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Introdução e objetivos: 
A intoxicação por agrotóxicos gera ações deletérias nas funções neurocognitivas e 
musculoesqueléticas. Há na literatura relatos de perdas auditivas e estabilidade 
postural, além de neuropatias periféricas. A dor também é um sintoma presente em 
indivíduos intoxicados, limitando a funcionalidade. O objetivo desse estudo é avaliar e 
correlacionar a intensidade da dor com o equilíbrio funcional em trabalhadores rurais 
do polo citricultor de Lagarto-SE expostos a agrotóxicos.  
 

Métodos: 
Estudo transversal, abordagem quantitativa, com 60 citricultores. Para inclusão 
considerou-se: (i) ser trabalhador rural exposto no mínimo seis meses a agrotóxicos; 
(ii) idade entre 18 a 60 anos; (iii) não ter diagnóstico de doença osteomioarticular ou 
neurológica. Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UFS nº 
CAAE 06511912.2.0000.0058. Para coleta de dados referentes à dor foi utilizado a 
Escala de Estimativa Numérica (NRS – Numeric Rating Scale) e o Questionário McGill. 
Para dados do equilíbrio empregou-se o teste Timed Up and Go (TUG) e a escala 
Furllerton Advanced Balance (FAB). Realizou-se análise descritiva e teste de 
Correlação de Pearson, nível de significância de p<0,05 por meio do software SPSS 
versão 17.0.  
 

Resultado: 
A média de idade dos participantes foi 43,4 (±13,1) anos. A característica da dor com 
maior média foi a sensorial 7,3 (±1,8) com média de intensidade pela NRS de 5,3 (± 
2,3). O tempo médio com teste TUG foi 10,8 (±1,6) segundos. Já o escore médio total 
da Escala FAB foi 35,6 (±4,6) pontos. O resultado da correlação da escala NRS com o 
teste TUG foi de r²= 0,27, p= 0,28. A correlação da Escala FAB com a escala NRS foi 
de r²= - 0,17 p= 0,56.  
 

Discussão e conclusão: 
Não foi identificada uma relação entre a intensidade da dor com o equilíbrio nessa 
população. Possivelmente, a presença maior do aspecto sensorial da dor detectado 
pelo questionário McGill, sugerindo dor tipo neuropática, não permita um impacto no 
equilíbrio. Pesquisas futuras que investiguem as oscilações do equilíbrio por 
baropodometria e plataforma de força podem contribuir para melhor detalhamento da 
influência da dor no equilíbrio funcional de trabalhadores expostos aos agrotóxicos.  

 


