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Introdução e objetivos: A exposição ocupacional a agrotóxicos é um dos
riscos que mais afeta o sistema nervoso. A função neurológica nos
agricultores sofre alterações que causam neuropatia e distúrbios sensoriais.
De fato, a dor é um sintoma presente na maioria das disfunções geradas, a
qual pode se configurar como uma incapacidade que auxilia de modo
significativo no comprometimento físico, mental e social. Assim, o objetivo
desse estudo é identificar se a dor influencia na qualidade de vida em
agricultores.

Métodos: Estudo transversal realizado com 128 agricultores em Lagarto-
SE. Participaram agricultores de ambos os sexos, idade entre 18 a 65 anos,
expostos à agrotóxicos. Não participaram da pesquisa agricultores que
relataram doença neoplásica, osteomioarticular e neurológica. A dor foi
investigada em 4 aspectos: dor atual (Escala Numérica –NRS); característica
da dor atual (McGill de dor); dor no último mês; e, interferência da dor no
trabalho. Para a Qualidade de Vida (QV) foi empregado o Questionário de
Qualidade de Vida SF-36. Realizou-se análise descritiva e quando buscou-se
analisar a influência da dor na QV, usou-se teste de Correlação de
Spearman, nível de significância estabelecido foi p<0,05

Resultado: Predomínio de participantes do sexo masculino (78,9%). A
média de idade foi de 40,4 ± 11,4 anos e 65% com um tempo de trabalho na
agricultura acima de 10 anos. 25% referiu dor atual com predominância da
característica avaliativa (44,38%) e intensidade moderada (média 5,5).
64,8% relataram dor em 30 dias. Verificou-se baixa interferência da dor na
atividade laboral (30%). Aspectos sociais e vitalidade foram os domínios da
QV que apresentaram limitações (escores < 50). Ao correlacionar as
variáveis dor atual e QV, os domínios capacidade funcional (p=0,001),
aspectos físicos (p=0,021) e aspecto emocional (0,019) apresentaram uma
correlação fraca inversamente significativa com a dor.

Discussão e conclusão: Este estudo sugere que os agricultores com dor
apresentam piora da percepção da qualidade de vida relacionada à saúde



nos aspectos físicos, capacidade física e aspectos emocionais. A baixa taxa
de dor atual pode ser pela coleta ter ocorrido em inatividade laboral; e,
maioria dos agricultores ser homem, pois tem menor sensibilidade à dor e
são menos propensos a relatá-la. A dor interferiu em aspecto físico e
emocional, sugerindo que é uma incapacidade complexa que piora a
qualidade de vida.
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