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    Este Guia foi elaborado como parte do processo de devolução dos 
resultados do estudo real izado com os trabalhadores rurais da comuni-
dade Baixa do Boi na zona rural do município de Paulo Afonso-BA. O 
estudo real izado trata da saúde audit iva dessa comunidade e seu perf i l  
socioeconômico, integrando o projeto de dissertação “Saúde audit iva e 
perf i l  audiométr ico de trabalhadores rurais da comunidade da Baixa do 
Boi do município de Paulo Afonso-BA”, real izado por pesquisadores da 
Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) l igados ao 
Programa de pós-graduação em extensão rural (PPGEXR).
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Saúde auditiva1.

     Ter uma audição perfeita faz parte de uma boa saúde, porém as pes-
soas esquecem que para isto é preciso tomar algumas medidas que 
previnam problemas. É mais comum a real ização de ‘check-ups’ médicos 
para aval iar outras partes do corpo humano, como o coração e visão; 
mas, o cuidado com a audição na está entre as prior idades de muita 
gente. E essa indiferença com os ouvidos pode se transformar em um 
prejuízo grave para a saúde audit iva.

     Problemas audit ivos podem acontecer em qualquer idade e apresen-
tar vários graus de comprometimento. Entre as causas, a questão gené-
t ica, a exposição constante a ruídos intensos, trauma ou choque acústi-
co, além da idade avançada e da perda audit iva condutiva, or iginada por 
algumas doenças. Hábitos simples, cult ivados desde cedo, contr ibuem 
para prevenir o problema.

      A saúde audit iva é o conjunto de ações que são tomadas para apre-
venção e promoção da qual idade audit iva da população. São medidas 
que visam combater e prevenir os problemas audit ivos que possam levar 
um indivíduo a adquir ir  perda audit iva e as suas consequências. 

     No campo, a saúde audit iva é prat icada juntamente com os trabalha-
dores rurais com o objet ivo de se identi f icar possíveis fatores de r isco 
relacionados à sua prát ica diária de trabalho. Estimula-se a prevenção 
de perda audit iva, identi f icação precoce dos problemas decorrentes,e-
ducação em saúde integral e relacionada com a promoção à saúdeaudit i-
va e projetos de vivência para empoderamento de comportamentos sau-
dáveis.
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2.

    A deficiência audit iva é toda e qualquer redução da capacidade de 
ouvir que pode ser causada por malformações do ouvido, fatores genéti-
cos, ou por doenças adquir idas pela mãe e transmit idas para o bebê 
durante a gravidez, tais como rubéola e toxoplasmose. A surdez também 
pode acontecer ao longo da vida de uma pessoa, provocada por algum 
trauma relacionado com o uso de remédios que afetam a audição, por 
infecções de ouvido ou pela própria idade avançada.
    
    A deficiência audit iva é um dos problemas sensoriais mais frequentes 
na população. Estima-se que existam no mundo 278 milhões de pessoas 
com perda audit iva moderada ou profunda bi lateral.  Nos Estados 
Unidos, aproximadamente 17% dos adultos norte-americanos (36 
milhões de pessoas) relatam algum grau de deficiência audit iva. No 
Brasi l ,  o levantamento do censo demográfico de 2010 identi f icou 9,8 
milhões de portadores de deficiência audit iva, representando 5,1% da 
população.

O que é deficiência 
auditiva?

BRASIL 

9.8
MILHÕES
de deficiência auditiva
de portadores 
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Quais os riscos?3.

    Todo ambiente de trabalho apresenta r iscos que podem comprometer 
a saúde dos trabalhadores. Estes r iscos são de várias origens, por 
exemplo, pela radiação solar, pela umidade, pelo uso de agrotóxicos, 
pela postura inadequada, pela jornada prolongada de trabalho, pelo 
levantamento e transporte manual de peso, de ataque de animal peço-
nhento, de acidente com máquinas, r iscos de quedas, de transmissão de 
doenças, entre outros.

    A saúde do trabalhador rural não se l imita à saúde relacionada com o 
meio de trabalho exercido per si .  Além dos fatores desfavoráveis relacio-
nados à singularidade de seu trabalho, muito se agrava devido à insalu-
bridade inerente ao meio de vida rural.  Consoante a este panorama, 
considera-se que estes agricultores, assim como sua famíl ia, encon-
tram-se vulneráveis à sua própria prát ica laboral,  em aspectos tanto do 
desconhecimento sobre a produção e desenvolvimento, quanto ao uso 
de agrotóxicos.

! CUIDADO!
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Efeitos4.

    As repercussões à saúde dos trabalhadores rurais e à comunidade 
circunvizinha exposta aos agrotóxicos representam um problema de 
saúde públ ica. Os efeitos deletérios causados por essa exposição à 
saúde humana são descri tos por alterações nos sistemas nervoso, 
cardiovascular, respiratório, pele, olhos, além de alterações hematológi-
cas e reações alérgicas aos agrotóxicos. 
    
    Além das implicações sobre a saúde geral e a qual idade de vida dos 
agricultores expostos a agrotóxicos, alguns produtos químicos presen-
tes no processo produtivo podem ser nocivos à audição. Assim, a perda 
audit iva pode representar um sinal precoce de intoxicação ao agrotóxi-
co.

por exposição a
produtos químicos
nocivos à audição

PERDA 
AUDITIVA
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O que fazer5.

     A audição é o sentido primordial para a comunicação humana. Em 
muitos casos, a perda audit iva é gradativa, ocasionada pela idade, 
exposição prolongada a sons muito altos, vibrações das máquinas e 
agentes químicos como agrotóxicos. 

    É importante real izar exames audit ivos com frequência e não esperar 
para cuidar da audição apenas quando perceber algum incômodo. No 
caso de pessoas que já estão com a audição comprometida, o tratamen-
to através do aparelho audit ivo é indicado para qualquer grau de perda 
audit iva.

    Se você tem dif iculdade em ouvir o canto dos pássaros, em perceber 
o barulho do vento nas árvores, em entender o que as pessoas falam ou 
apresenta zumbido nos ouvidos, este é o momento de real izar uma ava-
l iação audit iva com equipe especial izada como médico otorr inolaringolo-
gista e fonoaudiólogos

FIQUE ATENTO!

Se você sente dificuldade de ouvir 
sons e entender o que as pessoas 
falam, procure um médico rápido!

VOCÊ:
! Ouve o canto dos

pássaros?

Entende o que as
pessoas falam?

Escuta um zumbido 
no ouvido?
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Como se prevenir?6.

    Os trabalhadores devem cumprir as determinaçõe técnicas, adotar as 
medidas de proteção recomendadas, submeter-se a exames médicos e 
desenvolver suas at ividades de forma segura, ut i l izando os equipamen-
tos de proteção individual (EPI) recomendado

    Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) são ferramentas de 
trabalho que visam proteger a saúde do trabalhador e reduzir o efeito 
dos r iscos existentes no ambiente de trabalho, com o propósito de 
manter sua integridade e saúde. Por isso a importância da ut i l ização dos 
EPI sempre que necessários.
.

O que é e por que utilizar o EPI?

EPI
Equipamentos de
Proteção Individual
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    O EPI deve ser usado durante a prestação do trabalho que apresente 
algum risco. Os trabalhadores que ut i l izam máquinas que produzam 
muito barulho ou vibração deverão ut i l izar os EPI para proteção dos 
ouvidos como os plugs ou conchas audit ivas. Essas máquinas produzem 
ruídos e vibrações que podem prejudicar a audição principalmente 
daqueles trabalhadores que ut i l izam esses equipamentos diariamente
    
    Da mesma forma, os trabalhadores que apl icam agrotóxicos devem 
trocar de roupa e vestir  o EPI antes de iniciar a at ividade. Durante o 
trabalho é obrigatório o uso do EPI básico, de acordo com os r iscos 
ambientais existentes. Antes do período de almoço e descanso, os 
trabalhadores deverão ret irar os EPI contaminados, tomar banho e colo-
car roupas de uso pessoal.  E lembre-se: nunca levar o EPI contaminado 
para junto das coisas pessoais ou para junto da famíl ia. Eles devem ser 
descontaminados em local seguro e em separado.
.

Quando utiizar o EPI?
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    Não armazenar agrotóxicos, adjuvantes e produtos af ins a céu aberto. 
Estes produtos devem ser armazenados de forma segura, em depósitos 
fei tos de material  resistente, chaveados e destinados somente para este 
f im.

   
    Todas as embalagens vazias devem ser devolvidas trípl ices lavadas 
pelos produtores nos locais informados pelas revendas, que podem ser 
nas centrais de recolhimento de embalagens vazias ou em pontos de 
coleta i t inerantes, conforme estabelece a legislação vigente.
    

COM O DEPÓSITO DE AGROTÓXICOS
E A DEVOLUÇÃO DE EMBALAGENS VAZIAS

CUIDADO
!

Depósito de agrotóxicos

Devolução das embalagens vazias
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