha ocorrido a coleta na fase de 

pré-exposição (determinada a partir da última pulverização), existe a incerteza de este ser o 

valor de referência deste trabalhador, devido ao trabalho de manejo contínuo de plantas 

pulverizadas, sem respeito ao período de reentrada e sem uso do EPI. O que implica em 

contato com doses menores, porém contínuas, com plantas ainda impregnadas de agrotóxicos, 

dificultando a determinação deste valor de referência e possivelmente, em alguns casos, 

gerando um falso negativo quando correlacionado o período de pós com pré-exposição. 
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7 CONCLUSÕES 

 

As práticas de SST adotadas pelos trabalhadores das estufas de flores visitadas contribuem 

para o aumento da exposição ocupacional aos agrotóxicos utilizados. Ficou evidente que, 

como já discutido por Guivant (2000), o “paradigma do uso seguro” é algo altamente distante 

de como se realizam efetivamente as operações de escolha, aplicação e manipulação dos 

agrotóxicos. As recomendações de preparo, aplicação e descarte, bem como as restrições para 

reentrada são complexas e fogem às possibilidades reais dos trabalhadores. Por possibilidades 

reais, entende-se o saber e a construção individual do conhecimento, influenciado pela cultura 

difundida localmente. Em outras palavras, ao decodificar as informações, como os 

trabalhadores constroem e legitimam suas práticas, influenciados pelas relações sociais e pelo 

ambiente laboral. 

Seja por desconhecimento dos proprietários, seja por desconhecimento dos trabalhadores, seja 

por falta de fiscalização, não é possível garantir o „uso seguro‟ sem antes promover uma 

mudança nas práticas de trabalho adotadas. 

Para isso, de um lado, faz-se necessário uma mudança de atitude dos próprios empregadores, 

de capacitação adequada aos trabalhadores e promoção de um cenário adequado no ambiente 

de trabalho com a conscientização de todos os envolvidos. De outro, ainda se faz necessário 

dispor de meios para fiscalização, monitoramento e serviços de vigilância adequados. 

Qualquer coisa diferente disso só amplia o risco de exposição aos agrotóxicos. 

É preciso reavaliar continuamente os agrotóxicos registrados; fiscalizar a comercialização e o 

uso de produtos legais; fazer valer o receituário agronômico; diagnosticar e tratar intoxicados, 

quando houver; implantar ações de vigilância à saúde, dentre outros. Deve-se assegurar, por 

exemplo, que o intervalo de reentrada seja respeitado, ou que na impossibilidade de 

interrupção das atividades, os trabalhadores usem os EPIs corretamente. 

É preciso também fiscalizar as propriedades e orientar seus proprietários para que os 

funcionários sejam registrados corretamente, conforme prevê a legislação. Registrá-los como 

motoristas, auxiliares gerais e outros códigos ocupacionais administrativos, os deixam 

invisíveis para as fiscalizações, assim contribuindo para subnotificações do próprio sistema de 

saúde, em caso de doenças, acidentes e óbitos. 

Adicionalmente, os serviços e os profissionais da saúde precisam ser capacitados para 

identificar e caracterizar a exposição ocupacional e diagnosticar os efeitos relacionados com a 

exposição aos agrotóxicos. Sem o diagnóstico adequado, as enfermidades vinculadas a essa 
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exposição não são evidenciadas, contribuindo, assim, para a manutenção das situações de 

risco. 

Conhecer os agravos à saúde, e consequentemente viabilizar o desenvolvimento de ações mais 

direcionadas, envolve a necessidade de facilitar o acesso aos serviços de saúde apropriados. 

Estimular e universalizar o acesso ao monitoramento biológico, conforme preconizado pela 

NR7, poderia ser um meio de fomentar a produção do conhecimento sobre as exposições, 

auxiliando no processo de caracterização do o risco e da vulnerabilidade dessa população. 

A avaliação por indicadores biológicos é uma ferramenta adequada ao acompanhamento 

ocupacional desta população e deve abranger todos os trabalhadores das estufas de flores e 

plantas ornamentais, direta ou indiretamente em contato com os agrotóxicos, seja pelo preparo 

da calda, pulverização ou pelo manejo das plantas. Ressalta-se, entretanto, a necessidade de o 

trabalhador ser o seu próprio controle. A comparação dos valores das atividades enzimáticas 

das colinesterases com valores de referência populacionais ou de grupos controle podem 

resultar em falsos positivos e falsos negativos. Nesse sentido, conforme regulamentado pela 

NR7, o valor de referência ideal é aquele obtido no exame pré- admissional. Porém, a falta 

desse valor não deve inviabilizar o monitoramento das atividades colinesterásicas dos 

trabalhadores, visto que, é possível estabelecer cortes e determinar os períodos de pré e pós-

exposição, como o apresentado nesse estudo. Esses valores devem, entretanto, ser parte de um 

acompanhamento mais abrangente que avalie outros sinais e sintomas que possam estar 

relacionados com as exposições aos agrotóxicos, não se esquecendo do contexto laboral que 

este trabalhador está inserido. 
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APÊNDICE A 

INVESTIGAÇÃO DE EXPOSIÇÃO A AGROTÓXICOS 

DADOS GERAIS 

1. Data: _____/_____/_____  

2. Nome do Município: ______________________________________________  

3. Nome da Unidade de Saúde: ________________________________________  

 

DADOS DO TRABALHADOR 

4. Nome do entrevistado: ____________________________________________________________________  

5. Data de Nascimento: _____/______/______                    6. Idade: (_____)  

7. Sexo: (_____) 1-Masc. 2-Fem. 9-Ignorado  

8. Nome do Município de Residência: ______________________________________________________  

9. Zona: (____) 1. Urbana 2-Rural 

10. Bairro: _____________________________________________________________________________  

11. Endereço, Rua, Av., nº Apto.:___________________________________________________________  

12. Ponto de Referência:__________________________________________________________________  

13. Telefone (____)_______________________________________________  

14. Grau de Instrução : (____)  

1-Analfabeto 2-1º Grau 3-2º Grau 4-Superior 5-Não se Aplica 9-Ignorado  

 

HISTÓRICO DE EXPOSIÇÃO 

15. Local de Trabalho: ____________________________________________________________________  

16. Ocupação: ____________________________________________________________________________  

17. Relação de Trabalho: (___) 1-Proprietário 2- Assalariado 3-Meeiro/Arrendatário  

4-Volante 5- Outros 6- Não se Aplica  

18. Função : (____) 1- Administrativa 2- Téc. Agrícola/Agrônomo 3- Puxa Mangueira 4- 

Aplicador/Preparador de Calda 5- Aplicador na Pecuária 6 – Poda   7- Colheita 

6- Outros ________________________ 7- Não se Aplica  

19. Há quanto tempo trabalha em estufa? 

20. Contato com praguicidas:  

Há quanto tempo tem contato com agrotóxicos ?____________ anos 

Frequência do contato com praguicidas: 

Quantos meses por ano?___________  
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Quantos dias por mês?_______ ou quantos dias por semana?________  

Quantas horas por dia?________________  

Quando foi a última vez que teve contato?_____________ Com qual 

produto?___________________________ 

Como aplica os produtos?  

(   ) bomba costal (mochila) (   ) mangueira (   ) trator sem cabine  

(   ) trator com cabine fechada (   )     outros (especificar):______________________________________  

21. Recebeu algum treinamento para manuseio, descarte? (___) 1-Sim  2-Não  9-Não se 

aplica/Ignorado 

22. Lê rótulos de agrotóxicos?   (_____) 1-Sempre 2-Frequentemente 3-Raramente   4-Uma vez    

5-Nunca 

23. Qual o tempo de reentrada na estufa? _____horas        É respeitado? (____)  1-Sim  2-Não 

24. Praguicidas de maior utilização  

(__) Orthene (Acefato)      (__) Dithane (Mancozeb)      (__) Captan (Captana)         (__) Confidor 

(Imidacloro) 

(__) Supracid  (Metidadiona)        (__) Orthocide (Captana)                    (__) Roundup (Glifosato) 

(__) Vertimec (Abamectina)          (__) Lannate (Methomyl)                    (__) Manzate (Mancozeb)          

(__)Thiodan (Endossulfan)            (__) Folisuper (Parationa metílica)            (__) Stron 

(Metamidofós)          

(__)Ridomil (Mancozeb/Metalaxil-m)    (__) Cuprozeb (Mancozeb/Oxicloreto de cobre)                     

Outros: ___________________________________________________________  

25. O que é feito com embalagens vazias de agrotóxicos?       (____) Reutiliza 

(____) Leva no posto          (____) Guarda em sacos       (____) Deixa no terreno         (____) 

Queima 

(____) Lava. Como? ______________________      

(____) Outros: __________________________ 

26. Utiliza equipamento de proteção individual?      (____)    1-Sim    2-Não     3-Não se aplica     

9-Ignorado 

Quando?    (___) No preparo da calda   (___) Na aplicação   (___) Na reentrada 

Quais?       (___) Máscara ou respirador      (___) Luvas impermeáveis        (___) Chapéu      

(___) Calça impermeável comprida     (___) Camisa impermeável de mangas compridas   (___) 

Avental 

(___) Sapato fechado, sapatão ou botina  (___) Bota de borracha ou PVC  (___) Óculos de 
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proteção ou Viseira      

(_____) Outros: ____________________________________________ 

Onde lava os EPIs?   (_____) trabalho       (_____)  casa 

Quem lava os EPIs?  (_____) o próprio    Outra pessoa: _____________ 

27. Recebeu orientação sobre possíveis danos à saúde?  (____) 1-Sim 2-Não 9-Não se 

aplica/Ignorado 

28. Toma banho após contato com agrotóxicos?   (___)   1-Sim    2-Não    9-Não se 

aplica/Ignorado 

Onde?   (____) no trabalho                  (____) em casa 

29. Lava as mãos após contato, antes de fumar, comer?  (__)    1-Sim   2-Não   9-Não se 

aplica/Ignorado 

30. Via de Exposição Principal: (____) 1- Cutânea 2-Digestiva 3- Respiratória 4- Outra: 

__________________  

31. Tipo de Contato: (____) 1-Direto 2-Indireto 3-Sem Contato 9-Ignorado  

Direto: manipulação direta, diluição e/ou aplicação; lavagem de roupas usadas na aplicação.  

Indireto: plantio, colheita, capina, embalagem, poda, desbrotamento.  

Sem contato: familiares que residam em propriedade rural. 

 

ANTECEDENTES EPIDEMIOLÓGICOS  

32. Teve alguma intoxicação pelos produtos usados?  (____) 1- Sim 2- Não  

33. Teve alguma internação por intoxicação nos últimos 10 anos?   (____) 1- Sim 2- Não 

34. Necessitou buscar serviço de saúde por intoxicação no último ano?   (____) 1- Sim 2- Não 

35. Se sim, quantas vezes?   (____) até 2 vezes,     ou   (____)  3 ou mais vezes 
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ANTECEDENTES PESSOAIS RELEVANTES E SINTOMAS FREQUENTES 

Para todas as questões abaixo responder:      1-Sim      2-Não     9-Não se aplica/Ignorado 

36. Tabagismo: (____)Atual   (____)Anterior  

37. Etilismo:  (____)Atual (____)Anterior  

38. Gestante : (___)  

39. Sistema  Cárdio Vascular :  

(_____) Hipotensão Arterial    (____)Hipertensão Arterial  (____)Arritmia   (____)Diabetes 

40. Sistema Nervoso Central Periférico:  

(____) Mudança de humor (Agitação/Irritabilidade)     (____) Cefaleia frequente                      

(____) Visão turva 

(____)Tremores nas mãos (verificado)                          (____)Vertigens/Tontura frequentes 

(____)Formigamentos simétricos nos membros           (____)Fasciculações musculares frequentes 

(____)Incoordenação Motora             (____)Diminuição da força muscular simétrica nos membros 

41. Sistema Digestivo :  

(___) Cólicas abdominais frequentes              (____) Diarreia                (____) Náuseas                 

(____) Vômitos 

(___) Dor ou queimação de estômago frequente 

42. Sistema Respiratório :  

(____) Irritação Nasal (____) Falta de ar (____) Tosse (____) Secreção Brônquica (____) Chiado 

43. Sistema Urinário :  

(____) Alteração recente no padrão urinário (diminuição do fluxo, mudança de cor, odor, 

formação de muita espuma, etc) 

44. Pele e Mucosas:  

(____) Irritação Ocular Persistente           (____) Lesões de pele persistentes em áreas expostas 

aos produtos 

 

DADOS LABORATORIAIS  

45. RESULTADO DO EXAME DE COLINESTERASE:   (______) Normal (______) Alterado 

 

46. Encaminhado ao Centro de Referência: (_____) 1-Sim       2-Não  

 

Responsável pela entrevista ___________________________________ 
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APÊNDICE B 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Projeto: “Quantificação de atividade colinesterásica em trabalhadores de estufas de flores e plantas 

ornamentais” 

Prezado (a) Sr. (a), 

Está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa sobre os defensivos agrícolas, uma vez que 

estes são de grande importância no cultivo e produção de plantas também podem causar uma série de 

efeitos adversos se não utilizados de maneira apropriada. Os agrotóxicos mais utilizados atualmente 

são os organofosforados e carbamatos, responsáveis pelo maior número de intoxicações no meio rural. 

O objetivo da pesquisa é avaliar a potencial exposição ocupacional a agrotóxicos anticolinesterásicos 

(organofosforados e/ou carbamatos) de trabalhadores de estufas de flores e plantas ornamentais. Para 

esta avaliação serão realizadas entrevistas e determinados os níveis de colinesterases plasmática e 

eritrocitária através de coleta de amostra de sangue, realizada por pessoal capacitado. Será realizado 

apenas um procedimento desse tipo por trabalhador. As análises das amostras serão realizadas no 

laboratório da FUNDACENTRO (Rua Capote Valente, 710, 1º andar, Pinheiros-SP CEP: 05409-002). 

A partir dessa avaliação, pode-se chegar a conclusões que possibilitarão o processo de conscientização 

dos trabalhadores na prevenção de intoxicações. O desconforto nas entrevistas poderá ocorrer apenas 

por compartilhar assuntos pessoais e na coleta por se tratar de um procedimento invasivo. Existe a 

liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de participar do estudo, sem 

que isto traga prejuízo à continuidade da assistência. Não existe nenhum custo para participar deste 

estudo. Mesmo os trabalhadores que se recusarem a fazer parte da pesquisa ou que não forem 

selecionados para o estudo poderão acompanhar as palestras de conscientização que serão ministradas 

durante e após a conclusão do referido estudo. Trabalhadores menores de 18 anos não participarão da 

pesquisa. Os trabalhadores terão livre acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, 

riscos e benefícios relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas e total direito à 

obtenção dos resultados dos exames obtidos nas avaliações. As entrevistas e as amostras de sangue 

serão analisadas somente por pesquisadores do projeto, a fim de tornar efetiva a salvaguarda da 

confidencialidade, sigilo e privacidade. 

 

Dra. Marcela Gerardo Ribeiro Paula Peixoto Monteiro Nassar 

Telefone: 3066-6075 Telefone: 3066-6227 

 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi 

explicado, consinto em participar da presente pesquisa.  

 

Local e Data:__________________________________________________________________ 

 

Assinatura do sujeito da pesquisa Assinatura do pesquisador 

(ou testemunha) (carimbo ou nome legível) 
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ANEXO 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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