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Introdução e objetivos: 
Introdução e objetivos: A exposição a agrotóxicos tem sido relacionada a uma série de 
efeitos nicotínicos, muscarínicos e do sistema nervoso central. A dor é uma das ações 
deletérias dessas substâncias e torna-se fator limitante na funcionalidade dos 
trabalhadores rurais. Assim, o objetivo desse estudo é identificar a presença, a 
intensidade e a característica da dor em trabalhadores rurais no polo citricultor de 
Lagarto-SE expostos a agrotóxicos.  
 

Métodos: 
Estudo transversal com abordagem quantitativa composto por 60 trabalhadores rurais. 
Para inclusão na pesquisa considerou-se: (i) ser trabalhador rural exposto no mínimo 
06 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 foi utilizada a Escala de Estimativa Numérica (NRS – Numeric Rating Scale) e o 
Questionário McGill de dor. 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. Dos 60 participantes 33% 
referiu alguma intensidade de dor com média de 5,3 (± 2,3). De acordo com o Índice 
de Classificação da Dor (PRI - McGill) as médias encontradas em cada grupo foram: 
Sensorial 7,3 (±1,8), Afetiva 4 (±1), Avaliação Subjetiva 1,0 e Mista 3,1(±0,8).  
 

Discussão e conclusão: 
Os trabalhadores rurais do estudo possuem uma média de idade que, geralmente, 
ocupam um status social de líderes de família, assim, a realização da atividade laboral 
gera forte impacto socioeconômico. Apesar da proporção baixa de indivíduos com dor, 
a média de intensidade foi moderada, a qual pode possuir uma característica crônica. 
Os aspectos sensoriais e afetivos obtiveram maior influência na percepção de dor, 
assim, sugere-se a possível presença de dor neuropática, já que as características 
sensoriais são critérios definidores para esse tipo de dor. Estudos futuros podem 
contribuir para entender a relação entre dor e a capacidade para o trabalho nessa 
população.  

 


