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RESUMO 

 
Os trabalhadores rurais estão expostos a vários tipos de agentes nocivos à saúde 
em seu ambiente de trabalho, entre eles podem-se citar os ruídos, vibrações das 
máquinas agrícolas, assim como produtos químicos específicos como os 
agrotóxicos. Diante das múltiplas associações de fatores de risco que podem levar a 
comunidade rural a desenvolver perda auditiva e seu impacto direto na qualidade de 
vida e socioeconômica, o presente projeto teve como objetivo geral avaliar o sistema 
auditivo periférico, por meio da audiometria tonal, em agricultores residentes na zona 
rural da comunidade Baixa do Boi do município de Paulo Afonso-BA. Tratou-se de 
um estudo quantitativo transversal descritivo exploratório e prospectivo que atendeu 
aos critérios de ética em pesquisa, e não apresentou conflitos de interesse. Foram 
entrevistados 88 trabalhadores rurais dos quais 71 realizaram a audiometria e 57 
indivíduos permaneceram no estudo após o preenchimento dos critérios de inclusão 
e exclusão. Quanto ao nível de escolaridade houve um predomínio do ensino 
fundamental incompleto (36,36%) e em relação à renda familiar mensal (84%) dos 
entrevistados recebiam até um salário mínimo. Quatorze trabalhadores rurais 
(24,6%) apresentaram perda auditiva no exame audiométrico. Houve uma diferença 
estatística significante entre os indivíduos com resultado normal e perda auditiva de 
acordo com o sexo, faixa etária, capacitação profissional, jornada de trabalho e 
dificuldade auditiva (p<0,05). Não houve diferença estatística nos percentuais dos 
resultados das audiometrias e o uso de agrotóxico (p=0,122). Dessa forma, o 
presente estudo estabeleceu o perfil audiométrico e socioeconômico dos 
trabalhadores rurais da comunidade Baixa do Boi a fim de se conhecer a realidade 
dessa população na perspectiva de garantir não só o diagnóstico situacional, mas a 
promoção, proteção e medidas de prevenção referentes à saúde auditiva através da 
elaboração de um guia de orientação para os trabalhadores rurais. 
 
Palavras-chave: Agricultores. Saúde auditiva. Audiometria. Promoção da saúde. 

 

 

  

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Rural workers are exposed to various types of harmful agents in their work 
environment, among which we can mention the noise, vibrations of agricultural 
machinery, as well as specific chemicals such as agrochemicals. In view of the 
multiple associations of risk factors that may lead the rural community to develop 
hearing loss and its direct impact on quality of life and socioeconomic, the present 
project had as general objective to evaluate the peripheral auditory system, through 
tonal audiometry, in farmers living in the rural area of the Baixa do Boi community in 
the municipality of Paulo Afonso-BA. This was a prospective exploratory descriptive 
cross-sectional study that met the criteria of research ethics, and did not present any 
conflicts of interest. 88 rural workers were interviewed, of whom 71 performed the 
audiometry and 57 individuals remained in the study after fulfilling the inclusion and 
exclusion criteria. Regarding the level of schooling, there was a predominance of 
incomplete elementary education (36.36%) and in relation to monthly family income 
(84%) of respondents received up to a minimum wage. Fourteen rural workers 
(24.6%) presented auditory hearing loss. There was a statistically significant 
difference between individuals with normal hearing loss and hearing loss according 
to gender, age, professional qualification, working day and hearing difficulty (p 
<0.05). There was no statistical difference in the percentages of audiometry results 
and the use of pesticides (p = 0.122). Thus, the present study established the 
audiometric and socioeconomic profile of the rural workers of the Baixa do Boi 
community in order to know the reality of this population in order to guarantee not 
only the situational diagnosis but also the promotion, protection and prevention 
measures related to Auditory health through the development of guidance for rural 
workers. 
 
Key-words: Farmers. Hearing health. Audiometry. Health promotion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As populações rurais brasileiras passaram por longas décadas esquecidas 

pelas políticas públicas governamentais com relação ao incentivo econômico ao 

produtor rural independente, às práticas agrícolas sustentáveis, às ofertas 

educacionais e, especialmente, com relação à saúde do trabalhador rural. Passado 

o imobilismo do setor público que tanto maltratou e ainda castiga as comunidades 

rurais, a nova concepção de assistência e extensão rural vem tentando transformar 

as ações voltadas para esse segmento, adotando um novo enfoque participativo de 

desenvolvimento rural no intuito de melhorar a qualidade de vida e de trabalho no 

campo (CAPORAL, COSTABEBER e PAULUS, 2006). 

Por sua extensa dimensão territorial e amplo contraste econômico, no Brasil, 

sem dúvida, nota-se simultaneamente diferentes estágios de trabalho agrícola no 

tocante ao uso da tecnologia, gestão e organização das atividades produtivas 

(MENDONÇA, 2007). Nesse sentido, ressalta-se que muito ainda há no que se 

avançar para melhorar a situação rural brasileira. Na contramão do desenvolvimento 

econômico esperado para um país como o nosso, ainda é possível testemunhar 

casos de trabalho escravo, extensas jornadas de trabalho, trabalho infantil, violência 

no local de trabalho e violência relacionada aos conflitos pela posse da terra (CANO, 

2010). Tal situação, ecoa diretamente na vida, no adoecimento e morte dos 

trabalhadores, mesmo após os avanços alcançados com a implementação da Lei 

Federal Nº 12.188 de janeiro de 2010 que institui a Política Nacional de Assistência 

Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária - PNATER e 

o Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura 

Familiar e na Reforma Agrária – PRONATER (BRASIL, 2010). 

Em relação à saúde da população rural, em muitas regiões do nosso país 

ainda se têm verdadeiros “guetos agrícolas” totalmente desassistidos de quaisquer 

políticas públicas voltadas ao bem-estar físico dessa população. Permanece, dessa 

forma, condicionada a fatores sociais, econômicos, culturais, tecnológicos e 

organizacionais relacionados ao perfil de produção e consumo arcaicos, além de 

fatores de risco de natureza físicos, químicos, biológicos, mecânicos e ergonômicos 

presentes no processo de trabalho (CAPORAL, COSTABEBER e PAULUS, 2006). 
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Ao se tratar da saúde ocupacional do trabalhador rural, percebe-se a total 

falta de assistência voltada para essa temática. Os agricultores, sejam eles 

trabalhadores vinculados a grandes indústrias ou produtores rurais, 

independentemente, estão expostos a vários tipos de agentes nocivos à saúde, e 

entre eles pode-se citar os ruídos e vibrações das máquinas agrícolas e produtos 

químicos específicos como os agrotóxicos. Esses agentes nocivos são considerados 

isoladamente ou em conjunto como causadores de enfermidades correlacionados à 

saúde do trabalhador rural (KÓS et al., 2014). 

Especificamente, em relação à saúde auditiva, já se aceita a associação da 

perda auditiva, provocada pela exposição contínua ao ruído, como sinônimo de 

perda auditiva ocupacional (LACERDA et al., 2015; COGO, FEDOSSE e DOS 

SANTOS, 2016). No entanto, além do ruído, diversas outras atividades profissionais 

possuem fatores de risco a mais para o desenvolvimento da perda auditiva, como é 

o caso da atividade agrícola em que, como visto anteriormente, pode haver mais de 

um fator associado, podendo trazer ou mesmo potencializar os danos à saúde na 

comunidade rural (FERNANDES, TSUNEMI e ZUCKI, 2015). 

O uso indiscriminado de pesticidas no Brasil associado a outros fatores de 

riscos ocupacionais tornam os trabalhadores rurais susceptíveis a doenças 

neurológicas, intoxicações e distúrbios auditivos. Alguns estudos mostram que 

existem evidências que comprovam que alguns compostos químicos têm ação 

ototóxica ou neurotóxica, não obstante poucas pesquisas foram realizadas para 

confirmar estas ações (FERREIRA et al., 2000; BARTH e BIAZON, 2010; GATTO et 

al., 2014; FRANÇA et al., 2017). Os agrotóxicos estão entre os grupos de produtos 

químicos descritos como potencialmente ototóxicos. Ademais, existem muitos 

pesticidas que são neurotóxicos e potencialmente podem afetar a audição. Alguns 

estudos apontaram os agrotóxicos da classe dos organofosforados como potenciais 

causadores de perda auditiva permanente bilateral (SANTOS et al., 2015). 

Uma revisão de literatura realizada por Gatto e colaboradores, em 2014, 

demonstra que a associação entre pesticidas e perda auditiva ainda é escassa 

apesar de sugerir que a exposição a agentes neurotóxicos possam induzir danos ao 

sistema auditivo central. Assim, devido ao uso rotineiro de agrotóxicos e outros 

fatores de riscos a que são expostos diariamente, a população rural torna-se 
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vulnerável a desenvolver perdas auditivas variáveis, com consequências importantes 

para o seu trabalho e qualidade de vida (GATTO et al., 2014). 

A situação se agrava, principalmente no Norte e Nordeste do país, devido ao 

menor poderio econômico dessas regiões. Em particular, destaca-se a agricultura do 

Nordeste que sofre historicamente com problemas estruturais relacionados à 

sustentabilidade dos sistemas de produção de alimentos, manutenção das 

estruturas latifundiárias, efeitos climáticos contraproducentes e deficientes sistemas 

de crédito agrícola, assistência técnica e educacional (CASTRO, 2012). 

Diante das múltiplas associações de fatores de risco que podem levar a 

comunidade rural a desenvolver perda auditiva e seu impacto direto na qualidade de 

vida e condição socioeconômica, a presente dissertação teve como objetivo geral 

avaliar o sistema auditivo periférico, por meio da audiometria tonal, em trabalhadores 

rurais, residentes na de zona rural do município de Paulo Afonso-BA, 

especificamente da comunidade da Baixa do Boi. Dessa forma, procurou-se associar 

o perfil audiométrico ao contexto rural em que vive esse segmento da população, 

procurando enfrentar a complexidade da saúde pública rural no Brasil, 

especialmente no Nordeste, no sentido de se conhecer a saúde auditiva dessa 

comunidade. Complexidade que cada vez mais exige dos profissionais que atuam 

na área da saúde uma compreensão interdisciplinar da temática e proposições de 

ações positivas, participativas e colaborativas (CASTRO, 2012). 

  



24 
 

 
 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

A saúde do trabalhador rural é tida atualmente não apenas do ponto de vista 

da saúde relacionada ao meio de trabalho exercido per si. Além dos fatores 

desfavoráveis relacionados à singularidade de seu trabalho, muito se agrava devido 

à insalubridade inerente ao meio de vida rural. Consoante a este panorama, 

considera-se que estes agricultores, assim como sua família, encontram-se 

vulneráveis à sua própria prática laboral, em aspectos tanto do desconhecimento 

sobre a produção e desenvolvimento, quanto ao uso de agrotóxicos (DA SILVA, 

ARAÚJO e DE QUEIROZ, 2013). 

Vários fatores como a pequena escolaridade e a precariedade dos padrões 

socioeconômicos e culturais cooperaram para o agravamento das condições de 

saúde da população rural, assim como a dificuldade de acesso aos serviços de 

saúde, sendo este último, relevante fator na definição do perfil sanitário dos usuários 

da zona rural. Aliado a esse perfil socioeconômico, muitas vezes precário e 

desassistido, outro elemento preocupante é a exposição, por muitos anos, do 

trabalhador rural a vários produtos químicos ao mesmo tempo e por vias diversas, 

sejam elas: absorção dérmica, ingestão ou inalação. Exposição essa que ocorre 

tanto no campo, com a preparação e aplicação dos agrotóxicos, quanto em suas 

residências devido às condições inapropriadas de armazenamento e manejo das 

roupas utilizadas para pulverização (CHAVES PREZA e DA SILVA AUGUSTO, 

2012). 

Reconhecer a complexidade intrínseca à problemática dos agrotóxicos e 

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

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

culturais é urgente. Considera-se que a qualidade de vida do trabalhador relaciona-

se diretamente com a saúde e segurança ocupacional, além da motivação, 

satisfação e bem-estar. Condições trabalhistas insatisfatórias, como a exposição 

destes aos agrotóxicos nos locais de plantios afetam a qualidade de vida e têm 

impacto negativo no estado de saúde desses indivíduos, causando uma demanda 

maior nos serviços de assistência, uma vez que existe um contexto de risco que se 

perdura no aparecimento de situações de vulnerabilidade ou até mesmo 

adoecimento (ESPÍNDOLA e DE SOUZA, 2018). 



25 
 

 
 

As repercussões à saúde dos trabalhadores rurais e à comunidade 

circunvizinha exposta aos agrotóxicos representam um problema de saúde pública. 

Os efeitos deletérios causados por essa exposição à saúde humana são descritos 

por alterações nos sistemas nervoso, cardiovascular, respiratório, pele, olhos, além 

de alterações hematológicas e reações alérgicas aos agrotóxicos (FIGUEIREDO, 

2009). 

Além das implicações sobre a saúde geral e a qualidade de vida dos 

agricultores expostos a agrotóxicos, alguns produtos químicos presentes no 

processo produtivo podem ser nocivos à audição. Assim, a perda auditiva pode 

representar um sinal precoce de intoxicação ao agrotóxico. No tocante à perda 

auditiva ocasionada por produtos ototóxicos, apresenta-se, em geral, como perda do 

tipo sensório-neural bilateral simétrica, de caráter irreversível, seletiva em altas 

frequências (3K a 6KHz) de configuração em entalhe por lesão principalmente em 

células ciliadas da cóclea (SENA, VARGAS e OLIVEIRA, 2013). 

Neste estudo Sena e colaboradores inferiram que a maioria dos indivíduos 

(97,6%) com exposição a agrotóxico apresentou classificação audiométrica de grau I 

(hipoacusia com exposição a agrotóxico), ou seja, que tinham perda auditiva, com 

um p<0,001. Revelou ainda no tocante à interferência nos aspectos sociais, os 

agricultores usuários de agrotóxicos apresentaram maior tendência a ter dificuldades 

nas relações sociais do que aqueles que não usavam agrotóxicos (p=0,019). Desta 

forma, os indivíduos que foram expostos a agrotóxicos apresentaram escores de 

qualidade de vida significativamente inferiores em todos os domínios, a exceção da 

capacidade funcional, quando comparados a indivíduos não expostos (p=0,024). Ou 

seja, os agricultores que se expuseram a agrotóxicos apresentaram piores escores 

totais de qualidade de vida (SENA, VARGAS e OLIVEIRA, 2013). 

França e colaboradores expuseram seus resultados ao avaliarem 43 

trabalhadores rurais plantadores de tabaco da região Sul do Brasil. Realizaram 

exames de audiometria e exames de avaliação das funções auditivas centrais nos 

indivíduos envolvidos. Divididos em grupos expostos e não expostos aos pesticidas, 

os exames de audiometria não mostraram diferenças significativamente estatísticas. 

No entanto, a pesquisa demonstrou que os produtores rurais de tabaco expostos a 

pesticidas apresentaram resultados significativamente pior para dois procedimentos 

clínicos de avaliação da função auditiva central, em comparação com indivíduos não 
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expostos. Esses resultados foram encontrados apesar de não haver diferenças nos 

limiares auditivos entre trabalhadores expostos a pesticidas e não expostos. 

Portanto, concluiram que a exposição a pesticidas pode estar associada a declínios 

na resolução temporal e habilidades de integração binaural. Levando esses 

resultados em consideração, sugere-se que exames que avaliem a função central da 

audição sejam utilizados na monitorização da audição de trabalhadores expostos a 

pesticidas (FRANÇA et al., 2017). 

Já Lacerda e colaboradores, avaliaram a saúde auditiva do trabalhador rural e 

revelaram a presença de perda auditiva induzida por ruído. Algo muito comum nessa 

população que  lida com diversos tipos de maquinários no seu nicho laboral sendo 

portanto exposta diariamente aos ruídos. Concluiram que além do próprio ruído em 

sí, a vibração das máquinas utilizadas, omonóxido de carbono liberado pelos 

motores e a utilização de pesticidas também são fatores que contribuem de 

sobremaneira para o agravamento de suas perdas auditivas. Consequentemente, o 

trabalhador rural está sujeito a diversas condições nocivas a sua saúde de modo 

integral, além da sua saúde auditiva (LACERDA et al., 2015). 

É claro, portanto, que o trabalho no meio rural expõe seu trabalhador a 

diversas situações nocivas à saúde. Seja pela baixa remuneração, ostracismo das 

políticas públicas, baixo desenvolvimento de técnicas produtivas, seja pelos fatores 

nocivos intrínsecos ao trabalho no campo, haja vista o uso dos agrotóxicos. Os 

diversos fatores citados, uma vez somados e multiplicados por anos, chega-se a 

igualdade dessa equação. Uma deteriorização e total expoliação do bem estar social 

e mental, aqui entendido por saúde, que inicia-se pelo prejuízo da saúde auditiva, 

culminando com o agravo do bem-estar de uma forma integral desse sujeito 

(GADELHA e COSTA, 2012).  
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3 OBJETIVOS  

 

3.1  GERAL 

 

Avaliar o sistema auditivo periférico dos trabalhadores rurais da comunidade 

da Baixa do Boi do município de Paulo Afonso-BA e sociabilizar informações a 

respeito do sistema auditivo, por meio de construção de material instrucional que 

oriente e estimule a prevenção da saúde auditiva. 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 

- Conhecer a realidade socioeconômica dos trabalhadores rurais da região; 

- Identificar e descrever os riscos ocupacionais e não ocupacionais aos quais 

os trabalhadores rurais possam estar expostos; 

- Estabelecer o perfil audiométrico dos trabalhadores rurais da comunidade da 

Baixa do Boi da cidade do município de Paulo Afonso-BA; 

- Confeccionar um guia com linguagem acessível contendo informações a 

respeito do sistema auditivo periférico que oriente e estimule a promoção e 

prevenção da saúde auditiva; 

- Disponibilizar online o guia a população em geral para uso de toda a 

comunidade acadêmica interna e externa à Universidade Federal do Vale do São 

Francisco (UNIVASF). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1  TIPO DE ESTUDO 

 

 Estudo quantitativo transversal descritivo e exploratório na comunidade Baixa 

do Boi do município de Paulo Afonso/BA, no ano de 2018. 

 

4.2 ÁREA DE ESTUDO  

 

A comunidade da Baixa do Boi está localizada na zona rural de Paulo Afonso-

BA a aproximadamente 15 quilômetros de seu centro urbano. Participa há mais de 

uma década do projeto de irrigação denominado Projeto de Irrigação Paulo Afonso 

que visa o beneficiamento de pequenos e médios produtores rurais. O projeto de 

irrigação tem como objetivo o incentivo a organizações associativas que são 

responsáveis pela operação e manutenção do sistema hidráulico de irrigação, bem 

como pelo beneficiamento e comercialização da produção agrícola.  

A localização estratégica da comunidade Baixa do Boi possibilita o 

atendimento dos mercados consumidores de quatro capitais nordestinas como 

Aracaju, Maceió, Recife e Salvador. O projeto abrange uma área de 

aproximadamente 265 hectares dividida entre lotes empresariais e lotes de 

pequenos produtores com um total aproximado de 300 pessoas residindo nessas 

terras. Tem como principais produções agrícolas a fruticultura, horticultura e 

forragem com variadas modificações dos cultivos ao longo dos anos motivadas 

pelas mudanças econômicas (SECRETARIA DA AGRICULTURA, 2011).  

 

4.3 PARTICIPANTES 

 

A população do estudo foi composta por trabalhadores rurais da comunidade 

da Baixa do Boi do município de Paulo Afonso/BA, entrevistados no ano de 2018.  

Os trabalhadores rurais foram convidados a participar espontaneamente do 

estudo. Aos que voluntariamente aceitaram foi apresentado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para leitura e assinatura (APÊNDICE A).  
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Os critérios de inclusão foram: indivíduos do sexo masculino e/ou feminino, 

com idade entre 18 e 60 anos, que executem atividades em meio rural na 

comunidade Baixa do Boi há pelo menos um ano. Foram excluídos indivíduos que 

não exerceram atividade laboral em meio rural, que apresentaram doença 

neoplásica no sistema auditivo periférico, indivíduos com alteração de orelha externa 

e média e/ou com alguma queixa otológica avaliados através de exame físico 

otorrinolaringológico. 

Todos os trabalhadores atendidos foram orientados sobre os cuidados com a 

saúde auditiva e quanto aos riscos à saúde relacionados à atividade agrícola, 

inclusive aqueles excluídos da pesquisa, que também participaram de ações 

extensionistas de educação em saúde do trabalhador e saúde auditiva.  

 

4.4 FONTE DOS DADOS 

 

 A primeira etapa do estudo correspondeu à aplicação de um formulário com 

os trabalhadores rurais da comunidade Baixa do Boi do município de Paulo 

Afonso/BA que permitiu gerar dados a respeito do perfil socioeconômico e de saúde, 

fatores de exposição ocupacionais e não ocupacionais à perda auditiva (APÊNDICE 

B). Foram realizadas entrevistas semiestruturadas, com a utilização de um 

formulário com a identificação do trabalhador rural, grau de instrução, renda familiar 

mensal, número de filhos e outras informações que subsidiaram a análise 

socioeconômica dos trabalhadores rurais. Neste mesmo formulário havia campos 

que permitiram identificar os possíveis riscos ocupacionais e não ocupacionais para 

a perda auditiva. Os dados relativos ao histórico ocupacional incluíram descrição da 

atividade exercida, utilização de agrotóxicos e outros tipos de substâncias químicas, 

assim como sua jornada de trabalho. 

 

4.5 DESENVOLVIMENTO DAS AUDIOMETRIAS 

 

 A segunda etapa do estudo consistiu no exame audiológico propriamente dito, 

que permitiu estabelecer o perfil audiométrico dos trabalhadores rurais da 

comunidade em questão. 
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 Os agricultores foram recrutados de forma aleatória e realizaram avaliação 

auditiva através de audiometria tonal, realizada de forma descendente e, para 

confirmação dos limiares, de forma ascendente, nas frequências de 0,25, 0,5, 1, 2, 

3, 4, 6 e 8khz. Foi utilizado o audiômetro modelo AVS 500 da marca Vibrasom, 

calibrado segundo ISO R389 (1991), antes da realização dos exames. Na 

audiometria tonal liminar foi considerado como critério de normalidade os valores 

preconizados pela Portaria nº 19 de 1998. Todas as médias das frequências 

menores que 25 dB configuram um padrão de normalidade ao perfil audiométrico 

(BRASIL, 1998). Todos os testes audiológicos foram realizados por profissional 

fonoaudiólogo sem acesso as informações dos formulários e identificação.  

 

4.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Foi construído um banco de dados com as informações obtidas, utilizando o 

programa Microsoft Excel versão 2016. Para análise estatística, utilizou-se o 

programa STATA 12.0.  Foi realizada uma análise descritiva e calculadas as 

frequências absolutas e relativas das variáveis. Os resultados foram apresentados 

através de tabelas e gráficos.  

Para a comparação das prevalências de perda auditiva segundo as 

características da população estudada foi empregado o teste Qui-quadrado (2) de 

Pearson com nível de significância a 5%. O teste T-Student foi utilizado para verificar 

a existência de diferenças entre os valores médios das idades dos trabalhadores de 

acordo com os resultados das audiometrias. O valor de p<0,05 foi considerado 

estatisticamente significante.  

 

4.7 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O presente estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e 

Pesquisas da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), com 

parecer número CAAE 78693917.5.0000.5196. 

Os pacientes que tiveram perda auditiva em seus resultados das audiometrias 

foram encaminhados para o médico otorrinolaringologista credenciado à rede de 



31 
 

 
 

atenção especializada do Sistema Único de Saúde do município sem nenhum custo 

ao participante. 

 

4.8  ELABORAÇÃO DE GUIA PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE AUDITIVA 

 

A criação do guia compreendeu na coleta de informações sobre o sistema 

auditivo em artigos indexados nas bases de dados periódicos tais como: Periódicos 

Capes e Scielo, no período de 2007 a 2017 direcionados para a confecção de um 

material em formato de eBook está pronto para ser disponibilizado à população em 

geral, para o conhecimento de toda a comunidade acadêmica interna e externa a 

UNIVASF. O guia tem por finalidade reunir informações sobre os riscos ocupacionais 

e não ocupacionais que os trabalhadores rurais da Baixa do Boi estão expostos com 

o intuito de alertar a população e auxiliar na prevenção dos possíveis danos à saúde 

auditiva dessa população. Dessa forma, sua disponibilização tem a função de 

produzir conhecimento a cerca dos possíveis riscos ocupacionais e não 

ocupacionais que essa população venha a estar exposta, como forma de prevenção 

desses agravos e promoção permanente da saúde auditiva dos trabalhadores rurais 

independentemente da região a qual residam ou trabalhem. 

 

4.8.1  Etapas: 

 

• A sistematização do conteúdo: 

 

O conteúdo do guia foi selecionado conforme pesquisa realizada sobre o 

sistema auditivo e suas particularidades, retiradas de artigos pesquisados nas bases 

de dados Periódicos Capes e Scielo. O conteúdo foi desenvolvido de maneira clara 

e simples, com linguagem acessível a todos os públicos.  

 

• A seleção das ilustrações: 

 

Durante a confecção do guia foi avaliada a possibilidade de existirem 

ilustrações, onde foi definida essa necessidade, as imagens ilustrativas foram 
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selecionadas ou criadas a partir de pesquisas sobre imagens que correspondam ao 

que se faz necessário e importante reportar ao leitor em relação ao sistema auditivo.  

 

 

• A composição do guia: 

 

 Para a composição do guia foram utilizados os critérios com base nas 

informações consideradas essenciais sobre o sistema auditivo, dividindo-o em 

capítulos. 

 

• Critérios editoriais: 

 

Os critérios editoriais que foram utilizados para a criação do guia são os 

seguintes: à facilitação da leitura e a simplificação da perspectiva do conteúdo, uma 

vez que o mesmo é direcionado aos trabalhadores rurais, mas não restrito apenas a 

essa população. Foram feitas várias adaptações para que o texto apresentasse um 

formato legível para a maioria das pessoas independente de grau de formação 

acadêmica. O guia foi confeccionado no formato PDF e inscrito no ISBN como e-

book. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1. CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS E DE TRABALHO 

 

Foram entrevistados 88 trabalhadores rurais, a maioria do sexo masculino 

(63,64%) e com faixa etária entre 30 a 49 anos (44,32%). A grande maioria se 

autodeclarou pardos com 78,4%, seguidos de 13,6% de brancos e apenas 6,8% de 

negros. Em relação à naturalidade, 36% são do estado de Alagoas, 34% são do 

município de Paulo Afonso-BA, 11% de Pernambuco e 13% de outros municípios 

baianos.  

Quanto ao nível de escolaridade houve um predomínio do ensino fundamental 

incompleto (36,36%) seguido do nível fundamental completo (19,31%). Nenhum dos 

entrevistados possuía ou estava realizando o ensino superior. Além disto, 16 

trabalhadores (18,18%) não eram alfabetizados. No que diz respeito à qualificação 

profissional, a grande maioria era formada por trabalhadores rurais (73,86%), porém, 

62 deles (70,45%) não possuíam capacitação para atividade profissional 

desenvolvida.  

A análise da renda familiar mensal mostrou que 52 (59,09%) dos 

trabalhadores recebiam menos de 1 salário mínimo e que 84% deles recebiam até 1 

salário mínimo. Para complementar a renda, 41 (46,59%) eram beneficiários do 

programa do governo federal Bolsa Família. Quarenta e sete dos trabalhadores 

declararam que eram responsáveis pelo sustento econômico da família. O número 

de dependentes concentrou-se na faixa entre 3 a 5 pessoas (38,64%).  

Quanto à participação em organização social, 72 (81,82%) não participavam 

de nenhum tipo de associação. No que diz respeito ao regime de utilização da terra, 

38 (43,18%) dos entrevistados eram pequenos proprietários, 23 (26,14%) deles 

eram diaristas, 12 (13,64%) eram assalariados e 8 (9,09%) arrendatários e 7 

(7,96%) possuíam outras formas de utilização de terras, conforme Tabela 1.  
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Tabela 1 - Características socioeconômicas dos trabalhadores rurais da comunidade Baixa do Boi. 

Paulo Afonso, 2018. 

Variáveis socioeconômicas     
Frequências  

n (%) 

Sexo 
   

       Masculino 56 (63,64) 

Feminino 32 (36,36) 
 
Faixa etária 

 

18 a 29 anos 
34 (38,64) 

30 a 49 anos 
39 (44,32) 

50 anos ou mais 
15 (17,05) 

Cor 
 

Parda  69 (78,41) 

Negra  6 (6,82) 

Branca 12 (13,64) 

Sem informação 1 (1,14) 

Estado civil 
   

Solteiro  45 (51,14) 

Casado 36 (40,91) 

Viúva  
  

4 (4,55) 

Divorciada  
  

3 (3,41) 

Religião 
   

Não possui 14 (15,91) 

Católica  50 (56,82) 

Evangélico 22 (25,00) 

Não respondido 
  

2 (2,27) 

Naturalidade  
   

Paulo Afonso  30 (34,09) 

Pernambuco  10 (11,36) 

Alagoas 
  

32 (36,36) 

Outros municípios da BA 
  

12 (13,64) 
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Sergipe 
  

3 (3,41) 

São Paulo  
  

1 (1,14) 

Escolaridade 
   

Ensino fundamental completo        17 (19,32) 

Ensino fundamental incompleto       32 (36,36) 

Ensino médio completo       12 (13,64) 

Ensino médio incompleto                     11 (12,50) 

Não alfabetizado        16 (18,18) 

 

 

Qualificação profissional  
   

Trabalhador rural              65 (73,86) 

Assalariada com carteira de trabalho         2 (2,27) 

Não trabalha       11 (12,50) 

Trabalhador rural+outro emprego 
  

      9 (10,23) 

Aposentado  
  

      1 (1,14) 

Capacitação profissional  
   

Não 
  

      62 (70,45) 

Sim        26 (29,55) 

Renda familiar mensal 
 

Menor que 1 salário       52 (59,09) 

1 salário       22 (25,00) 

Entre  1 e 2 salários        11 (12,50) 

Entre 2 e 3 salários         2 (2,27) 

Entre 3 e 4 salários        1 (1,14) 

Participação em programas do governo federal 
 

Não      44 (50,00) 

Bolsa Família      41 (46,59) 

Não respondido         3 (3,41) 
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FONTE: própria autoria, 2018. 

 

 

 

 

 

 

Posição que ocupa na família 

Responsável pelo sustento econômico da família         47 (53,41) 

Participa do sustento econômico da família         30 (34,09) 

Não participa econômico da família         11 (12,50) 

Número de dependentes 
 

Nenhum        19 (21,59) 

Até 2 dependentes         29 (32,95) 

Entre 3 e 5 dependentes          34 (38,64) 

Mais de 5 dependentes            6 (6,82) 

Participação em organização social 
 

Nenhuma  72 (81,82) 

Sindicato 3 (3,41) 

Sindicato+Associação 1 (1,14) 

Associação 12 (13,64) 

Regime de utilização da área 
 

Pequeno proprietário  38 (43,18) 

Arrendatário 8 (9,09) 

Semanal 3 (3,41) 

Diarista 23 (26,14) 

Assalariado 12 (13,64) 

Atualmente encontra-se em outro emprego 3 (3,41) 

Parceiro 1 (1,14) 

Total 88 (100,00) 
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Com relação ao uso dos agrotóxicos, 50 trabalhadores (56%) afirmaram 

utilizar esses produtos em suas atividades de trabalho. Desses, 39,77% foram 

orientados quanto ao manuseio correto dos produtos químicos e 42 (47,73%) 

relataram realizar higienização adequada após o uso desses produtos. Em relação 

ao local de armazenamento dos produtos químicos, 36 dos agricultores relataram 

armazenar em um local isolado na propriedade chamado “casa de veneno”, 7 deles 

afirmaram guardar dentro da própria casa, 6 em local a céu aberto dentro da 

propriedade e apenas 1 relatou que o mantinha em seu quintal dentro de sua 

propriedade. Trinta e três trabalhadores (37,50%) descartavam as embalagens dos 

agrotóxicos por meio de uma empresa específica para essa finalidade (Tabela 2). 

 

Tabela 2- Características relacionadas ao uso de agrotóxicos por trabalhadores rurais da comunidade 

Baixa do Boi. Paulo Afonso, 2018. 

Variáveis relacionadas ao uso de agrotóxico Frequências  
n (%) 

Uso de agrotóxico   

Sim 50 (56,82) 

Não 36 (40,91) 

Não respondido 2 (2,28) 

Orientação para manuseio  

Sim, fui orientado 35 (39,77) 

Uso, mas não fui orientado 15 (17,05) 

Sem informação 38 (43,18) 

Higiene após exposição   

Sim 42 (47,73) 

Não 7 (7,95) 

Sem informação 39 (44,32) 

Local de armazenamento  

Casa de veneno 36 (40,91) 

Quarto na propriedade 7 (7,95) 

Quintal 1 (1,14) 

Céu aberto 6 (6,82) 

Sem informação 38 (43,18) 
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Descarte de embalagem  

Através da ACS* 2 (2,27) 

Sem local específico 3 (3,41) 

Permanece na propriedade 3 (3,41) 

Empresa específica 33 (37,50) 

Queima 7 (7,95) 

Floricultura local 2 (2,27) 

Sem informação 38 (43,18) 

Total 88 (100,00) 

*ACS: Agente comunitário de Saúde. 

FONTE: própria autoria, 2018. 

 

Entre os entrevistados, 39 (44,32%) trabalhavam 8 horas por dia e 60 

(68,18%) faziam 3 refeições ao dia. Conforme descrito na Tabela 3, 47 agricultores 

moravam no seu local de trabalho, assim, 62 (70,45%) dos trabalhadores 

caminhavam até o local de trabalho, enquanto que 22 (25%) utilizavam motocicleta 

como forma de transporte. 

 

Tabela 3- Condições de trabalho dos agricultores da comunidade Baixa do Boi. Paulo Afonso, 2018.  

Variáveis relacionadas às condições de trabalho  Frequências 
 n (%) 

Jornada de trabalho  

4 horas 13 (14,77) 

5 horas 4 (4,55) 

6 horas 7 (7,95) 

8 horas 39 (44,32) 

10 horas ou mais 10 (11,36) 

Não informado 15 (17,05) 

Refeições por dia   

Menos de três 7 (7,95) 

Três 60 (68,18) 

Mais de três 21 (23,86) 
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FONTE: própria autoria, 2018. 

 

 

5.2. PERFIL DE SAÚDE  

 

No que diz respeito ao perfil de saúde dos entrevistados (Tabela 4), a maioria 

relatou (70,45%) não possuir nenhuma doença crônica. Entre aqueles que 

apresentavam comorbidades prevaleceu a associação hipertensão arterial sistêmica 

+ diabetes (21,59%). Apenas 18 (20,45%) pessoas faziam uso de medicação de uso 

contínuo para controle das comorbidades já descritas. Em relação ao acesso aos 

serviços de saúde, 45 (51,14%) trabalhadores rurais afirmaram não possuir 

facilidade em busca por assistência.  A principal porta de entrada aos serviços de 

saúde foi o posto de saúde da localidade (45,45%). 

Conforme apresentado na Tabela 4, 14 (15,91%) relataram ter dor de ouvido 

e 31 (35,23%) dos entrevistados apresentavam alguma dificuldade auditiva. Não 

foram relatadas, em nenhum dos trabalhadores entrevistados, doenças neoplásicas 

ou malformações relacionadas aos seus ouvidos. 

 
 
 
 

Distância da moradia até o local de trabalho  

Mora no local 47 (53,41) 

Até 1 km 15 (17,05) 

Mais de 1 km e até 5 km 12 (13,64) 

Mais de 5 km e até 10 km 5 (5,68) 

Mais de 10 Km 5 (5,68) 

Não informado 4 (4,55) 

Meio de transporte até o local de trabalho  

A pé 62 (70,45) 

Motocicleta 22 (25,00) 

Bicicleta 3 (3,41) 

Condução 1 (1,14) 

Total 88 (100,00) 
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Tabela 4- Perfil de saúde e informações otorrinolaringológicas dos agricultores da comunidade Baixa 

do Boi. Paulo Afonso, 2018. 

 

Variáveis relacionadas ao perfil de saúde Frequências 
 n (%) 

Doença crônica  

Sim 24 (27,27) 

Não 62 (70,45) 

Sem informação  2 (2,27) 

Comorbidades  

Hipertensão arterial sistêmica  19 (21,59) 

Hipertensão arterial sistêmica + diabetes 3 (3,41) 

Outras 2 (2,27) 

Sem informação 64 (72,73) 

Medicação em uso contínuo  

Não 45 (51,14) 

Sim 18 (20,45) 

Sem informações 25 (28,41) 

Acesso facilitado aos serviços de saúde  

Sim 43 (48,86) 

Não 45 (51,14) 

Meio pelo qual acessa aos serviços de saúde  

Posto de saúde 40 (45,45) 

Hospital 6 (6,82) 

Sem informação 42 (47,73) 

Dor de ouvido  

Sim 14 (15,91) 

Não 74 (84,09) 

Dificuldade auditiva  

Sim 31 (35,23) 

Não 
 
 
 

57 (64,77) 
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Percepção de líquido saindo do ouvido  

Sim 10 (11,36) 

Não 78 (88,64) 

Cirurgia no ouvido  

Sim  1 (1,14) 

Não 87 (98,86) 

Total 88 (100,00) 

FONTE: própria autoria, 2018. 

 

5.3. PERFIL AUDIOMÉTRICO 

 

De acordo com os dados descritos na Tabela 5, do total de participantes do 

estudo (n= 88), 71 realizaram a audiometria e 57 indivíduos permaneceram no 

estudo após o preenchimento dos critérios de inclusão e exclusão. Dessa feita, a 

maioria (n=43) apresentou o resultado normal (75,44%) e 24,6% (n=14) 

apresentaram perda auditiva no exame audiométrico (BRASIL, 1998). Entre os que 

apresentaram perda auditiva, 9 (15,79%) tiveram perda bilateral e 5 (8,77%) perda 

unilateral.  

 

Tabela 5: Resultados das audiometrias dos trabalhadores rurais da comunidade Baixa do Boi. Paulo 
Afonso, 2018. 

 

 
FONTE: própria autoria, 2018. 

 

Resultado audiometria n (%) 

Normal 43 (75,44) 

Perda auditiva 14 (24,56) 

Total 57 (100) 

 Perda auditiva n (%) 

Bilateral 9 (15,79) 

Unilateral 5 (8,77) 

Normal 43 (75,44) 

Total 57 (100) 
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Quando se correlaciona os resultados audiométricos com as características 

dos trabalhadores rurais da comunidade Baixa do Boi, chega-se a resultados 

provocativos. Houve uma diferença estatística significante entre os indivíduos com 

capacitação profissional (p<0,05), nas demais características as diferenças não 

foram estatisticamente significantes, consoante à Tabela 6. 

 

Tabela 6: Associação entre os resultados das audiometrias e as características dos trabalhadores 

rurais da comunidade Baixa do Boi. Paulo Afonso, 2018. 

                Perda 

Variáveis 

Normal Perda auditiva          p-valor 

n (%) n (%)  

 

 

0,040 

 

 

 

0,416 

 

 

 

Capacitação profissional  
  

Não 38 (80,85) 9 (19,15) 

Sim 5  (50,50) 5 (50,50) 

 

Renda familiar 
  

Menor que 1 salário 28 (73,68) 10 (26,32) 

1 salário 9 (81,82) 2 (18,18) 

Entre um 1 e 2 salários 6 (85,71) 1 (14,29) 

Entre 2 e 3 salários  0 (0,00) 1 (100,00) 

   

Orientação para Manuseio     

Sim 12 (63,16) 7 (36,84)               0,876 

Não 4 (66,67) 2 (33,33)  

    

Higiene após exposição     

Sim 14 (66,67) 7 (33,33) 0,533 

Não 1 (33,33) 2 (66,67)  

    

Doença crônica    

Sim 10 (66,67) 5 (33,33) 0,300 

Não 32 (80,00) 8 (20,00)  

    

Comorbidades    

HAS 6 (60,00) 4 (40,00) 0,760 

HAS + diabetes 2 (66,67) 1 (33,33)  

Outras 2 (100,00) 0 (0,00)  

    

Medicação em uso contínuo    

Não 12 (63,16) 7 (36,84) 0,618 

Sim 10 (71,43) 4 (28,57)  

FONTE: própria autoria, 2018. 
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Houve uma diferença estatística significante entre os indivíduos com resultado 

normal e perda auditiva de acordo com o sexo, faixa etária, jornada de trabalho e 

dificuldade auditiva (p<0,05). Não houve diferença estatística nos percentuais dos 

resultados das audiometrias e o uso de agrotóxico (p=0,122), figuras de 1 a 5. 

 

 

 

Figura 1. Percentual de trabalhadores distribuídos por sexo com relação à perda auditiva. 

 

 

 

Figura 2. Percentual de trabalhadores distribuídos por faixa etária com relação à perda auditiva. 
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Figura 3. Percentual de trabalhadores distribuídos por jornada de trabalho com relação à perda 

auditiva. 

 

 

Figura 4. Percentual de trabalhadores com queixas de dificuldade auditiva com relação à perda 

auditiva. 

 

 

Figura 5. Percentual de trabalhadores e o uso de agrotóxicos com relação à perda auditiva. 
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Observou-se uma diferença estatística significante entre as médias das 

idades em trabalhadores com resultado normal e perda auditiva (média da idade = 

33,5 para indivíduos com resultado normal e média da idade= 45,5 dos participantes 

com perda auditiva, com p<0,05), conforme apresentado na Tabela 7.  

 

Tabela 7: Média das idades de acordo com os resultados das audiometrias dos trabalhadores rurais 

da comunidade Baixa do Boi. Paulo Afonso, 2018. 

Idade 
 

n  
 

média 

 

p-valor 

Normal 43 33,5 
0,001 

Perda 14 45,5 

FONTE: própria autoria, 2018. 

 

A prevalência de perda auditiva é 5,03; sendo maior nos homens quando 

comparados com as mulheres (p<0,0001). Em relação à faixa etária, ter mais que 35 

anos foi associado com a maior prevalência de perda auditiva (p=0,006). 

Trabalhadores com 8 ou mais horas de trabalho, apresentaram a prevalência de 

perda auditiva 2,82 vezes maior que os trabalhadores com uma jornada de trabalho 

menor que 8 horas (p<0,05). A prevalência de perda auditiva é 2,66 nos 

trabalhadores que relataram dificuldade auditiva nas entrevistas (p=0,03) como 

descrita na Tabela 8. 

 

Tabela 8: Fatores de exposição à perda auditiva entre trabalhadores rurais da comunidade Baixa do 

Boi. Paulo Afonso, 2018. 

      Audiometrias 

 

Variáveis 

 

Normal 

 

Perda auditiva 

 

Prevalência 

Razão de 

Prevalência 

 

p-valor 

n (%) n (%)   
 

 

  <0,0001 

 

 
 
 

0,006 
 
 
 

Sexo     

Masculino 19 (61,29) 12 (38,71) 0,38 5,03 

Feminino 24 (92,31) 2 (7,69) 0,07     

 

 

Faixa etária 

    

35 anos ou mais 19 (61,29) 12 (38,71) 0,38 5,03 

18 a 34 anos 24 (92,31) 2 (7,69) 0,07  
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Jornada de trabalho 

 
 
 

0,046 
 
 
 
 

  0,029 
 
 

8 horas ou mais 15 (57,69) 11 (42,31) 0,42 2,82 

Menos que 8 horas 17 (85,00) 3 (15,00) 0,15  

 
Dificuldade auditiva 

    

Sim 11 (57,89)                8 (42,11) 0,45 2,66 

Não 32 (84,21)                6 (15,79) 0,15  

FONTE: própria autoria, 2018. 

 

Ao se avaliar o perfil das audiometrias do coletivo dos trabalhadores rurais da 

Baixado Boi obtém-se um retrato do sistema auditivo periférico desses sujeitos. Em 

relação às médias dos decibéis pesquisados em todas as frequências descritas nas 

audiometrias para os dois ouvidos, chegou-se a um perfil audiométrico detalhado 

nas Figuras 6 e 7. Todas as médias das frequências foram menores que 25 dB para 

os dois ouvidos, o que configura um padrão de normalidade ao perfil audiométrico 

da comunidade Baixa do Boi (BRASIL, 1998).  

 

 

Figura 6. Valores médios, mínimos e máximos das audiometrias dos ouvidos direitos dos 

trabalhadores rurais da Baixa do Boi, 2018. 
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Figura 7. Valores médios, mínimos e máximos das audiometrias dos ouvidos esquerdos dos 

trabalhadores rurais da Baixa do Boi, 2018. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Dentre os 57 trabalhadores avaliados, cerca de 25% deles apresentaram 

algum tipo de perda auditiva. Quando se analisa as taxas de prevalência de perda 

auditiva na população geral do Brasil não se encontram muitos bancos de dados ou 

pesquisas atuais. Da mesma forma, existe uma limitação na literatura científica 

internacional de estudos epidemiológicos sobre transtornos auditivos para toda a 

população. Grande parte das publicações sobre o tema reporta-se, especialmente, 

para o grupo etário de idosos e triagem auditiva neonatal. Estudos para investigar a 

prevalência de perda auditiva e fatores associados necessitam de grandes 

populações, uma vez que a prevalência da doença é considerada baixa, levando-se 

em consideração outros agravos que atingem a saúde humana (STEVENS et al., 

2011; BARAKY et al., 2012). Em seu estudo, Quevedo e colaboradores, através de 

inquéritos populacionais de base domiciliar, encontraram uma taxa de distribuição de 

prevalência de 8,8% de perda auditiva na faixa de idade entre 20-59 anos, com 

diferença estatística entre as prevalências de perda auditiva por faixa etária 

(p<0,001) (QUEVEDO, LEOTTI e GOULART, 2017). 

Ainda quando se leva em conta as taxas de prevalência de perda auditiva de 

inquéritos epidemiológicos, ou seja, que não utilizam avaliação audiométrica, tem-se 

que em 2010 a população brasileira apresentou um percentual de 5,1% de perda 

auditiva; sendo 4,9% em mulheres e 5,3% em homens (IBGE, 2010). Essas taxas 

citadas são muito inferiores às encontradas na população de trabalhadores da Baixa 

do Boi. No entanto, são taxas de prevalência populacionais e sem avaliação através 

de exames de audiometria. Mesmo assim, configuram-se como estudos importantes 

para estimar a magnitude desse agravo na população, contribuindo, dessa forma, 

para a adequação das políticas públicas e a produção de conhecimento na área de 

saúde auditiva.  

Um estudo de revisão usando dados de prevalência de 42 trabalhos 

publicados entre 1973 e 2010, em 29 países, traz que a perda auditiva global 

estimada por audiometria foi de 1,4% (IC95%: 1,0%-2,2%) para crianças entre 5 e 

14 anos, 9,8% (IC95%: 7,7%-13,2%) para mulheres maiores de 15 anos, e 12,2% 

(IC95% 9,7%-16,2%) para homens maiores de 15 anos. Esse mesmo estudo ainda 

cita a grande dificuldade de se encontrar dados sobre a prevalência de perda 
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auditiva na literatura científica, em especial em países em desenvolvimento. Mais 

uma vez o percentual de perda auditiva estimada está muito além do que foi 

percebido na comunidade aqui estudada (STEVENS et al., 2011).  

Chama atenção ainda, para o grande número de trabalhadores rurais 

masculinos com perda auditiva (38,7%) em relação ao sexo feminino (7,7%), valores 

com significância estatística (p<0.007).  

A construção desse perfil audiométrico dos trabalhadores rurais da Baixa do 

Boi, através da etapa da realização das audiometrias, foi um dos grandes desafios 

enfrentados na execução desta pesquisa no tocante à participação do público 

masculino. Na fase de coleta dos formulários, foram entrevistados 56 homens e 32 

mulheres em seus campos de trabalho. Porém, na fase de realizar a audiometria, 

apenas 31 homens e 26 mulheres compareceram. Podemos observar que pouco 

mais da metade dos trabalhadores masculinos que participaram das entrevistas 

realizaram os exames de audiometria como visto nas tabelas 5 e 6. 

Os exames ocorreram em mutirões na sede da associação dos irrigantes da 

comunidade sempre aos sábados à tarde para não chocar com o horário de 

trabalho. No entanto, muitos dos homens que haviam participado da coleta dos 

formulários não compareciam para o exame. Essa situação pode ser interpretada de 

diversas formas. Mesmo com a explicação e desmistificação por parte dos 

pesquisadores, ainda havia muito medo e não compreensão do que seria o exame 

de audiometria a ser realizado. Muitas esposas dos trabalhadores que compareciam 

no dia do exame revelaram que o seu marido não iria pois estariam com medo de 

fazer a audiometria.  

Outro fato que pode estar ligado à recusa na realização dos exames pelos 

homens é a falta de cuidado com a saúde. Diversos estudos mostram as 

dificuldades e resistência que esse grupo têm em procurar os serviços de saúde e 

em realizar exames complementares. Apesar das maiores taxas masculinas 

assumirem um peso significativo nos perfis de morbimortalidade, observa-se que a 

presença de homens nos serviços de atenção primária à saúde é menor do que a 

das mulheres (GOMES, NASCIMENTO e ARAÚJO, 2007; MOREIRA, GOMES e 

RIBEIRO, 2016; OLIVEIRA DE ARRUDA, DE FREITAS MATHIAS e SILVA 

MARCON, 2017). 
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Essa abordagem da dificuldade de autocuidado e da procura por serviços de 

saúde pelos homens é ampla, histórica e permeada por diversos aspectos 

interessantes e complexos. Ganha contornos hermenêutico-dialético quando é 

abordado sob o ponto de vista sociocultural de gênero, quando se associa a 

socialização dos homens em que o cuidado não é visto como uma prática 

masculina.  Arruda e colaboradores afirmam que a produção de riscos à saúde deve 

ser focalizada sob a ótica das relações culturais e sociais, incorporando-se a 

dimensão de gênero, enquanto determinante do processo saúde-doença da 

população masculina. Esta dimensão assinala a concepção de que os cuidados com 

a saúde se fazem distantes dos homens adultos jovens, pois suscitam fragilidade e 

reafirmam a caracterização dos serviços de saúde como locais para mulheres, 

crianças e idosos. Sob este olhar, verifica-se que, no Brasil, tradicionalmente, as 

particularidades masculinas não têm sido reconhecidas na assistência prestada aos 

homens nos serviços de saúde (OLIVEIRA DE ARRUDA, DE FREITAS MATHIAS e 

SILVA MARCON, 2017). 

Sob esta dimensão Gomes e colaboradores trabalham a construção da ideia 

de que a procura do cuidado é algo feminino e está muito presente no imaginário 

social que reflete a diferença do papel por gênero. Isso se justificaria pela 

socialização que as mulheres recebem, desde cedo, para reproduzirem e 

consolidarem os papéis que as tornam responsáveis, quase que exclusivamente, 

pela manutenção das relações sociais (de cuidados) e pela prestação de serviços 

aos outros. Em contrapartida, ser homem seria associado à invulnerabilidade, força 

e virilidade. Características essas, incompatíveis com a demonstração de sinais de 

fraqueza, medo, ansiedade e insegurança, representada pela procura aos serviços 

de saúde, o que colocaria em risco a masculinidade e aproximaria o homem das 

representações de feminilidade (GOMES, NASCIMENTO e ARAÚJO, 2007). 

Ainda podemos associar a pouca participação masculina em seu processo de 

autocuidado e procura aos serviços de saúde sob a justificativa de não estar doente 

para realizar exames. Muitos também associam a justificativa de não fazer o exame 

com medo de seu resultado, costume comum em parcelas da população que 

independe do sexo. Assim, como no ditado popular de “quem procura acha”, os 

sujeitos temem que, ao buscar um serviço de saúde para saber se a sua saúde vai 
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bem, possa se deparar com diagnósticos de uma doença e ter de se tratar (GOMES, 

NASCIMENTO e ARAÚJO, 2007).   

Percebe-se que diversos fatores podem ter contribuído para a baixa 

participação masculina na realização dos exames audiométricos. Já existem 

políticas públicas voltadas à saúde do homem como forma de direcionar e priorizar 

as ações do cuidado ao público masculino. O Ministério da Saúde lançou, em 2009, 

a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, em aliança com a 

Política Nacional de Atenção Básica, com o intuito de facilitar o acesso destes aos 

serviços públicos de saúde, fomentar ações de promoção em saúde, diminuir as 

internações por causas evitáveis e a mortalidade precoce, constituindo-se marco 

importante do direcionamento de recursos públicos para as ações voltadas à saúde 

do homem, principalmente em idade adulta (BRASIL, 2009; MOURA DE OLIVEIRA 

et al., 2015). 

 Somada às práticas estabelecidas pela política de atenção ao homem, 

vislumbra-se como possibilidade a um cuidado integral e diferenciado a esse 

público, a importância do apoio à atenção centrada no usuário masculino do serviço 

de saúde, de modo a estabelecer a continuidade dos cuidados, qualificar o 

conhecimento e a tomada de suas decisões. Práticas alternativas e cuidados 

centrados no usuário devem ser incentivados, de modo a garantir o acesso dos 

usuários ao atendimento pelos profissionais de saúde. A opinião do usuário sobre a 

qualidade do serviço deveria constituir protagonismo e subsídio para a estruturação 

da atenção à saúde do homem pelos serviços de saúde, o que representaria a 

aproximação com os usuários e a corresponsabilização dos mesmos em seu 

processo de saúde doença e autocuidado permanente (MOREIRA, GOMES e 

RIBEIRO, 2016; OLIVEIRA DE ARRUDA, DE FREITAS MATHIAS e SILVA 

MARCON, 2017). 

Quando se analisa a associação dos resultados das audiometrias com as 

características dos participantes do estudo chega-se a entendimentos importantes. 

Houve uma diferença estatisticamente significativa entre os indivíduos com resultado 

normal e perda auditiva de acordo com o sexo, faixa etária, capacitação profissional, 

jornada de trabalho e dificuldade auditiva (p<0,05). Nas demais variáveis estudadas 

as diferenças não foram estatisticamente significantes como já descrito na Tabela 6. 



52 
 

 
 

Levando em consideração as variáveis sexo e faixa etária, que se associam 

de forma estatisticamente representativa à perda auditiva, (p<0,007 e p<0,004) 

respectivamente, esta associação também já foi encontrada por alguns autores na 

literatura (CASTRO et al., 2008). Na presente pesquisa, a prevalência de perda 

auditiva é 5,03 maior nos homens quando comparados com as mulheres (IC:1,23 - 

20,47 e p-valor<0,001). Em relação à faixa etária, ter mais que 35 anos foi associado 

com uma maior prevalência de perda auditiva (IC:1,23 - 20,47 e p<0,006). Stevens e 

colaboradores afirmam que a perda auditiva foi relacionada positivamente com 

idade, sexo e regiões de baixa e média renda (STEVENS et al., 2011). No entanto, 

em nosso estudo a variável renda familiar não se mostrou em associação com a 

perda auditiva (p=0,416). 

Dessa forma, foi observada uma diferença estatisticamente significante nas 

médias das idades em trabalhadores com resultado normal e com perda auditiva 

(média da idade=33,5 para indivíduos com resultado normal e média da idade= 45,5 

dos participantes com perda auditiva, com p<0,05). Ou seja, ocorreram mais exames 

com perdas auditivas em pessoas com maior média de idade. Apesar do grupo que 

apresentou mais exames alterados na audiometria ter a maior média de idade, não 

se deve associá-la ao envelhecimento ainda. Já se sabe que o processo de 

envelhecimento está associado à perda da capacidade auditiva (presbiacusia), 

porém é mais esperado em sujeitos acima dos 60 anos (CAPOANI GARCIA 

MONDELLI e SOALHEIRO DE SOUZA, 2012; PATEL e MCKINNON, 2018). Dessa 

forma, pode-se associá-la a outras possíveis causas como fatores relacionados à 

atividade laboral desenvolvida por essa comunidade ou fatores não ocupacionais 

como modo de vida, comorbidades entre outros.   

Em um estudo realizado na Suécia, os autores concluíram que havia um 

aumento na prevalência de problemas auditivos quanto maior a idade da população 

estudada. Ainda perceberam maiores taxas desses agravos entre os homens e 

pessoas de baixa renda. Esses autores vão além quando afirmam que existem 

poucos trabalhos na literatura mundial que analisam a relação entre problemas 

auditivos e status socioeconômico (HASSON et al., 2009). 

Apresar de não ter sido provada a associação dos problemas auditivos com o 

status socioeconômico, conhecer o seu perfil econômico e social, possibilita 

reflexões importantes em relação ao modo de vida dessa comunidade. A Baixa do 
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Boi apresenta dificuldades e desafios que envolvem questões políticas, sociais, 

ambientais, econômicas e tecnológicas. Do êxodo rural à falta de financiamento de 

sua produção, da precária e onerosa infraestrutura de escoamento dos produtos 

agrícolas à viabilização da agricultura familiar. O racionamento de água ou mesmo a 

sua falta, relacionando à precária rede de saneamento básico, o uso de agrotóxicos, 

a falta de utilização de equipamentos de proteção individual nas atividades agrárias 

são algumas das condições que favorecem a ocorrência de acidentes de trabalho e 

o adoecimento dessa população. O baixo poderio financeiro reflete-se na baixa 

utilização de tecnologias que auxiliem o aumento da produtividade e do lucro.  

Somadas a todas essas dificuldades existe a questão climática que afeta 

negativamente o produzido na terra. 

As características socioeconômicas da comunidade Baixa do Boi chamam 

atenção no tocante à renda familiar. Cerca de 80% da população estudada declarou 

viver com até um salário mínimo. Apenas 1% deles afirmou ter renda mensal entre 3 

e 4 salários mínimos. Dos entrevistados, cerca de 46% complementavam suas 

rendas através de programas de assistência do governo federal com o Bolsa 

Família. A grande maioria, mais de 70%, não possuía nenhuma capacitação 

profissional para exercer sua atividade de agricultor.  Grande número deles, 48 

trabalhadores (54,5%), são analfabetos ou possuem ensino fundamental incompleto. 

Dados que revelam o baixo nível socioeconômico e a baixa qualificação profissional 

dos trabalhadores dessa localidade. Expõe a realidade diária vivida pela Baixa do 

Boi e por tantas outras comunidades rurais no interior do Nordeste e do Brasil que 

sofrem com a falta de políticas públicas adequadas e assistência no campo do 

trabalho e da saúde. 

Frente a essa realidade, constata-se que a população de trabalhadores rurais 

da comunidade da Baixa do Boi está sujeita a diversos agravos à saúde que se 

somam às dificuldades relacionadas ao trabalho. A saúde do trabalhador é vista 

como campo de prática de promoção de saúde e prevenção de agravos 

relacionados à prática do exercício do trabalho. Muito discutida no âmbito da 

medicina social ganha atualmente uma abordagem mais profunda e contextualizada 

na tentativa de superar a visão de saúde ocupacional ou medicina do trabalho como 

causadora de doença apenas. Para além dessa visão, Vianna e colaboradores 

afirmam que estão em consonância com o referencial teórico do campo da saúde do 
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trabalhador, que traz uma perspectiva inovadora de compreensão da relação saúde-

trabalho ao romper política e ideologicamente com os campos da medicina do 

trabalho e da saúde ocupacional. Confere um olhar mais amplo e crítico sobre a 

tríade acidente de trabalho, vigilância e prevenção. Além disso, privilegia os 

interesses da classe trabalhadora, destacando-a como protagonista do processo de 

luta pela garantia da saúde (VIANNA et al., 2017). 

Ao se considerar a atual conjuntura societária, marcada pela crise do capital 

que estamos enfrentando e pela agudização dos seus efeitos sobre a vida social dos 

sujeitos, consegue-se perceber, de forma cada vez mais clara, a incompatibilidade 

estabelecida entre o modo de produção capitalista e a garantia de saúde no 

trabalho, haja vista os diferentes agravos à saúde que vêm sofrendo os 

trabalhadores, tais como os acidentes de trabalho e suas repercussões (VIANNA et 

al., 2017). 

Como saída para o enfrentamento de questões tão essenciais como a saúde 

dos trabalhadores foi criada a vigilância em saúde ao trabalhador (VISAT) que busca 

superar o enfoque reducionista de causa-efeito, como o conceito de determinação 

social do processo saúde-doença. A VISAT deve abarcar não apenas os riscos e os 

agravos/efeitos à saúde, mas também o processo de trabalho e os determinantes de 

tais condições com vistas à promoção da saúde. Essa forma de vigilância valoriza a 

subjetividade e o saber dos trabalhadores e busca ser um instrumento de 

transformação social articulado ao contexto social (DALDON e LANCMAN, 2013). 

Com efeito, deve-se estimular o trabalho de equipes interdisciplinares com 

olhares múltiplos e enfoques diversificados. Equipes que contenham profissionais de 

diferentes áreas de conhecimento favorecendo a melhor contextualização, 

interpretação e compreensão da gama de relações sociais e técnicas dos diversos 

atores aí envolvidos. Para Vianna e colaboradores é importante promover o estímulo 

a real participação do trabalhador no seu processo de saúde e trabalho e destacar o 

compromisso da classe patronal ao assumir essa responsabilidade (VIANNA et al., 

2017). São ações primordiais para uma verdadeira mudança para uma prática de 

vigilância e saúde integral ao trabalhador. Ao se pensar a construção/reconstrução 

de ações e, consequentemente, de alterações políticas e sociais para a área da 

saúde do trabalhador rural, a participação dos trabalhadores deve ser o princípio 

norteador, pois sem ela dar-se-á continuidade a escrever a história das doenças e a 
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se desviar da história da saúde como parte de um processo real de conquista da 

democracia no Brasil. É preciso reconhecer que os avanços e desafios obtidos nas 

ações de prevenção e vigilância em saúde do trabalhador são frutos de um 

processo, e que tentar ultrapassá-los requer não só sugestões para o futuro; mas, 

antes de tudo, a defesa por um novo projeto de sociedade, no qual os interesses da 

classe trabalhadora sejam fortalecidos e a relação saúde-trabalho valorizada.  

É preciso uma requalificação da estrutura organizacional da saúde pública no 

Brasil a fim de contemplar os diferentes processos de trabalho e a diversidade de 

necessidades de cada serviço voltado à saúde do trabalhador rural. Só assim, essa 

área poderá desenvolver-se no âmbito do SUS e cumprir todas suas atribuições nas 

cinco frentes de trabalho previstas: assistência, vigilância, pesquisa, formação de 

recursos humanos e orientação técnica a sindicatos e empresas (DALDON e 

LANCMAN, 2013). 

Outras variáveis, como doenças crônicas (cardiovasculares e diabetes 

mellitus), estabelecidas como fatores de risco para perda auditiva na literatura 

científica, não apresentaram associação neste estudo (p= 0, 300). Também não 

houve relação estatística entre problemas auditivos e uso contínuo de 

medicamentos (p=0,618). Hasson e colaboradores afirmam que problemas auditivos 

são frequentemente associados a várias formas de comorbidades como doenças 

psiquiátricas, diabetes e problemas cardiovasculares. Consideram que os problemas 

de audição estão entre as dez doenças populacionais mais comuns, e que são 

projetadas para se tornar ainda mais prevalentes até o ano de 2030 (HASSON et al., 

2009). 

Ao se analisar a jornada de trabalho, percebe-se que trabalhadores com 8 ou 

mais horas de trabalho, apresentaram a prevalência de perda auditiva 2,82 vezes 

maior que os trabalhadores com uma jornada de trabalho menor que 8 horas 

(IC:0,90-8,78 e p<0,046). Essa associação pode ser interpretada como uma maior 

exposição a fatores de risco relacionados ao seu trabalho. Quanto maior o tempo de 

exposição dos agricultores aos possíveis fatores de risco como uso de agrotóxicos, 

produto químicos, ruídos e vibrações maior será a probabilidade do surgimento de 

problemas auditivos (FERNANDES, TSUNEMI e ZUCKI, 2015).  Na literatura são 

exíguos os dados a respeito da associação de jornada de trabalho e perda auditiva 

como relacionados no presente estudo. A maioria dos trabalhos relacionam a perda 
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auditiva ao tempo de exposição a determinados fatores de risco, ou seja, ao tempo 

acumulado em anos. Deste modo, esta pesquisa destaca a importância de se levar 

em conta a jornada diária de trabalho como fator relacionado no impacto da 

qualidade da saúde auditiva dos trabalhadores rurais.  

Outra variável que teve associação com o exame de audiometria revelando 

perda auditiva foi a dificuldade auditiva referida pelos agricultores nos formulários. 

Dos 14 trabalhadores com perda auditiva, 42,11% deles se queixavam de 

dificuldade para ouvir. Dessa forma, tem-se que a razão de prevalência de perda 

auditiva é 2,66 nos trabalhadores que relataram dificuldade auditiva na entrevista 

(IC: 1,57 – 6,58 e p<0,029). Essa associação corrobora o que Lacerda e 

colaboradores encontraram na avaliação do perfil audiométrico de trabalhadores 

florestais expostos a ruídos em que relacionaram de forma significativa os exames 

audiométricos alterados com as queixas de dificuldade auditiva (LACERDA et al., 

2015). 

Com relação ao uso de agrotóxicos, não houve diferença estatisticamente 

significante nos percentuais dos resultados das audiometrias (p=0,122). Apesar dos 

inúmeros trabalhos na literatura relacionarem os agravos à audição ao uso de 

pesticidas, esse estudo não mostrou uma associação do ponto de vista estatístico 

(LACERDA et al., 2015; FRANÇA et al., 2017; SENA, 2017; SILVÉRIO et al., 2017; 

ESPÍNDOLA e DE SOUZA, 2018). No entanto, percebeu-se uma alta frequência do 

uso desses produtos em cerca de 56% dos agricultores. Mesmo com um alto índice 

nas respostas referentes ao seu uso, muitos agricultores ainda se sentem reticentes 

em falar abertamente do uso de pesticidas. Seja por medo ou mesmo 

desconhecimento dos produtos que utilizam o que pode ter subestimado os dados 

referentes ao seu uso.  Sena relatou a mesma impressão e dificuldade na coleta de 

dados sobre o uso de agrotóxico, uma vez que existe uma lacuna entre o 

detalhamento dos produtos efetivamente usados e a negação do seu uso pelos 

agricultores. Atribui essa dificuldade encontrada às ações extensionistas ditas 

educacionais do passado que atribuíam nomes como “veneno de planta” aos 

pesticidas que perduram até os dias atuais (SENA, 2017).  

Ainda em relação ao uso desses produtos, entre aqueles trabalhadores que 

realizaram as audiometrias, 34,62% dos que apresentaram perda auditiva utilizaram 

agrotóxicos. Por outro lado, 16,67% indivíduos apresentaram perda auditiva, mas 
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não utilizavam agrotóxicos. Acredita-se que, apesar de não haver uma associação 

estatisticamente significativa, o uso desses agentes químicos tem uma forte 

potencialidade de causar danos à saúde desse trabalhador. Foi observado nesta 

pesquisa que além do alto número de agricultores que fazem uso dos agrotóxicos, 

muitos deles não têm o hábito ou a instrução para o devido armazenamento desses 

produtos. Sete (14%) trabalhadores afirmaram guardar os agrotóxicos dentro de 

suas residências e 13 (26%) relataram não descartar a embalagem de forma 

adequada, fato que pode agravar ainda mais as consequências nefastas do uso 

indiscriminado desses agentes químicos.  

Seja com relação ao uso dos agrotóxicos, seja com relação às suas 

características socioeconômicas, obter o perfil da comunidade da Baixa do Boi, ou 

tentar compreendê-la, no intuito de se conhecer e estimular a saúde auditiva de seus 

trabalhadores, de certa forma, é provocador. A comunidade rural após o 

estabelecimento de vínculo proporciona o conhecimento de nuances antes não 

imaginado no campo da pesquisa experimental. O mergulho na comunidade e nas 

suas relações de trabalho, relações com a terra, com seus familiares é o mais rico 

dos perfis que se pode conhecer. O trabalhador rural da Baixa do Boi está sujeito a 

dimensões sociais igualmente correlatas às encontradas em várias regiões de nosso 

país. Bolsões de pobreza, falta de estrutura e estímulo às práticas sustentáveis de 

produção agrícola, precariedade do saneamento básico, uso indiscriminado de 

agentes pesticidas, manutenção à monocultura e o pouco estímulo ao 

desenvolvimento técnico às práticas de cultivos de sequeiros tão comuns nessa 

região. Entretanto, apesar da veracidade e dessa triste realidade ser ainda muito 

frequente em nosso meio, é necessário romper com o reducionismo e conhecer 

melhor o problema na perspectiva de mudança e transformação desse modo de vida 

(DIAS, 2006). 

Dessa forma, ressaltamos que com o objetivo de estimular e presenciar as 

vicissitudes sociais que tanto necessitam a comunidade rural da Baixa do Boi é 

preciso conhecer a realidade dessa localidade. Entender a nova ruralidade que ali 

existe e se pratica. Indo além do plantio irrigado e das práticas agrícolas de 

subsistência. Enxergar o novo papel de suas mulheres que além de trabalhar nos 

afazeres domésticos vão ao campo como forma de complemento de sua renda. 

Perceber que os jovens que passam as manhãs nos arados e irrigações, à noite 
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estão na cidade frequentando as salas de aulas de faculdades e de cursos técnicos. 

Compreender que muitos trabalhadores rurais possuem outras profissões que as 

conciliam com suas atividades no campo. 

Apreende-se aqui a existência de um processo de nova ruralidade como 

possível transformador/modificador da realidade viva e dinâmica existente nesse 

território. Nessa lógica, as transformações do mundo rural provocadas pelo padrão 

urbano industrial não implicam de forma bruta na aculturação do sistema social, 

cultural, econômico e histórico dessa comunidade. Relações sociais e de trabalho se 

modificam, relações com a terra se renovam, novas oportunidades são criadas e a 

sociedade se modifica e se transforma como se espera (CARNEIRO, 1998; DA 

SILVA, 1999). Essa percepção do novo e velho trabalho rural em seus distintos 

níveis e organizações se faz necessária como forma de participação e controle 

social no desenvolvimento de ações que contribuam para uma mudança na direção 

de melhores condições de vida e de saúde para essa população.  

Na contra mão do que se espera, observou-se que 81,82% dos trabalhadores 

pesquisados não participavam de nenhuma forma de organização social na Baixa do 

Boi. Enxerga-se nessas organizações uma perspectiva na busca de conquistas de 

benefícios e direitos sociais importantes na construção de uma comunidade que 

valoriza seu espaço rural, suas práticas econômicas e sua cultura. A organização 

social pode ser entendida como um instrumento oportuno de ação que somam as 

suas atividades praticadas com a finalidade de um bem comum. Sousa e 

colaboradores afirmam que o capital social e empoderamento atuam direta e 

indiretamente no processo de melhoria na qualidade de vida das comunidades 

rurais, mas cabe ao capital social a promoção das mudanças significativas (SOUSA 

et al., 2017). 

Aliados aos projetos de irrigação estão os serviços de assistência técnica e 

extensão rural desafiados a contribuir para o desenvolvimento rural e 

aperfeiçoamento técnico da região. Visam promover e apoiar estratégias que levem 

a sustentabilidade socioeconômica e ambiental muitas vezes através de práticas que 

estimulem o associativismo e cooperativismo. Apesar das conquistas já alcançadas 

por esses serviços ainda existe um longo caminho a ser percorrido no intuito de 

preencher os espaços ainda vazios em relação à prestação de uma assistência 

técnica de qualidade, participativa, democrática e proativa. Por ser uma área de 
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grande abrangência, logo se depara com a lacuna existente em outras regiões de 

nosso país continental. Poucos agentes para um sem número de famílias que 

necessitam de suas ações. Ainda podemos acrescentar a prática extensionista 

dissociada de ações que visem a participação popular e estímulo ao trabalho 

coletivo, de associações ou cooperativismo (CAPORAL, COSTABEBER e PAULUS, 

2006). 

Nesse sentindo, como proposta de mudança e renovação das práticas já 

existentes na Baixa do Boi é fundamental a adoção de princípios da Agroecologia 

como norte na construção do desenvolvimento rural sustentável. Mais além da 

sustentabilidade ambiental está a busca por uma prática econômica solidária que 

promova equidade social, mais geração de renda, mais fixação das famílias ao 

campo. Que gere oportunidades iguais, com mais respeito aos homens da terra e à 

sua própria terra. 

É preciso compreender o novo rural que existe nessa localidade como forma 

de promover as políticas de assistência. É preciso também chamar para o debate e 

dar voz ao trabalhador rural. Promover parcerias entre o poder governamental, o 

privado e as instituições de ensino. É preciso ainda superar os próprios interesses e 

vontades em favor do desenvolvimento socioeconômico sustentável. Enfim, faz-se 

necessário introduzir na prática da gestão do novo rural formas de participação que 

permitam compartilhar e distribuir o poder em todos os meios de decisão.  

Uma forma de trabalho bem sucedida são as parcerias entre as comunidades 

agrícolas e as instituições de ensino superior. Freitas e colaboradores desenvolvem 

experiências exitosas a partir do Núcleo de pesquisa e estudos “Sertão 

Agroecológico” que produz intervenções dialógicas e agroecológicas no sertão do 

São Francisco. O núcleo tem como objetivo promover o desenvolvimento 

sustentável, a qualidade de vida e a segurança alimentar nos territórios do sertão do 

São Francisco Pernambucano e Baiano. Dentre as ações realizadas merecem 

destaque atividades de formação, capacitação, sistematização de experiências e 

promoção da agroecologia junto a agricultores familiares, técnicos, comunidades 

rurais, peri-urbanas e urbanas. As atividades desenvolvidas articularam diferentes 

saberes, sujeitos, temporalidades e territorialidades, em busca da construção e 

promoção da Agroecologia enquanto proposta de desenvolvimento sustentável. 

Através de metodologias participativas aplicadas à extensão, promove a 
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sistematização e divulgação de experiências em práticas e organizações 

socioprodutivas. Seguramente, uma alternativa de ações frente às diversas 

dificuldades enfrentadas pela assistência atual, com o intuito de promover a 

fomentação do desenvolvimento na comunidade rural da baixa do Boi (FREITAS et 

al., 2018). 

A saúde auditiva dos trabalhadores rurais da Baixa do Boi foi avaliada em 

relação ao perfil audiométrico, às ações públicas de saúde voltadas a esse contexto 

e às características de trabalho dessa comunidade. Com relação ao perfil 

audiométrico, notou-se um padrão de normalidade quando avaliada as médias dos 

limiares como descrito anteriormente. No entanto, observou-se uma alta prevalência 

de perda auditiva nessa população quando comparada às taxas na literatura 

nacional e internacional. Ao se avaliar as ações de saúde voltadas a promoção da 

saúde auditiva na Baixa do Boi, percebeu-se uma precária assistência social e 

médica. 

Apesar da existência da Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva de 

2004, que preconiza a organização de linhas de cuidados, com ações de promoção, 

prevenção, tratamento e reabilitação na atenção básica e especializada, com a 

identificação dos determinantes e condicionantes das principais patologias e 

situações de risco que levam à deficiência auditiva, pouca de suas ações são 

garantidas ou mesmo praticadas na Baixa do Boi (BRASIL, 2004; CORREIA et al., 

2014; SILVA, GONÇALVES e SOARES, 2014; VIEIRA et al., 2015). 

O perfil audiométrico estabelecido da comunidade Baixa do Boi foi 

configurado dentro de um padrão de normalidade em relação às médias das 

frequências para os dois ouvidos que foram menores que 25 dB. No entanto, foi 

encontrada uma prevalência de 24,56% de perda auditiva através de audiometria, 

valores muito acima dos encontrados na literatura nacional e internacional.  
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7 CONCLUSÃO 

 

Conhecer a realidade vivenciada pela comunidade Baixa do Boi proporcionou 

compreender os determinantes sociais e laborais como fatores que agravam e 

dificultam o proveito de uma saúde integral dos trabalhadores rurais dessa 

comunidade; identificou-se que naturalmente tais fatores interferem na saúde 

auditiva e, consequentemente, na qualidade de vida. Por certo, o presente estudo 

conseguiu estabelecer o perfil audiométrico da comunidade Baixa do Boi e, a partir 

dessas informações, possibilitou a confecção de um guia focado na orientação ao 

trabalhador a respeito da saúde auditiva; dessa maneira possibilitando com que 

fosse vista a realidade dessa população na perspectiva de garantir não só o 

diagnóstico situacional, mas a promoção, proteção e medidas de prevenção 

referentes à saúde auditiva desses trabalhadores rurais. 
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APÊNDICE – A Termo de consentimento livre esclarecido (TCLE) 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF 

CAMPUS PAULO AFONSO 

COLEGIADO ACADÊMICO DO CURSO DE MEDICINA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

PROJETO: “SAÚDE AUDITIVA E PERFIL AUDIOMÉTRICO DE TRABALHADORES 

RURAIS DA COMUNIDADE DA BAIXA DO BOI DO MUNICÍPIODE PAULO 

AFONSO-BA” 

 

O senhor (a) está sendo convidado para participar dessa pesquisa que tem por 

objetivo avaliar o sistema auditivo periférico dos trabalhadores rurais com o auxílio da 

audiometria tonal, e sociabilizar informações a respeito do sistema auditivo, por meio de 

construção de material instrucional que oriente e estimule a prevenção da saúde auditiva.Ou 

seja, esta pesquisa pretende estudar a audição dos trabalhadores rurais dessa comunidade 

por meio de um exame chamado de audiometria. Através dos resultados desse exame será 

construído um material (livreto) a fim de orientar e estimular a prevenção de possíveis 

doenças relacionadas ao sistema auditivo.  Esta pesquisa será realizada com trabalhadores 

rurais do povoado Baixa do Boi do município de Paulo Afonso/BA, através de um 

levantamento de dados por meio de formulário sociodemográfico e exame auditivo através 

da audiometria tonal e vocal. 

O exame de audiometria é realizado em uma cabine acústica, que isola os sons 

externos e que tem uma parede de vidro através da qual o examinador pode ver o paciente. 

O paciente ouvirá os sons emitidos pelo especialista e deverá responder a eles mediante 

sinais gestuais previamente combinados. Isto é, a audiometria é um exame em que você 

entrará em uma caixa (cabine) e ouvirá sons que nos dirá como está a sua capacidade de 

escutar. 

Ao participar deste estudo o senhor (a) permitirá que o pesquisador utilize os 

resultados obtidos no formulário respondido pelo senhor (a) como uma forma de 

levantamento de dados para traçar o perfil de saúde, socioeconômico e cultural do 

trabalhador rural. O senhor (a) tem liberdade de se recusar a participar e ainda se recusar a 

continuar participando em qualquer fase da pesquisa. Sempre que quiser poderá pedir mais 
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informações sobre a pesquisa através do telefone do pesquisador do projeto e, se 

necessário, através do telefone do Comitê de Ética em Pesquisa. 

Informamos que o projeto não traz risco à sua saúde e que o senhor (a) poderá 

desistir da mesma no momento em que quiser, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo. É 

importante dizer que toda pesquisa com seres humanos envolve possíveis riscos, neste 

projeto, os riscos são a divulgação de informações sigilosas sobre seu formulário. Dessa 

forma, os pesquisadores envolvidos diretamente nas entrevistas receberam um treinamento 

adequado, por parte do pesquisador responsável, para que possam informar com clareza 

todos os detalhes e objetivos dos formulários de forma a evitar possíveis frustrações ou 

constrangimento. As entrevistas (preenchimento dos formulários) serão realizadas em uma 

sala da Associação dos Irrigantes de Paulo Afonso-BA, cedidas previamente à realização da 

pesquisa, de forma a propiciar um ambiente tranquilo e seguro. Objetiva-se assegurar a 

clareza das explicações prévias ao início da entrevista de forma a se evitar o 

constrangimento ou possíveis frustrações no decorrer das respostas ao preenchimento 

desse formulário. 

O exame de audiometria não requer nenhum preparo prévio nem suspensão de 

medicações que estejam em uso. É indolor e apresenta riscos mínimos envolvidos como 

algum pequeno desconforto auditivo devido aos diferentes estímulos sonoros.Caso haja 

algum incomodo nos ouvidos, como forma de mitigá-lo ou mesmo evitá-lo, antes da 

realização da audiometria, os participantes passarão por uma triagem realizada por um 

profissional fonoaudiólogo e um médico otorrinolaringologista. Essa triagem além de 

pesquisar patologias prévias do sistema auditivo que aumentem o desconforto após o 

exame, também promoverá uma explicação clara e objetiva que esse possível incomodo 

nos ouvidos é passageiro e inofensivo para a saúde do participante. Dessa forma, haverá 

uma equipe especializada em audiologia, fonoaudiólogo e médico otorrinolaringologista, em 

todo o momento da realização do exame para prestar assistência integral caso haja 

qualquer intercorrência. 

 

 

 

________________________  ______________________________ 

  Rubrica do pesquisador                              Rubrica do paciente (ou responsável)    
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De forma a diminuir esses riscos apenas os pesquisadores diretamente envolvidos 

com o levantamento de informações terão acesso aos dados, e nós assinamos um termo 

assumindo o compromisso de manter confidencialidade e sigilo sobre todas as informações 

do projeto. Além disso, a audiometria será realizada apenas pela fonoaudióloga participante 

do estudo a fim de minimizar qualquer desconforto do indivíduo analisado. 

Caso ocorra algum dano decorrente da pesquisa, o senhor (a) tem direito à 

assistência integral, imediata e pelo tempo que for necessário, bem como a uma possível 

indenização dos pesquisadores pelos danos causados ao senhor (a). 

O preenchimento do formulário sociodemográfico terá a duração de poucos minutos 

e possui o objetivo de se obter o perfil da população estudada. Estarão presentes itens 

como: identificação, escolaridade, moradia, renda familiar, local de trabalho, informações de 

saúde.  

A realização do exame de audiometria se dará na unidade de saúde que atende a 

comunidade. Será realizado um agendamento prévio e os participantes da pesquisa 

realizarão o exame que dura em média 10 minutos cada. 

 A participação nesta pesquisa não infringe as normas legais e éticas, e os dados e 

resultados individuais desta pesquisa estarão sempre sobre sigilo ético, não sendo 

mencionados os nomes dos participantes em nenhuma participação oral ou trabalho escrito, 

que venha a ser publicado. Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos 

Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução número 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde. Nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à sua 

dignidade. 

Ao participar deste levantamento de dados, o senhor (a) não terá nenhum benefício 

direto. O senhor também não terá nenhuma despesa em participar do projeto, e se por 

algum motivo ocorrer qualquer despesa o senhor terá todo o ressarcimento da mesma. Sua 

participação é voluntária de forma que não estamos prevendo pagamento por esta 

participação.  

Sua participação é muito importante, pois com os resultados desta investigação 

poderão ser formuladas ações de promoção, prevenção e educação em saúde, com o 

propósito de melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores em suas atividades laborais no 

campo. 

 

________________________ ______________________________ 

  Rubrica do pesquisador                  Rubrica do paciente (ou responsável 
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 Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para 

participar desta pesquisa, autorizando a execução da entrevista e a divulgação dos dados 

obtidos neste estudo. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem, e assine e 

rubrique as duas vias deste termo de consentimento, ficando uma com você e a outra via 

com o pesquisador. 

Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 

 

Nome do Participante: ________________________________________ 

 

Assinatura do Participante: ____________________________________ 

 

Polegar direito:  

(não alfabetizados) 

 

 

 

Responsável pela entrevista:___________________________________ 

 

Assinatura do Pesquisador:____________________________________ 

 

O pesquisador, Prof. Vicente da Silva Monteiro, se compromete a esclarecer 

qualquer dúvida que eventualmente o senhor (a) venha a ter no momento da pesquisa ou 

posteriormente através do telefone (75) 3282-3464.  

Caso você queira registrar alguma reclamação, dúvida ou denúncia sobre os 

aspectos éticos dessa pesquisa entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP), responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as 

pesquisas envolvendo seres humanos. 

Coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa: ProfessoraLuciana Duccini/ Vice-

Coordenador: Álvaro Rego Millen Neto. 

Telefone do Comitê: (87) 2101-6896 E-mail cedep@univasf.edu.br 

 

 

 

  

 

mailto:cedep@univasf.edu.br
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APÊNDICE B - Formulário 

 

1. Identificação: 

Nome: 

Data de nascimento:                                                              Idade: 

Sexo: ( ) feminino ( ) masculino 

Cor (autodeclaração): 

Estado civil: 

Religião: 

Naturalidade: 

Localidade:  

Endereço: 

Contato: 

 

2. Escolaridade: 

Grau de instrução:  

( ) Não Alfabetizado  

( ) Ensino Fundamental incompleto  

( ) Ensino fundamental completo  

( )Ensino médio incompleto  

( ) Ensino médio completo  

( ) Ensino superior incompleto  

( ) Ensino superior completo 

 

Qualificação profissional: 

( ) Não trabalha  

( ) Assalariado c/ carteira de trabalho  

( )Assalariado s/ carteira de trabalho  

( )Autônomo c/ previdência Social  

( ) Autônomo s/ previdência Social  

( ) Trabalhador Rural  

( ) Aposentado 

( ) Outro: 
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Capacitação para a atividade exercida:( ) sim ( ) não 

 

 

3.Renda Familiar: 

Mensal:  

( ) Meio salário mínimo  

( ) um salário mínimo  

( ) 1-2 salários mínimos  

( ) 2-3 salários mínimos  

( ) 3-4 salários mínimos  

( ) cinco ou mais salários mínimos  

Participa de algum programa do Governo Federal: 

( ) Nenhum 

( ) Bolsa Família  

( ) PETI 

( ) Agente Jovem  

( ) LOAS-BPC 

( ) Outro: 

Posição que ocupa na família: 

( ) Responsável do sustento econômico da família. 

( ) Participa do sustento econômico da família. 

( ) Não participa 

 

Número de dependentes: 

( ) zero 

( ) um  

( ) dois  

( ) até cinco 

( ) mais de cinco 
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5. Características do trabalho: 

Organização: Participa de alguma organização social: 

( )Associação 

( )Sindicatos 

( ) Cooperativas 

( ) Outro: 

Regime de utilização da área: 

( ) Pequeno proprietário  

( ) Trabalhador do imóvel desapropriado  

( ) Parceiro  

( ) Posseiro  

( ) Assalariado 

( ) Diarista 

( ) Arrendatário 

( ) Trabalhador rural 

( ) Outro: 

Área da propriedade:  

Uso de agrotóxico: 

( ) Sim. ( ) Não 

Qual:__________________________ Tempo de uso:______________  

Orientação para manuseio:__________________________________ 

Há higienização após a exposição? ( ) sim ( ) não 

Local de armazenamento:____________________________________ 

Descarte de embalagens do produto:____________________________ 

Exposição a ruídos: 

( )sim. Qual?_____________________ Tempo:________  

( ) não 

Uso de maquinário que produz ruído: 

( ) sim. Qual?_________________ 

( ) não 

Uso de EPI: ( ) sim. Adequado: ( ) sim ( )não 
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Ambiente de trabalho: 

( )local fechado 

( )arejado 

( )iluminado 

( )local aberto 

( ) outro: 

Jornada de trabalho: 

Refeições por dia: ( ) menos de três ( ) três ( ) mais de três 

Distância da moradia até o local de trabalho: 

Meio de transporte até local de trabalho: 

 

6.Informações otorrinolaringológicas: 

Informações auditivas: 

Sente dor de ouvido? ( ) sim. ( )não 

Frequência: _______________________  

Possui alguma dificuldade auditiva? ( ) sim. ( ) não 

Há quanto tempo?________  

Já percebeu algum liquido saindo do ouvido? ( ) sim ( ) não 

Já fez alguma cirurgia no ouvido? ( ) sim ( ) não  

Perfuração timpânica? ( ) sim ( ) não 

Faz o uso de medicamentos? ( ) sim; ( ) não 

Quais?___________________________                                                               

Tempo de uso: ____________________ 

 

Assistência médica: 

( ) sim. ( ) não  

Frequência:________________ 

 

 

 

 

 


