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Introdução e objetivos: 
O uso indiscriminado de agrotóxicos tem sido relacionado a uma série de efeitos 
neurotóxicos em indivíduos expostos. Pesticidas organofosforados e carbamatos são 
os principais causadores de intoxicação e podem contribuir para o desenvolvimento de 
doenças neurodegenerativas crônicas, principalmente a doença de Parkinson. O 
objetivo desse estudo é avaliar o equilíbrio corporal de trabalhadores rurais do polo 
citricultor de Lagarto-SE expostos a agrotóxicos.  
 

Métodos: 
Estudo transversal com abordagem quantitativa composto por 60 citricultores. Para 
inclusão na pesquisa 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 sob o nº CAAE 06511912.2.0000.0058. Para coleta dos dados foram 
empregados o teste Timed Up and Go (TUG) e a escala Furllerton Advanced Balance 
(FAB). Realizou-se análise descritiva dos dados, obtendo-se média e desvio-padrão 
através do software Microsoft Excel 2013®.  
 

Resultado: 
A média de idade dos participantes foi de 43,4 (±13,1) anos. O tempo médio obtido do 
teste TUG foi de 10,8 (±1,6) segundos. Já o escore médio total da Escala FAB obtida 
foi 35,6 (±4,6) pontos. Foi observado que entre os testes individuais da Escala FAB, o 
item 10 (controle postural reativo) apresentou a menor média (3,2±0,8) em relação aos 
outros itens.  
 

Discussão e conclusão: 
Não foi verificado alterações severas no equilíbrio e mobilidade dos trabalhadores 
estudados. Entretanto, em relação ao ato de recuar para recuperar o equilíbrio após 
uma desestabilização brusca, os voluntários demonstram leve dificuldade. Estudos 
indicam que a exposição aos agrotóxicos, a curto e longo prazo, possam ser também 
responsáveis por alterações no sistema vestibulococlear. Pesquisas futuras que 
investiguem a correlação de desordens do equilíbrio com instrumentos mais sensíveis 
(plataforma de força) podem contribuir para entender melhor as disfunções originadas 
por essas substâncias.  


