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RESUMO 
 

Detecção precoce de perda auditiva em trabalhadores expostos a agrotóxicos com 
uso de audiometria de altas frequências. Tereza Raquel Ribeiro de Sena. 2017. 

 
INTRODUÇÃO: Os impactos à saúde ocasionados pelo uso de agrotóxicos são 
amplos. Estudos tem demonstrado o efeito dos agrotóxicos associados a outros 
agentes otoagressores, entretanto, se pressupõe que, isoladamente, os agrotóxicos 
também podem ser prejudiciais à audição. Como a Audiometria de Altas frequências 
(AAF) é um procedimento utilizado no diagnóstico clínico da perda auditiva 
ocasionada por agentes químicos, se estuda a possibilidade da contribuição deste 
recurso na detecção das perdas auditivas ocasionadas por agrotóxicos. OBJETIVO: 
avaliar a saúde auditiva dos trabalhadores rurais com e sem exposição a 
agrotóxicos. MATERIAL E MÉTODO: Estudo transversal que atendeu os critérios de 
ética em pesquisa, e, não apresentou conflito de interesses. Foi realizado em 87 
trabalhadores rurais, na faixa etária de 18 a 59 anos, com vínculo de trabalho formal, 
informal e/ou que atuavam na agricultura familiar. Foram avaliados 38 sujeitos não 
expostos a agrotóxicos (G1) e 49 com exposição a estes produtos (G2), que 
realizaram anamnese, meatoscopia, emissões otoacústicas evocadas por produto de 
distorção (EOAPD), audiometria tonal liminar nas frequências convencionais de 500 
a 8.000 Hz, e, em se apresentando normal, foi realizada a AAF em 9.000, 10.000, 
11.200, 12.500, 14.000, 16.000, 18.000 e 20.000 Hz. RESULTADOS: A amostra foi 
distribuída em 41% trabalhadores do sexo masculino e 59% do sexo feminino; 54% 
atuavam na agricultura familiar (p<0,0001), a mistura de agrotóxicos foi relatada por 
77% dos examinados, o produto à base de glifosato foi o mais utilizado (73%) e 24% 
não souberam informar o nome do agrotóxico utilizado. O uso de Equipamento de 
Proteção Individual não foi identificado, a média de idade de início de trabalho foi 11 
anos (DP=3,89) e 23% dos sujeitos (p=0,013) relataram tonturas antes, durante ou 
após a aplicação de agrotóxicos. Os trabalhadores expostos a agrotóxicos (G2) 
apresentaram maiores médias em limiares da AAF que aqueles que não foram 
expostos (G1), com significância entre 9.000 e 20.000 Hz em ambas as orelhas 
(p<0,0001), independente da faixa etária. Os resultados das EOAPD e demais 
sintomas não foram significativos. CONCLUSÃO: Os trabalhadores expostos a 
agrotóxicos apresentaram piores resultados na AAF, quando comparados com 
aqueles sem exposição. A AAF pode ser considerada um instrumento sensível para 
detectar alterações auditivas em trabalhadores expostos a agrotóxicos.     
  
Palavras-chave: Praguicidas. Saúde do Trabalhador. Audiometria. 
 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Early detection of hearing loss in workers exposed to pesticides using high frequency 
audiometry. Tereza Raquel Ribeiro de Sena. 2017. 

  
INTRODUCTION: Health impacts caused by the use of pesticides are large. Studies 
have demonstrated the effect of pesticides associated with other harmful agents, 
however, if assumes that, in isolation, the pesticides can also be harmful to hearing.  
As the high-frequency Audiometry (AAF) is a procedure used in the clinical diagnosis 
of hearing loss caused by chemical agents, was studied the possibility of the 
contribution of this resource in the detection of hearing loss caused by pesticides. 
OBJECTIVE: Evaluate hearing health of rural workers with and without exposure to 
pesticides. MATERIAL AND METHODS: Cross-sectional study that has met the 
criteria of research ethics, and had no conflict of interest, was held in 87 workers, 
aged 18 to 59 years, with formal, informal working and/or on family farming. Were 
evaluated 87 workers not exposed to pesticides (Group 1) and 49 that had exposure 
to these products (Group 2), whose have done anamnesis, ear canal inspection, 
distortion product  otoacoustic  emissions  (DPOAE), pure tone audiometry at 0.5K, 
1K, 2K, 3K, 4K, 6K and 8KHz, being normal, high frequency audiometry at 9K, 10K, 
11,2K, 12,5K, 14K, 16K, 18K and 20KHz. RESULTS: The workers were distributed in 
41% of the males and 59% female; 54% worked in agriculture (p < 0.0001), the 
mixture of pesticides was reported by 77% of the examined, the glyphosate based 
product was the most used (73%) and 24% did not know inform the name of the 
pesticide used, the use of personal protective equipment has not been identified, the 
average age of onset was 11 years (SD = 3.89), the glyphosate-based product was 
the most used (73%) and 24% did not know inform the name of the pesticide used. 
The use of personal protective equipment has not been identified, the average age of 
onset was 11 years (SD = 3.89) and 23% of the subjects (p = 0.013) reported 
dizziness before, during or after the application of pesticides. Workers exposed to 
pesticides (G2) showed higher averages in the AAF thresholds than those who were 
not exposed (G1) with significance between 9,000 and 20,000 Hz in both ears (p < 
0.0001), regardless of the age group. The results of DPOAE and other symptoms 
were not significant. CONCLUSION: Workers exposed to pesticides showed worse 
results in the AAF, when compared with those without exposure. The AAF can be 
considered a sensitive instrument to detect auditory changes in workers exposed to 
pesticides. 
 
Key-words: Pesticides. Occupational Health. Audiometry. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

O uso de agrotóxicos se constitui hoje em um importante problema de saúde 

pública com impactos à população e ao ambiente (PRÜSS-ÜSTÜN et al., 2016, 

RIGOTTO; VASCONCELOS; ROCHA, 2014). O Brasil é o maior consumidor mundial 

dessas substâncias desde 2008 sendo o responsável por 86% do consumo de 

agrotóxicos na América Latina (CARNEIRO et al., 2015; IBGE, 2010; SANTANA; 

MOURA; NOGUEIRA, 2013).  

Estes produtos são utilizados rotineiramente na agricultura, tornando o 

trabalho rural insalubre, em virtude dos riscos ocupacionais aos quais os 

trabalhadores estão expostos (BAHIA, 2013; BRASIL, 2011; MELO; SILVA, 2013). O 

número de mortes por intoxicação ocupacional com agrotóxicos, entre 2000 e 2009, 

se manteve o mesmo na região nordeste. Em contrapartida, no restante do país 

ocorreu uma redução desse coeficiente, passando de 0,56/100.000 para 

0,39/100.000 no mesmo período (SANTANA; MOURA; NOGUEIRA, 2013).  

A dificuldade na identificação das pessoas intoxicadas sofre influência das 

características do trabalho e do processo de notificação adotado pelos órgãos 

competentes. O estado de Sergipe ocupa o terceiro lugar da região nordeste em 

número de intoxicações humanas por agrotóxico de uso agrícola, com 131 casos 

notificados. Os dados divulgados não retratam, de maneira fiel, a realidade dos 

trabalhadores adoecidos em virtude da subnotificação existente (FARIA; FASSA; 

FACCHINI, 2007; PRÜSS-USTÜN et al., 2011; PRÜSS-ÜSTÜN et al., 2016; 

SINITOX, 2012).    

A exposição rotineira aos agrotóxicos e os acidentes de trabalho ocorridos no 

setor agropecuário revelam esta dimensão, porém, a identificação e o acolhimento 

dos trabalhadores ainda não são realizados de maneira eficiente. O estímulo à 

promoção da Saúde do Trabalhador, à prevenção de agravos relacionados ao 

trabalho, e, à execução de projetos que busquem alternativas de produção menos 

perigosas, devem ser pensados, como formas de minimizar os efeitos deletérios da 

exposição aos agrotóxicos (BRASIL, 2011; CARNEIRO et al., 2015; PIGNATI; 

OLIVEIRA; SILVA, 2014; PRÜSS-USTÜN et al., 2011; PRÜSS-ÜSTÜN et al., 2016; 

RIBEIRO, 2013; RIGOTTO; VASCONCELOS; ROCHA, 2014; WAISSMANN, 2007; 

WHO, 2016). 
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Os agrotóxicos afetam a saúde de consumidores de produtos contaminados, 

de moradores próximos às áreas de pulverização, mas principalmente de 

trabalhadores que estão em contato periódico ao longo da vida profissional. 

Acredita-se que a perda auditiva, ocasionada pela exposição a tais produtos, 

também seja um dos efeitos deletérios à saúde humana (BAZILIO et al., 2012; 

BIELEFELD et al., 2005; BRASIL, 2011; CARNEIRO et al., 2015; CRAWFORD et al., 

2008; EUROPEAN UNION, 2003; FOLTZ; SOARES; REICHEMBACH, 2010; 

GATTO et al, 2014; GUIDA; MORINI; CARDOSO, 2010; HOSHINO et al., 2009; 

JOHNSON; MORATA, 2010; KÓS et al., 2014; KUNST et al., 2014; MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO TRABALHO DE SERGIPE, 2015; SENA; VARGAS; OLIVEIRA, 2013). 

A preocupação com a audição do trabalhador exposto a agrotóxicos se 

ampara nos efeitos prejudiciais à saúde reconhecidos, tais como, distúrbios 

neurológicos, endócrinos, mentais entre outros. Em virtude do monitoramento 

auditivo dos trabalhadores ser, em geral, aplicado aos indivíduos expostos a agentes 

físicos, outras situações de exposição no trabalho a agentes otoagressores podem 

não ser identificadas precocemente (BERNARDI, 2007; BUSCHINELLI, 2014; 

CARNEIRO et al., 2015; DELECRODE, 2014; EU-OSHA, 2009; FIGUEIREDO, 2009; 

GUIDA; MORINI; CARDOSO, 2010; INCA, 2006; JOHNSON; MORATA, 2010; 

KORBES, 2010; KÓS et al., 2014; LONDRES, 2011; SILVA et al., 2005). 

No Brasil, a avaliação da audição dos trabalhadores expostos a ruído deve 

ser realizada por intermédio de exames audiológicos, na faixa de frequência de 500 

a 8.000Hz (BRASIL, 1998), mas, o uso da Audiometria de Altas Frequências (AAF) 

no monitoramento da audição desses trabalhadores vem sendo difundido. Sua 

utilização para a detecção da ototoxicidade na esfera clínica é uma realidade 

(ABUJAMRA et al., 2013; ALMEIDA et al., 2008; FERNANDES; MOTA, 2001; 

GIORGIANNI et al., 2015; LOPES; MELO; SANTOS, 2012; ROCHA; ATHERINO; 

FROTA, 2010; VALIENTE et al., 2016).  Portanto, acredita-se que esse recurso, 

também possa contribuir para a identificação das alterações auditivas ocasionadas 

pelos agrotóxicos.  

O objetivo desta pesquisa foi avaliar a saúde auditiva dos trabalhadores rurais 

com e sem exposição a agrotóxicos; se propôs, também, a comparar as 

características auditivas em altas frequências nos trabalhadores expostos e 

naqueles sem exposição a esse agente químico ocupacional. Trata-se da 

investigação de uma metodologia diagnóstica eficaz, para detectar alterações 
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auditivas em altas frequências, em uma população em situação de vulnerabilidade 

pelo uso do agrotóxico. 

Os resultados encontrados poderão trazer novas perspectivas para a 

identificação precoce de hipoacusias relacionadas ao uso desses produtos. Além 

disso, a área da Saúde do Trabalhador poderá dispor de instrumentos que 

contribuam para a discussão da questão do uso de agrotóxicos por trabalhadores.  
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2.  REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 A saúde do trabalhador e o uso de agrotóxicos 

 

As atividades de trabalho desenvolvidas no meio rural ocorrem na produção 

familiar em pequenas propriedades, no extrativismo ou em grandes 

empreendimentos agroindustriais. Entretanto, assumem características de relações 

de trabalho desprovidas de controle sobre os aspectos de saúde e segurança ao 

trabalhador, com situações de vulnerabilidades ocupacionais reveladas na mão-de-

obra escrava, no trabalho de infantil, nas precárias condições de trabalho e no 

manejo constante e inadequado de agrotóxicos (CARNEIRO et al., 2015; MOISÉS et 

al., 2011). 

Os agrotóxicos são considerados importantes fatores de risco à saúde dos 

trabalhadores, são utilizados em larga escala no Brasil, mais intensamente na 

agricultura, e podem causar inúmeros prejuízos à saúde. A classificação toxicológica 

preconizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que varia entre 

extremamente a pouco tóxico, é considerada figurativa, pois todos são tóxicos ao ser 

humano, independente do grau. Assim sendo, não existe uso seguro dessas 

substâncias em virtude da poluição ambiental e da intoxicação humana que podem 

ocasionar (BRASIL, 2011; CARNEIRO et al., 2015). Outro ponto a se destacar é que 

os pequenos agricultores fazem uso rotineiro e, simultâneo, de misturas de produtos 

de características toxicológicas diferentes, cujos efeitos à saúde são pouco 

conhecidos (SILVA et al., 2006).  

 O herbicida mais utilizado mundialmente é composto por glifosato, possui o 

nome fantasia de Roundup® (KLAASSEN, 2008), sozinho representa 40% do 

consumo de agrotóxicos no Brasil e seu ingrediente ativo está em primeiro lugar no 

ranking de comercialização no país (CARNEIRO et al., 2015; IBAMA, 2010). 

A saúde humana pode ser afetada pelos agrotóxicos por meio do contato 

direto do organismo com estas substâncias por três vias de contaminação: 

ocupacional (trabalhadores que manipulam agrotóxicos), ambiental (dispersão no 

meio ambiente) e alimentar (ingestão de produtos contaminados por agrotóxicos) 

(MOREIRA et al., 2002; OLIVEIRA, 2010; SILVA et al., 2006). A exposição a baixas 

doses de agrotóxicos causa morte celular, citotoxicidade e reduzir a viabilidade das 

células (CARNEIRO et al., 2015; RAMOS, 2007). 
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Os efeitos sobre a saúde podem ser agudos ou crônicos. Os efeitos agudos 

são aqueles resultantes da exposição a concentrações de um ou mais agentes 

tóxicos capazes de causarem dano efetivo aparente em um período breve. Os 

efeitos crônicos caracterizam-se por uma exposição continuada a doses 

relativamente baixas de um ou mais tipos de produtos químicos (LONDRES, 2011; 

MOISÉS et al., 2011). 

A intoxicação aguda está ligada à quantidade e ao tipo do agrotóxico 

absorvido, é de surgimento rápido, logo após a exposição, por um curto período de 

tempo e acarreta efeitos rápidos sobre a saúde. Possui sinais e sintomas, que se 

apresentam de maneira súbita, caracterizados por salivação e sudorese excessivas, 

astenia, náuseas, contrações musculares, cefaleias, dificuldade respiratória, 

hipotensão, alteração da consciência (SILVA et al., 2006). 

Os efeitos agudos desses produtos sobre a saúde tais como astenia, cólicas 

abdominais, vômitos, espasmos musculares, convulsões, dificuldade respiratória e 

epistaxe, são os mais visíveis, e as informações sobre a nocividade dos agrotóxicos 

podem ser obtidas nos registros de óbitos e emergências hospitalares de pessoas 

intoxicadas (CARNEIRO et al., 2015; IARC, 2015; INCA, 2006).   

Na região nordeste, o estado de Sergipe ocupa o terceiro lugar em número de 

intoxicações humanas por agrotóxico de uso agrícola, com 131 casos notificados, 

entretanto, não foi registrado nenhum caso em circunstância ocupacional no mesmo 

período (SINITOX, 2012).  

A facilidade de acesso e o incentivo ao uso desses insumos criam um espaço 

de vulnerabilidade aos trabalhadores; estes são submetidos a um processo 

produtivo que favorece a intoxicação e o acidente de trabalho. Assim sendo, tais 

números não refletem a realidade, pois quem vende, transporta, manipula e 

pulveriza está exposto, bem como, as famílias que participam da colheita e residem 

dentro ou próximas às plantações, ou aos locais de armazenamento dessas 

substâncias, também sofrem as consequências dos agrotóxicos (CARNEIRO et al., 

2015; MELO, 2013; WHO, 2016). 

A notificação, por intermédio da comunicação de acidentes e doenças 

relacionadas ao trabalho perante o Instituto Nacional de Previdência Social (INSS), 

contempla apenas a parcela de trabalhadores contribuintes aptos ao recebimento 

dos benefícios previdenciários; excluem-se trabalhadores autônomos, pequenos 

comerciantes, trabalhadores informais, entre outros (LACORTE et al., 2013).  
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De acordo com os dados da Previdência Social (BRASIL, 2013), os acidentes 

de trabalho típicos, no subgrupo de Trabalhadores na Exploração Agropecuária, 

corresponderam a 5,12% dos registros (21.713) dos 423.935 existentes no Brasil em 

2.012, ou seja, ocuparam a sétima posição pela Classificação Brasileira de 

Ocupações (CBO). Além disso, a Agropecuária foi responsável por 18.300 acidentes 

de trabalho típicos no ano de 2.012. Porém, se acredita que haja uma subnotificação 

nos casos de intoxicações ocupacionais, visto que, tanto o diagnóstico, quanto a 

Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), não são efetivos na área rural 

(FARIA; FASSA; FACCHINI, 2007).  

No caso dos trabalhadores contratados, existe também o medo de receberem 

retaliações dos patrões, serem dispensados dos serviços nas fazendas, e ficarem 

desempregados, o que revela uma outra face da subnotificação (SOARES; 

ALMEIDA; MORO, 2003).    

No entanto, mesmo com um melhor acolhimento das lutas individuais dos 

trabalhadores, é essencial a adoção de medidas de educação em saúde que podem 

favorecer as notificações dos agravos relacionados ao trabalho, no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS), e, consequentemente, minimizar o problema de 

sub-registro nesta esfera de vigilância (DIAS; SILVA; ALMEIDA, 2012; MACHADO, 

et al., 2013).   

Além disso, estratégias de atuação da Saúde do Trabalhador no SUS, 

motivadas por uma relação mais próxima com as necessidades socioambientais, 

podem contribuir com as ações de vigilância e promoção da saúde, podendo facilitar 

o controle dos dados sobre trabalhadores expostos a agentes físicos e químicos de 

interesse regional específico. Outro ponto importante é a adoção de projetos que 

contemplem a substituição dos agrotóxicos, e alternativas de produção não 

geradoras de adoecimentos como forma de estímulo à prevenção de agravos 

relacionados ao trabalho (PIGNATI; OLIVEIRA; SILVA, 2014; RIBEIRO, 2013; 

RIGOTTO; VASCONCELOS; ROCHA, 2014; WAISSMANN, 2007; WHO, 2016).  

Todas as questões relatadas anteriormente dificultam a exata identificação do 

problema, pois, a sintomatologia apresentada nos casos de intoxicação por 

agrotóxicos pode ser confundida com outros agravos, e, os trabalhadores não 

associam sintomas como astenia, náuseas, vômitos, cefaleia, dificuldade respiratória 

e dores abdominais à exposição a este agente de risco (ISSA, 2010; 

MANJABOSCO; MORATA; MARQUES, 2004; SILVA et al., 2006).  
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Os efeitos deletérios à saúde também podem ocorrer meses, anos ou 

décadas após a exposição a tais substâncias manifestando-se em doenças como 

câncer, má-formação congênita, distúrbios endócrino, neurológicos e mentais, 

dificultando o diagnóstico preciso (CARNEIRO et al., 2015; RAMOS, 2007). A 

intoxicação crônica se caracteriza por surgir após longo período de tempo de 

exposição aos agrotóxicos; os efeitos danosos à saúde humana se manifestam em 

patologias diversas que atingem órgãos e sistemas com quadros clínicos confusos, 

indefinidos e irreversíveis (IARC, 2015; SIQUEIRA et al., 2013; SILVA et al., 2005). 

Os impactos sobre a saúde de indivíduos expostos a agrotóxicos são 

relatados em pesquisas relacionadas a: abortos, prole com malformações e 

neonatos de baixo peso (CHRISMAN, 2008; PEREZ, 2009); maior risco de cânceres 

(ENGEL et al., 2005); problemas de saúde mental (EDDLESTON et al., 2006; 

FERREIRA et al., 2008; PIRES; CALDAS; RECENA, 2005; ZHANG, 2009); perda 

auditiva (KÓS et al., 2014; SENA; VARGAS; OLIVEIRA, 2013), linfoma não Hodgkin, 

câncer de tireóide (BOLOGNESI et al., 2011; SILVA et al., 2005; SILVA et al., 2006) 

e morte por exaustão causada por hipertermia (JACKSON; ROSENBERG, 2010). 

Estudos revelam efeitos crônicos sobre os sistemas nervoso, cardiovascular, 

respiratório, na pele, nos olhos, além de alterações hematológicas e reações 

alérgicas a essas substâncias (BOLOGNESI et al., 2011; SIQUEIRA; KRUSE, 2008). 

Em agricultores sergipanos, queixas de cefaleia, mal estar, tontura, dores 

abdominais também foram relatadas em trabalhadores da citricultura, e presença de 

alterações clínicas e laboratoriais (MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DE 

SERGIPE, 2015). Outro estudo, realizado em 351 trabalhadores rurais de um 

povoado sergipano, utilizou o questionário de qualidade de vida SF-36 e a 

audiometria tonal liminar comprovando que, os agricultores usuários de agrotóxicos, 

com maior toxicidade, apresentavam perdas auditivas e piores níveis de qualidade 

de vida que aqueles que não foram expostos a tais agentes tóxicos (SENA; 

VARGAS; OLIVEIRA, 2013). 

A intoxicação ocupacional ao agrotóxico, quando crônica, também pode 

ocasionar infertilidade, teratogenia, defeitos congênitos, câncer, distúrbios nos 

sistemas nervoso, respiratório, gastro-intestinal, urinário, além de irritação nos olhos 

e na pele, e alterações sanguíneas (SILVA et al, 2006). Perry e colaboradores 

(2011) encontraram uma redução na quantidade de espermas em trabalhadores 

rurais que realizavam pulverização dessas substâncias. Perez (2009) e Chrisman 
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(2008) pesquisaram efeitos adversos danosos na gravidez de gestantes expostas a 

agrotóxicos, nos quais, abortos, malformações e neonatos de baixo peso estavam 

incluídos.  

Outro ponto observado, mesmo sem contato direto com esses produtos, foi a 

associação entre um maior risco de se adquirir câncer em mulheres que residiam 

nas áreas próximas à aplicação de agrotóxicos (ENGEL et al., 2005).      

A alta incidência de suicídios em trabalhadores rurais com sintomas de 

depressão, ansiedade e nervosíssimo também foi associada à presença dessas 

substâncias no organismo (FALK et al., 1996; FIGUEIREDO, 2009). De acordo com 

Levigard e Rosemberg (2004) a exposição aos agrotóxicos é perigosa e pode 

oferecer o risco de dupla intoxicação, quando associada ao uso de psicofármacos, 

visto que, os profissionais de saúde nem sempre fazem o nexo associativo da 

atividade rural do trabalhador exposto, com as queixas de distúrbios mentais 

comuns. 

A invisibilidade por parte dos trabalhadores da agricultura familiar, no tocante 

à percepção dos riscos associados ao uso de agrotóxicos, foi percebida tanto em 

mulheres, que auxiliavam na pulverização e realizavam a lavagem das roupas 

contaminadas, quanto nos homens, os quais, como estratégia defensiva, negavam 

esses riscos, mesmo tendo conhecimento dos prejuízos à saúde que essas 

substâncias poderiam ocasionar (GREGOLIS; PINTO; PERES, 2012).  

Não obstante, o trabalhador rural também está exposto a situações de 

trabalho perigosas, a exemplo do uso do “Chacal”, veículo rudimentar adaptado e 

movido a gás de cozinha com elevado índice de ruído, vibração e apresentando 

grande risco no transporte da produção e de pessoas (MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

TRABALHO DE SERGIPE, 2015) como se pode observar na Figura 1.  

Figura 1. Veículo utilizado na agricultura local.  
 

 

 

 

 

      
      Fonte: a autora (2017). 

Como o ruído ocupacional é reconhecidamente prejudicial à audição, e é 

encontrado na rotina de diferentes atividades laborativas, estudos incluem este 
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agente na análise dos efeitos deletérios (DELECRODE, 2014; GUIDA; MORINI;  

CARDOSO, 2010; SILVA et al., 2006). Por outro lado, no pequeno agricultor, é 

comum que a força de trabalho seja executada de forma manual, na capina, poda, 

roçada, desbrota, preparo do solo, plantio e colheita. Um estudo desenvolvido na 

citricultura sergipana identificou que em 61,6% dos estabelecimentos pesquisados, a 

força de trabalho era predominantemente manual. Entretanto, o uso de agrotóxicos 

para o controle de ervas daninhas, pragas e doenças, ficou evidenciado em 85,3% 

da amostra, o que confirma uma utilização maciça dessas substâncias. Outro ponto 

importante, se refere a audição dos sujeitos avaliados, 26,9% apresentaram 

alterações auditivas que poderiam estar relacionadas ao uso dos agrotóxicos 

(MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DE SERGIPE, 2015). 

A legislação trabalhista brasileira não estabelece obrigatoriedade para o 

monitoramento biológico da audição dos trabalhadores expostos, exclusivamente, a 

agentes químicos, apenas se houver exposição ao ruído acima dos limites de 

tolerância preconizados pela Norma Regulamentadora nº 15 (NR15) (BRASIL, 

1998). De maneira análoga, porém com o intuito de estabelecimento do nexo técnico 

para a concessão de benefícios, a Previdência Social (BRASIL, 2009), só inclui na 

lista de doenças profissionais o item, outros transtornos especificados do ouvido, na 

décima versão da Classificação Internacional de Doenças (CID 10) sob o código 

H93.8, quanto à intoxicação por Brometo de metila, inseticida fumigante 

extremamente tóxico, em exposição ocupacional a agentes tóxicos na agricultura 

(CID 10 - Z57.4). Atualmente esse agrotóxico possui uso restrito no controle de 

vetores na área aduaneira em importação e exportação (IBAMA; ANVISA; DAA, 

2015).   

As precárias condições de trabalho dos auditores nas aduanas brasileiras 

dificultam a fiscalização e facilitam a entrada no Brasil de agrotóxicos 

contrabandeados (GODOI; CASTRO, 2010). A existência de produtos proibidos e de 

toxicidade desconhecida, a mistura de vários agrotóxicos, que podem interagir entre 

si e ocasionar efeitos adversos diferentes e, por vezes, ainda mais prejudiciais que 

aqueles provocados separadamente (LONDRES, 2011; SILVA et al, 2006), retratam 

a dimensão do problema no país. 

Não existe consenso, sobre a bateria de testes auditivos mais adequada à 

avaliação da função auditiva dos trabalhadores expostos a agentes químicos 

combinados ou não com a exposição ao ruído, porém, a inclusão da Audiometria de 
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Altas Frequências (AAF) vem sendo recomendada por vários autores (JOHNSON; 

MORATA, 2010; MORATA; LACERDA, 2013; MORATA; LITTLE, 2002; PARANÁ, 

2013). 

 

2.2.  Otoagressores e Audiometria de Altas Frequências (AAF)  

 

A audição humana é um sentido importante para a comunicação, localização 

de sinais de alerta, estereofonia e posicionamento têmporo-espacial, porém, pode 

sofrer influência de agentes tóxicos (GATTO et al., 2014; JOHNSON; MORATA, 

2010; MENEZES; CALDAS NETO; MOTTA, 2005; MORATA; JOHNSON, 2011).  

Vários produtos químicos utilizados nos processos produtivos são 

reconhecidamente ototóxicos. Os metais pesados e os solventes orgânicos podem 

ocasionar diversos danos à saúde dos trabalhadores, entre eles, a perda da audição 

ocasionada por suas propriedades tóxicas ao sistema auditivo, como se pode 

observar a seguir, na Tabela 1 (BRASIL, 2001; CHOI; KIM, 2014; JOHNSON; 

MORATA, 2010; LOBATO; LACERDA, 2013; SHARGODORODSKY et al., 2011). 
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Tabela 1 – Distribuição dos produtos químicos ototóxicos quanto à utilização.  

 
 

Fonte: (BRASIL, 2001; CHOI; KIM, 2014; EU-OSHA, 2009; INCA, 2006; JOHNSON; LOBATO; LACERDA, 2013; MORATA, 2010; KLAASSEN, 2008; 
MORATA; JOHNSON, 2011; DHSS, 2007; PATNAIK, 2003; SHARGODORODSKY et al., 2011; SLIWINSKA-KOWALSKA, 2014). 

 

 

Tipo Nome Uso 

Metais pesados 

Cádmio 
Fundição de ligas metálicas, indústria de plásticos, galvanoplastia, indústria fotográfica, 

fabricação de baterias, inseticidas e fungicidas. 

Chumbo Extração de minérios, metalurgia, pigmentação em tintas e inseticidas. 

Manganês 
Fabricação de ligas, indústria de ferro/aço, fogos de artifício, tintas, cerâmicas e 

fertilizantes. 

Mercúrio 
Garimpo, fabricação de termómetros, amálgamas odontológicos, fungicida e na 

composição de agrotóxicos. 

Solventes orgânicos 

Benzeno Indústrias petroquímica e siderúrgica. 

Dissulfeto de 
carbono 

Solvente em ceras, vulcanização da borracha, indústrias textil e petroquímica, 
componente de inseticidas, parasiticidas e herbicidas. 

Estireno Produção de plásticos e resinas. 

Clorobenzeno Solvente, fumigante e inseticida. 

Etilbenzeno Indústrias de petróleo, plástico e borracha. 

N-hexano 
Extração de óleos vegetais, adesivos, cola de sapateiro, cimento, benzina e 

removedores de graxa. 

Tricloroetileno 
Desengraxamento a vapor, extração da cafeína do café, lavagem a seco e produção de 

agrotóxicos. 

Tolueno Indústria gráfica, revestimento de cabos e caixas d’água. 

Xileno Siderurgia, produção de corantes e agrotóxicos. 

22 



 
 

Os metais estão presentes na natureza e, embora sejam essenciais nos 

processos biológicos em baixas concentrações, podem atingir níveis tóxicos por 

bioacumulação.  Os metais pesados são lentamente absorvidos pelo organismo 

podendo se acumular em tecidos específicos, sua excreção é lenta, com elevada 

meia vida biológica o que pode ocasionar problemas à saúde (BRASIL, 2001; 

BUSCHINELl, 2014; KLAASSEN, 2008; PATNAIK, 2003). É importante destacar que 

os metais pesados fazem parte dos componentes ativos de vários agrotóxicos 

(RAMALHO; AMARAL SOBRINHO; VELLOSO, 2000).     

Os solventes são substâncias orgânicas, líquidas e voláteis, de diversos 

grupos químicos e podem ser neurotóxicos. De acordo com Buschinelli (2014), cerca 

de 10% dos solventes orgânicos produzidos são consumidos na indústria de 

agrotóxicos, os demais são utilizados na fabricação de vernizes, tintas, colas e 

cosméticos (50%), na indústria de calçados (20%) e na limpeza de metais, na 

lavagem a seco e nas indústrias têxtil e farmacêutica (10%).  

A neurotoxicidade das vias auditivas está relacionada à capacidade de 

determinada substância química gerar efeitos nocivos no sistema auditivo e/ou 

vestibular.  O agente ototóxico é definido como substância química que causa dano 

funcional ou lesão celular na orelha interna, especialmente na cóclea e/ou canais 

semicirculares e VIII par craniano alterando a função vestibular e/ou auditiva agindo 

primariamente nas vias auditivas centrais e sistema nervoso central (HYPPOLITO; 

OLIVEIRA, 2005; MELO; RAMOS, 2007; SILVA, 2013; MORATA; ZUCKI, 2010).  

De acordo com Korbes (2010), os agentes ototóxicos comprometem o 

sistema auditivo, ocasionando lesões estruturais na cóclea em células ciliadas 

externas do órgão de Corti, e, nervo auditivo, além de alterações no sistema 

vestibular e sistema nervoso central.   

A nocividade às vias auditivas centrais, associadas ao uso de agrotóxicos, foi 

discutida por Bazílio e colaboradores (2012) ao encontrarem um baixo desempenho 

do processamento auditivo temporal em 33 trabalhadores, entre 18 e 59 anos, 

expostos preferencialmente a herbicida a base de glifosato.  

Outros autores também sugeriram que os agrotóxicos possuem efeitos 

neurotóxicos, e alertam para a maior vulnerabilidade de crianças, nos primeiros anos 

de vida, e mulheres grávidas (GATTO et al., 2014; SISTO et al., 2015). Delecrode 

(2014) também encontrou menos eficácia no processamento auditivo central dos 

agentes de combate às endemias expostos a ruído e inseticidas organofosforados. 
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No tocante às vias auditivas periféricas, estudos como os de Teixeira, 

Augusto e Morata (2003) e os de Guida, Morini e Cardoso (2010) sugeriram a 

influência dos agrotóxicos na audição. No primeiro estudo, foi percebida a 

associação de inseticidas piretróides e organofosforados em 56,1% dos achados na 

amostra de 98 trabalhadores. No segundo, foram analisados 40 prontuários de 

sujeitos adultos expostos a ruído e organofosforados. Ambos salientaram que o 

ruído pode interagir com os agrotóxicos potencializando seus efeitos deletérios.  

Lacerda e colaboradores (2015) estudaram a audição dos trabalhadores de 

uma empresa de reflorestamento expostos a ruído. Os autores chamaram a atenção 

para o fato de que, mesmo expostos a ruído abaixo do limite de tolerância de 

85dBA, conforme parâmetros da NR15 (BRASIL, 1978), 23,85% dos pesquisados 

apresentaram audiogramas sugestivos de perda auditiva induzida pelo ruído. Uma 

das hipóteses levantadas inferiu que a exposição, combinada a vibração, monóxido 

de carbono e agrotóxicos, poderia ter contribuído para o aparecimento ou piora dos 

casos de perda auditiva, mesmo em valores naqueles patamares.     

Trabalhadores expostos a agrotóxicos podem apresentar prejuízos na saúde 

em geral e na qualidade de vida, e, acredita-se que a perda auditiva possa ser uma 

manifestação precoce da intoxicação por esses agentes otoagressores (BIELEFELD 

et al., 2005; HOSHINO et al., 2009; KÓS et al., 2014; KUNST et al., 2014; SENA; 

VARGAS; OLIVEIRA, 2013).  

A perda auditiva por ototóxicos acomete as frequências altas de forma similar 

à perda por ruído (GARCIA; IORIO; PETRILLI, 2003) causando alterações auditivas 

na faixa de frequências de 3.000 Hz a 8.000 Hz (TEIXEIRA; AUGUSTO; MORATA, 

2003) e se apresenta, em geral, como perda do tipo sensório-neural bilateral 

simétrica, de caráter irreversível seletiva em altas frequências (3.000 Hz a 6.000 Hz) 

de configuração em entalhe, por lesão, principalmente, em células ciliadas da cóclea 

(MORATA; LITTLE, 2002; RABINOWITZ, 2002).  

Estudos associam a exposição ao ruído, aos ototóxicos ou a presença de 

zumbido ao prejuízo em frequências mais altas, acima de 8.000 Hz, antes do 

aparecimento nas demais (FABIJANSKA et al., 2012; KLAGENBERG et al., 2011; 

LOPES; MELO; SANTOS, 2012; MEHRPARVAR et al., 2014), porém não foi 

encontrado registro que relacione o uso exclusivo de agrotóxicos às frequências 

mais altas, acima de 12.000 Hz. 
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No caso do aparecimento de uma perda auditiva sensório-neural, as 

dificuldades comunicativas podem se manifestar com a presença de prejuízo na 

inteligibilidade de fala, principalmente em local ruidoso. De acordo com Schochat 

(1997), o comprometimento das frequências altas torna difícil a percepção das 

consoantes, com a diminuição da probabilidade de entendimento da mensagem 

falada, levando o sujeito ao isolamento social e ao seu afastamento das situações 

de comunicação.  Além disso, a conversação também pode ser influenciada por 

frequências acima de 8.000 Hz (LEVY et al., 2015). 

 A lesão na orelha interna muitas vezes é acompanhada de intolerância a 

sons intensos (recrutamento), com dificuldade no reconhecimento da fala, 

comprometendo a seletividade dos sons e prejudicando a comunicação oral. Podem 

ocorrer sintomas como acúfenos (zumbidos) e tonturas, distúrbios comportamentais, 

tais como, irritabilidade e prejuízo na qualidade de vida, vindo a ser potencializados 

pelos agrotóxicos (BERNARDI, 2007; HOSHINO et al., 2009; KÓS et al., 2014; 

MANJABOSCO; MORATA; MARQUES, 2004; NUDELMANN et al., 2001; SENA; 

VARGAS; OLIVEIRA, 2013; SILVA et al., 2006).   

Existem vários exames capazes de detectar alterações auditivas, mas, 

rotineiramente, a avaliação da audição vem sendo mensurada ao longo dos anos 

por intermédio da Audiometria Tonal Liminar, exame convencional que mede o limiar 

de audibilidade mínimo para tons puros na faixa de frequência de 250 Hz a 8.000 Hz 

(MOMENSOHN-SANTOS; RUSSO, 2011). 

A legislação trabalhista brasileira e internacional estabelece a obrigatoriedade 

de monitoramento audiológico aos trabalhadores expostos ocupacionalmente, 

apenas ao agente de risco físico ruído (BRASIL, 1998; BUSCHINELLI, 2014). Não 

existem parâmetros legais relacionados à audição para os casos de exposição a 

agentes químicos, entretanto, desde 2003, a União Europeia recomenda que 

programas prevencionistas atuem também no monitoramento dos trabalhadores 

expostos a agentes químicos.  

Estudos comprovaram os efeitos ototóxicos de alguns metais pesados: 

cádmio, chumbo, manganês e mercúrio (CHOI; KIM, 2014; JOHNSON; MORATA, 

2010; SHARGODORODSKY et al., 2011), e de outros produtos químicos, os 

solventes orgânicos: benzeno, dissulfeto de carbono, estireno, etilbenzeno, 

clorobenzeno, n-hexano, tricloroetileno, n-heptano, tolueno e xileno (JOHNSON; 

MORATA, 2010; SLIWINSKA-KOWALSKA, 2014). Tais produtos são encontrados 

25 



em diferentes ramos de atividades, conforme Tabela 1 (Pag. 22), e a exposição 

ocupacional a estes agentes podem lesar o sistema auditivo dos trabalhadores 

expostos.  

No diagnóstico das perdas auditivas por exposição a substâncias químicas, 

além da audiometria tonal liminar, recomenda-se a realização de exames 

complementares, como: Audiometria de Altas Frequências (AAF), Emissões 

Otoacústicas entre outros (MATAS et al., 2014; MORATA; ZUCKI, 2010).  

A AAF fornece informações sobre a função coclear basal muitas vezes não 

percebidas na audiometria convencional. Sua aplicabilidade foi atribuída às 

pesquisas pioneiras de Fletcher em 1922 e 1929 (ALLEN, 1999), porém, a utilização 

clínica da AAF ocorreu na década de 1960 (KLAGENBERG et al., 2011). 

Posteriormente o sistema foi aprimorado por Fausti e colaboradores (1981, 1994), e 

trouxe a perspectiva do uso clínico efetivo na detecção precoce de lesões 

ocasionadas por ototóxicos. Esta identificação é importante para subsidiar ações de 

prevenção e promoção da saúde, de monitoramento periódico da audição e 

investigação dos efeitos sinérgicos com outros agentes otoagressores (BERNARDI, 

2007; MORATA; ZUCKI, 2010).     

Desta forma, o uso da AAF como exame complementar na clínica audiológica, 

que avalia os limiares acima de 8.000 Hz, tem contribuído para a identificação de 

perdas auditivas, antes que se perceba uma alteração na faixa de frequência 

rotineiramente avaliada, entre 250 e 8.000 Hz (FABIJANSKA et al., 2012; 

KLAGENBERG et al., 2011; LOPES; MELO; SANTOS, 2012; MEHRPARVAR et al., 

2014). 

Diferentes padrões de calibração dos audiômetros, características dos fones, 

métodos utilizados e falta de consenso nos resultados levaram ao questionamento 

do uso clínico da AAF. Relatos de demora na realização e da necessidade de 

examinadores com experiência também foram citados, porém, mesmo não 

acreditando que a perda em frequências altas possa contribuir para uma lesão em 

outras frequências, 1.000 Hz e 6.000 Hz, autores declaram que os dados não são 

adequados para esse julgamento. Além disso, fatores como idade avançada dos 

sujeitos, percepção de sons ambientais e música não foram considerados nas 

pesquisas (KURAKATA et al., 2010; SCHWARZE; NOTBOHM; GARTNER, 2005). 

Opiniões técnicas favoráveis à utilização da AAF refutam incertezas sobre uma 
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possível instabilidade nos resultados (SAHYEB; COSTA FILHO; ALVARENGA, 

2003).  

A AAF foi utilizada por Silva e Feitosa (2006) na comparação de audibilidade 

entre adultos jovens, 25 a 35 anos, e adultos mais velhos, entre 45 e 55 anos, 

audiologicamente normais. Foram encontrados limiares auditivos elevados entre 

8.000 a 16.000 Hz nos adultos com idade superior aos 45 anos, que as autoras 

relacionaram ao processo de envelhecimento auditivo.  

Nos dias atuais, o uso da AAF é uma realidade na prática audiológica e vem 

sendo amplamente utilizada na detecção precoce das perdas auditivas, e no 

monitoramento de agentes otoagressores (KLAGENBERG et al., 2011). 

Alguns medicamentos são potencialmente ototóxicos, os antineoplásicos, 

usados nos tratamentos de cânceres (ABUJAMRA et al., 2013; ALMEIDA et al., 

2008; VALIENTE et al., 2016) e os aminoglicosídeos, utilizados em pacientes com 

fibrose cística (AL-MALKY et al., 2015). As características auditivas dos sujeitos 

avaliados revelaram alterações perceptíveis apenas na AAF, desta forma, este 

exame é considerado um procedimento eficaz na detecção, no monitoramento e na 

prevenção das perdas auditivas ocasionadas por tais drogas. Outros pacientes, 

submetidos ou não, ao tratamento anti-retroviral, apresentaram comprometimento 

nos limiares tonais em altas frequências, levando as pesquisadoras a concluir que, a 

AAF, é um dos testes mais sensíveis para a identificação precoce de alterações 

auditivas relacionada aos casos de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

(MATAS et al., 2014).  

No intuito de comparar os limiares auditivos em baixas e altas frequências 

entre tabagistas e não tabagistas, Oliveira e Lima (2009) realizaram audiometria 

convencional e AAF nos grupos, com métodos de pesquisa por técnica descendente 

em ambos. Os tabagistas apresentaram um aumento pronunciado dos limiares 

auditivos em altas frequências quando comparados com aqueles que não fumavam.   

Recente estudo realizado com médicos especialistas, expostos e não 

expostos a gases anestésicos voláteis, observou a existência de alterações na AAF 

dos expostos, relacionada ao comprometimento da percepção das altas frequências 

pela exposição ocupacional a estes elementos (GIORGIANNI et al., 2015). 

No tocante à comunicação, a maior parte das pessoas possui uma faixa de 

audibilidade entre 20 e 20.000 Hz, descrito por Fletcher em 1929 (apud LACERDA, 

1976). Outros autores observaram que a conversação possui frequências acima de 
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8000 Hz que podem influenciar na localização do som e na inteligibilidade da fala 

(BEST et al., 2005; LEVY et al., 2015), sendo que a detecção precoce do processo 

de ototoxicidade pode impedir, ou reduzir a gravidade da deficiência comunicativa 

(FAUSTI et al., 1981; FAUSTI et al., 1994). Rissaltto e Santos (2003) pesquisaram 

sujeitos com perda sensório-neural e observaram que os limiares da AAF 

influenciaram o reconhecimento da fala. Outra questão está associada à dificuldade 

de compreensão da fala em ambiente ruidoso, Valiente et al. (2016) ao realizarem 

AAF em seus pacientes concluíram que os prejuízos podem estar relacionados à 

perda auditiva em frequências superiores a 14.000 Hz.  

A AAF também tem se mostrado de grande utilidade na detecção precoce de 

perdas auditivas associadas aos distúrbios endócrinos, tais como o diabetes 

(MALUCELLI et al., 2012, VIGNESH et al., 2015) e a síndrome do ovário policístico 

(KUCUR et al., 2013).  

Os resultados encontrados em trabalho desenvolvido com 60 pacientes 

divididos em dois grupos, diabéticos e não diabéticos, compararam as médias dos 

limiares e identificaram diferença estatisticamente significativa em ambas as orelhas 

entre os limiares tonais acima de 8.000 Hz, ou seja, nas frequências de 10.000 Hz, 

11.200 Hz, 12.500 Hz, 14.000 Hz e 16.000 Hz, assim sendo, os pesquisadores 

recomendaram a inclusão da AAF na avaliação clínica de pacientes diabéticos 

(MALUCELLI et al., 2012). 

Kucur e colaboradores, em 2013, estudaram a audição de 40 mulheres com 

síndrome do ovário policístico e 25 saudáveis. Após a comparação dos limiares 

tonais os grupos apresentaram resultados similares nas frequências até 4.000 Hz, 

em contrapartida, foi observada diferença entre os limiares tonais nas altas 

frequências, de 8.000 Hz a 14.000 Hz, o que levou os autores a sugerirem que a 

AAF é um instrumento mais eficiente que a audiometria convencional na detecção 

precoce da perda auditiva.     

Os prejuízos à audição ocasionados pelo ruído intenso são reconhecidos, e 

os trabalhos que associam à exposição ao ruído com o uso da AAF referendam a 

importância desse instrumento na avaliação e no monitoramento da audição, tanto 

em lesão crônica, na perda auditiva induzida por ruído (GONÇALVES et al., 2013; 

LOPES; MELO; SANTOS, 2012; LUDERS et al., 2014; MACCÀ et al., 2015; 

MEHRPARVAR et al., 2014; SULAIMAN; HUSAIN; SELUAKUMARAN, 2015) quanto 

em lesão aguda, no trauma acústico (BUCLER; KOMPIS; HOLTZ, 2012). 
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Diversas categorias profissionais estão expostas ao ruído e a aplicabilidade 

da AAF como mecanismo de identificação da perda auditiva em estágio inicial foi 

estudada em trabalhadores da área odontológica. Gonçalves et al. (2013) ao 

compararem os limiares tonais de 40 dentistas expostos a ruído, com 40 sujeitos não 

expostos, submetidos à AAF, identificaram piores médias tonais em altas 

frequências, e concluíram que os dentistas encontravam-se no grupo de risco para 

desenvolver perda auditiva induzida por ruído. Lopes, Melo e Santos (2012) 

acrescentaram os auxiliares e os protéticos na investigação dos limiares de 

audibilidade; após a comparação das médias entre as três categorias, concluíram 

que a AAF foi o procedimento que apresentou maior sensibilidade na detecção 

precoce das alterações auditivas nessa população e que este procedimento deveria 

ser incluído na rotina de exames audiológicos. 

Soldadores de fábrica de armação de óculos, industriários da área têxtil e 

metalmecânica e trabalhadores da construção civil expostos a ultrassom industrial, 

além de profissionais da área de saúde, técnicos e assistentes expostos a ultrassom, 

foram avaliados por intermédio de audiometria convencional e AAF.  Aqueles que 

foram expostos a ultrassom apresentaram limiares tonais elevados em altas 

frequências, 10.000 Hz e 14.000 Hz, quando comparados com os não expostos; 

esses achados reforçaram a concepção da utilidade da AAF no diagnóstico da perda 

auditiva ocasionada por esse agente (MACCÀ et al., 2015).  

Um estudo com trabalhadores iranianos de olarias e fábricas de cerâmica 

comparou diferentes métodos de avaliação da audição, a saber, audiometria 

convencional, medida das emissões otoacústicas por produto de distorção e AAF. 

Os pesquisadores constataram que a AAF foi o exame mais sensível para detectar 

precocemente a perda auditiva induzida por ruído nesses trabalhadores 

(MEHRPARVAR et al., 2014).  

Soldados suíços expostos a ruído de impacto de fuzis, com trauma acústico, 

que foram submetidos à audiometria convencional, EOAPD e AAF, apresentaram 

alterações temporárias de limiares tonais bilateralmente. As frequências mais 

afetadas pelo ruído foram as altas frequências de 11.000 Hz e 14.000 Hz; assim 

sendo, os autores recomendam a inclusão da AAF na bateria de exames para 

monitoramento deste quadro agudo (BUCHLER; KOMPIS; HOTZ, 2012).  

Outros pesquisadores estudaram músicos militares (GONÇALVES et al., 

2013) e estudantes de música (LÜDERS et al., 2014). Os autores, ao compararem o 
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grupo de expostos à música profissional com o grupo de não expostos, identificaram 

que houve diferença significativa nos limiares tonais das altas frequências com 

decréscimo da sensibilidade auditiva em 14.000 Hz e 16.000 Hz. Desta forma, 

acreditam que a AAF pode contribuir para a detecção precoce da deficiência auditiva 

nessa categoria profissional e recomendaram programas de preservação da 

audição.  

   Outro tipo de exposição ao ruído ocorre no lazer, com o uso de dispositivos 

de portáteis de reprodução de música. Nesse contexto, uma pesquisa realizada com 

jovens adultos usuários de estéreos pessoais, encontrou limiares de audibilidade 

elevados em altas frequências, quando comparados às demais (SULAIMAN; 

HUSAIN; SELUAKUMARAN, 2015). 

Em contrapartida, outro estudo não observou uma correlação entre a 

exposição a MP3 Players e os limiares tonais em altas frequências (SILVESTRE et 

al., 2016); possivelmente atribuída à recente exposição dos adolescentes 

pesquisados, inferior há três anos. Porém, a AAF foi considerada por ambos como 

um indicador de detecção precoce da perda auditiva induzida por ruído.  

Sá e colaboradores (2007) avaliaram a audição em altas frequências em 

adultos jovens entre 18 e 19 anos sem queixas otológicas e encontraram uma 

homogeneidade nas respostas entre orelhas, contudo não observaram variação 

significância nas AAF dos sujeitos pesquisados no tocante a gênero e orelhas.  

Na exposição ao ruído e aos ototóxicos, o zumbido é uma queixa que atinge 

muitos pacientes. O monitoramento deste sintoma, associado aos recursos da AAF, 

foi pesquisado por Fábijanska e colaboradores (2012) e por Figuerêdo e Corona 

(2007).  Os sujeitos que apresentaram zumbido obtiveram piores limiares tonais em 

altas frequências, desta forma, ficou evidenciado que a AAF pode fornecer 

informações clínicas adicionais sobre a audição periférica e ser uma alternativa de 

diagnóstico precoce de perdas auditivas. Outros pesquisadores encontraram 

resultados semelhantes e identificaram a relação da AAF com a lateralidade do 

zumbido em pacientes com limiares tonais normais na audiometria convencional 

(VIELSMEIER et al., 2015).  

Nesse contexto, como descrito anteriormente, estudos revelam os benefícios 

do uso da AAF no diagnóstico da perda auditiva associada a agentes químicos 

(ABUJAMRA et al., 2013; ALMEIDA et al., 2008; FERNANDES; MOTA, 2001; 

GIORGIANNI et al., 2015; VALIENTE et al., 2016) e pesquisas sinalizam para a 
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possibilidade do efeito ototóxico dos agrotóxicos (BAZILIO et al., 2012; BIELEFELD 

et al., 2005; CRAWFORD et al., 2008; FOLTZ; SOARES; REICHEMBACH, 2010; 

GATTO et al., 2014; GUIDA; MORINI; CARDOSO, 2010; HOSHINO et al., 2009; 

JOHNSON; MORATA, 2010; KÓS et al., 2014; KUNST et al., 2014; SENA; 

VARGAS; OLIVEIRA, 2013), entretanto nenhum trabalho relacionando, 

exclusivamente, a exposição aos agrotóxicos e a realização de AAF foi encontrado.  

Baseado nos relatos anteriormente citados, o uso da AAF é uma importante 

ferramenta diagnóstica para a perda auditiva associada a agentes químicos. No 

entanto, esse instrumento ainda não foi utilizado em trabalhadores rurais que 

utilizam agrotóxicos, uma população vulnerável a perdas auditivas relacionadas a 

este agente otoagressor ototóxico.    

A hipótese do presente trabalho parte da comparação entre os grupos de 

trabalhadores normo-ouvintes, expostos a agrotóxicos ou não, quanto à alteração da 

capacidade auditiva em altas frequências.  Acredita-se que os trabalhadores 

expostos a agrotóxicos possam apresentar piores limiares tonais na AAF, que os 

não expostos a tais produtos. 
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3.  OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar a saúde auditiva dos trabalhadores rurais 

com e sem exposição a agrotóxicos. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

1. Identificar as condições de saúde e segurança no trabalho rural.  

2. Avaliar as características auditivas em altas frequências nos trabalhadores 

rurais que fazem uso ou não de agrotóxicos. 

3. Identificar a audibilidade em altas frequências de trabalhadores com e sem 

exposição a agrotóxicos. 

4. Comparar as características auditivas em altas frequências, entre 

trabalhadores com e sem exposição a agrotóxicos, nas faixas etárias inferior 

ou igual, e superior a 45 anos.  
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4.  MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Delineamento do estudo 

 

  Esta pesquisa é uma abordagem quantitativa, observacional, com 

delineamento de corte transversal e foi realizada em um povoado na área rural do 

município de Lagarto, porção sul do estado de Sergipe, a 78 km de distância da 

capital, Aracaju, região nordeste do Brasil. A principal atividade econômica dos 

trabalhadores locais foi caracterizada pela agricultura familiar com o cultivo de 

cítricos, fumo, mandioca e outras culturas (IBGE, 2009).  

 

4.2 Local e população do estudo   

 

Este estudo foi realizado em um povoado na área rural do município de 

Lagarto, porção sul do estado de Sergipe, a 78 km de distância da capital, Aracaju, 

região nordeste do Brasil. A principal atividade econômica era o cultivo de fumo, 

cítricos, mandioca e outras culturas. Trata-se do maior povoado sergipano em 

número de habitantes e possuía 4.936 habitantes e 1.353 domicílios (IBGE, 2009).  

 

4.3 Seleção da amostra 

 

Os parâmetros para a seleção da amostra foram baseados na população de 

351 trabalhadores do povoado estudado, dos quais 224 (63,8%) eram normo-

ouvintes (SENA; VARGAS; OLIVEIRA, 2013). O cálculo amostral considerou um erro 

de 5%, sendo o nível de confiança de 95%. De acordo com Pocock (1983), foi 

considerada uma amostra representativa de 87 sujeitos de ambos os gêneros, 

divididos em dois grupos: Grupo 1 (n=38) trabalhadores sem exposição a 

agrotóxicos e Grupo 2 (n=49) trabalhadores expostos a agrotóxicos.  

 

4.4 Aspectos éticos 

 

O estudo atendeu os critérios éticos de pesquisa com seres humanos, 

contemplou a resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do conselho nacional 

de saúde, foi autorizado e aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da fundação 
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Universidade Federal de Sergipe (UFS) sob o número CAAE 40979515.7.0000.5546, 

e não houve conflitos de interesse por parte dos pesquisadores. Todos os sujeitos 

que concordaram em participar foram esclarecidos sobre o teor da pesquisa e 

assinaram o Termo de Consentimento (Apêndice A). 

 

4.5 Procedimentos 

 

Foi elaborada uma ficha de caracterização do sujeito da pesquisa (Apêndice 

B) que contemplou a anamnese audiológica ocupacional com perguntas sobre: 

idade, sexo e função do pesquisado; tempo de trabalho rural; se fazia uso, quais os 

agrotóxicos utilizados, local de armazenamento e último contato com o agente; se 

utilizava equipamento de proteção individual (EPI); se fazia uso regular de algum 

medicamento e qual o tipo; se apresentava algum sintoma durante ou após a 

aplicação de agrotóxicos; se fazia uso de fumo ou álcool regularmente; se 

apresentava algum histórico de doença pregressa, cirurgia otológica ou queixa 

relacionada à audição; se apresentava exposição ao ruído, por quanto tempo e de 

que forma.   

Posteriormente foram realizadas, em ambas as orelhas: meatoscopia com 

otoscópio Gowllands e espéculos descartáveis, medida de Emissões Otoacústicas 

Evocadas por Produto de Distorção (EOAPD) para avaliação da integridade coclear, 

com equipamento Otodynamics Otoport, audiometria tonal liminar por via aérea nas 

frequências de 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 e 8.000 Hz e por via óssea em 

frequência alterada para avaliar a sensibilidade auditiva. Estando esta última normal, 

seriam submetidos à audiometria de altas frequências em 9.000, 10.000, 11.200, 

12.500, 14.000, 16.000, 18.000 e 20.000 Hz (MATAS et al., 2010), com audiômetro 

AD629bHF e ambiente em conformidade norma ISO 8253.1 citada na Portaria nº 19 

de 1998 do Ministério do Trabalho e Emprego [MTE] (BRASIL, 1998). 

Para análise das respostas nas EOAPD, que avaliam as células ciliadas da 

cóclea, utilizou-se como critério de passa/falha o registro de resposta nas 

frequências de 2.000 a 8.000 Hz com amplitude igual ou superior a -5 e relação 

sinal/ruído igual ou superior a 6dB em todas as frequências testadas (GORGA et al., 

1997). Na audiometria tonal liminar (convencional) foi considerado como critério de 

normalidade os valores preconizados pela Portaria nº 19 de 1998 do MTE (BRASIL, 

1998). 
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4.6 Critérios de inclusão  

 

Foram incluídos 87 trabalhadores rurais com limiares audiométricos 

convencionais normais entre 500 e 8.000Hz, de ambos os sexos, na faixa etária de 

18 a 59 anos, com vínculo de trabalho formal, informal e/ou que atuavam na 

agricultura familiar fazendo ou não uso de agrotóxicos.  

De acordo com Bess e Humes (1998) e Lacerda (1976), a presbiacusia (perda 

da sensibilidade auditiva ocasionada pelo envelhecimento) pode ocorrer após os 50 

anos de idade, desta forma, os grupos foram separados em faixas etárias, 

inferior/igual ou superior aos 45 anos.  

 

4.7 Critérios de exclusão  

 

Como critérios de exclusão adotados, foram excluídos todos os sujeitos que 

relataram exposição atual ou pregressa a ruído intenso por período igual ou superior 

há um ano, aqueles que apresentaram histórico de antecedentes mórbidos e 

familiares para deficiência auditiva; os sujeitos que faziam uso regular de medicação 

reconhecidamente ototóxica; os que apresentavam doenças neurológicas 

degenerativas, como Parkinson e Alzheimer; doenças metabólicas, como Diabetes 

Mellitus e dislipidemias, ou doenças crônicas, como hipertensão arterial sistêmica, 

câncer, doenças reumáticas e/ou renais, os sujeitos com histórico de trauma 

auricular e/ou crânio encefálico, além daqueles com patologias otológicas.  

Todos os trabalhadores atendidos foram orientados sobre os cuidados com a 

saúde auditiva e quanto aos riscos à saúde pelo uso de agrotóxicos, inclusive os 

sujeitos excluídos da pesquisa, que também participaram de ações extensionistas de 

educação em Saúde do Trabalhador. 

 

4.8 Análise dos dados 

 

Para responder aos objetivos do estudo foram utilizadas, além de técnicas 

básicas de análise exploratória como média, mediana, desvio-padrão, frequência 

absoluta e relativa, outras quatro metodologias de análise estatística: o teste de Qui-

Quadrado para independência, o teste exato de Fisher, o teste de Wilcoxon Mann-
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Whitney para amostras independentes e o teste de Wilcoxon Mann-Whitney para 

amostras pareadas. 

O teste de Wilcoxon Mann-Whitney para amostras independentes foi utilizado 

para avaliar a associação entre variáveis categóricas e quantitativas, o teste 

Wilcoxon para amostras pareadas foi utilizado para comparar se duas informações 

de um mesmo individuo diferem, os testes de Qui-Quadrado para independência e o 

teste exato de Fisher foram utilizados quando o objetivo foi avaliar a associação 

entre duas variáveis categóricas (ARANGO, 2009). 

Todos os testes de hipóteses desenvolvidos nesta pesquisa consideraram 

uma significância de 5%, ou seja, a hipótese nula foi rejeitada quando p-valor foi 

menor ou igual a 0,05 (destacados em negrito). 
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5.  RESULTADOS 

 

A distribuição dos 87 sujeitos da pesquisa foi composta de 41% do sexo 

masculino (36 homens) e 59% do sexo feminino (51 mulheres). Dentre os 

trabalhadores sem exposição a agrotóxicos (G1) 42% (16) eram homens e 58% (22) 

eram mulheres, com total de 38 trabalhadores. O grupo de expostos a agrotóxicos 

(G2), composto por 49 sujeitos, apresentou 41% (20) do sexo masculino e 59% (29) 

do feminino (p = 0,538).    

Foi considerada exposição ao agrotóxico todos aqueles que tiveram contato 

direto com os produtos na aplicação, diluição ou que auxiliavam no trabalho de 

recolhimento de materiais contaminados, também foram incluídos neste grupo 

aqueles que realizavam a lavagem das roupas contaminadas de agrotóxicos. Os 

sujeitos não expostos foram aqueles sem relato de exposição direta ou indireta ao 

agrotóxico no trabalho.   

Dentre os trabalhadores expostos a agrotóxicos (G2) 90% (44), tiveram 

contato direto com agrotóxicos na aplicação e diluição; os outros agricultores 

expostos (5) desempenhavam funções variadas e o contato se dava no recolhimento 

de embalagens e materiais usados na aplicação, e na lavagem das roupas 

contaminadas. Dentre os 49 trabalhadores expostos a agrotóxicos (G2) 59% (29) 

eram mulheres. No grupo dos agricultores não expostos (G1), 8% (3) atuavam na 

agricultura orgânica sem fazer uso de agrotóxicos ou de outros agentes químicos, os 

demais trabalhadores sem exposição (35) desempenhavam atividades domésticas, 

comerciais, de serviços gerais ou de estudo, na maior parte da jornada diária 

(p<0,0001). 

Dentre os produtos citados pelos trabalhadores utilizados como herbicidas, 

inseticidas e fungicidas, 12% (6) eram de classificação toxicológica da Classe I, 

(extremamente tóxico), de acordo com a ANVISA (BRASIL, 2011), 12% (6) da 

Classe II (altamente tóxico), 39% (19) da Classe III (medianamente tóxico), 12% (6) 

da Classe IV (pouco tóxico). As misturas de agrotóxicos diversos, ou seja, o uso de 

mais de um tipo de produto foi relatado por 77% (38) dos trabalhadores 

pesquisados; aqueles à base de glifosato corresponderam a 73% (36) dos relatos, e 

24% (12) não souberam informar os nomes dos agrotóxicos utilizados. Os principais 

grupos químicos citados foram: acefato, bipiridílio, dimetilditiocarbamato, glicina 

substituída, parationa metílica, sulfonamida fluoroalifática e uréia. 
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Não foi identificado o conjunto completo de EPI indicado para as atividades 

com agrotóxicos, mas o uso da camisa de manga longa foi relatado por 85% (17) e 

de calça comprida 80% (16) dos 20 trabalhadores do gênero masculino que 

aplicavam tais produtos.  

Quanto à atividade de trabalho principal, 54% (47) da amostra atuavam na 

agricultura familiar (p < 0,001), sendo que no grupo de não expostos (G1) 8% (3) 

eram agricultores e 92% (35) desenvolviam outras atividades de trabalho; no grupo 

de expostos (G2) 90% (44) eram agricultores e 10% (5) atuavam em outros 

segmentos.  

A Figura 2, abaixo, apresenta a distribuição dos sujeitos expostos a 

agrotóxicos (G2), que em sua maioria, 90% (44), eram de agricultores, porém, 8% 

dos trabalhadores não expostos (G1), atuavam na agricultura orgânica sem fazer 

uso de agrotóxicos ou de outros agentes químicos.  

 

Figura 2: Distribuição dos sujeitos quanto ao trabalho desempenhado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora (2017) 
 

Em relação ao período inicial das atividades de trabalho, a média da idade de 

início de trabalho foi de 11 anos (DP = 3,89), apresentando limite mínimo relatado 

como início de suas atividades de trabalho aos 6 anos e máximo aos 22 anos. Os 

sujeitos expostos (G2), tiveram menor média, 11 anos (DP = 3,77), que os não 

expostos (G1), 12 anos (DP = 4,80), conforme Figura 3.  
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Figura 3: Distribuição dos sujeitos em relação à idade de início de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora (2017) 
 

Os sujeitos não fumantes predominaram em 96% do total dos pesquisados (p 

= 0,595). Dentre os poucos fumantes, num total de 3 sujeitos,  aqueles que estavam 

expostos a agrotóxicos eram em número maior que os não expostos, 

respectivamente, 2 e apenas 1 sujeito.  

Em relação ao participante considerar ou não sua acuidade auditiva em boas 

condições, 91% (79) dos sujeitos pesquisados relataram ouvir bem, sendo que 94% 

dos expostos (G2) e 87% dos não expostos (G1) consideraram sua audição normal 

(Figura 4), porém sem significância (p = 0,225). 

 

Figura 4: Distribuição dos sujeitos quanto à percepção da audição. 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Fonte: a autora (2017) 
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No tocante aos sintomas de tontura, plenitude auricular e zumbido, houve 

relato da queixa, respectivamente, em 23% (p = 0,013) e 17% (p = 0,119) e 30% (p = 

0,344) dos sujeitos; porém, 33% (p = 0,013) dos 49 expostos (G2) apresentaram 

tontura durante e/ou após a aplicação de agrotóxico, ou seja, os trabalhadores 

expostos tiveram maior percentual de queixa de tontura que os que não estavam 

expostos a agrotóxicos como se pode observar na Figura 5. 

 

Figura 5: Distribuição dos sujeitos quanto à queixa de tontura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora (2017) 

 

As medidas das EOADP foram ausentes em 25% OD (p = 0,319) e 29% OE 

(p = 0,250). Entre os sujeitos expostos a agrotóxico (G2), 30% falharam em OD e 

33% em OE, e, entre os não expostos (G1), 24% falharam em OD e OE. 

A distribuição das variáveis categóricas está apresentada abaixo com 

destaque em negrito para valores significativos (p < 0,05), como pode ser 

visualizada, a seguir, na Tabela 2:  
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Tabela 2 - Distribuição dos sujeitos não expostos e expostos a agrotóxicos por 
categorias. 

 

Variável Categoria 

Não 
Expostos 

G1 

Expostos 
G2 

Total 
p-valor 

n % n % n % 

Atividade laborativa 
Agricultor 3 8 44 90 47 54 <.0001 * 

Multifunções 35 92 5 10 40 46 
  

Acha que ouve bem 
Não 5 13 3 6 8 9 0,225 * 
Sim 33 87 46 94 79 91 

  
Relato de zumbido 

Não 28 74 33 67 61 70 0,344 * 
Sim 10 26 16 33 26 30 

  
Relato de tontura 

Não 34 89 33 67 67 77 0,013 * 
Sim 4 11 16 33 20 23 

  
Queixa de plenitude 

auricular 
Não 34 89 38 78 72 83 0,119 * 
Sim 4 11 11 22 15 17 

  
Faz uso regular de 

álcool 
Não 36 95 45 92 81 93 0,466 * 
Sim 2 5 4 8 6 7 

  
Fumante 

Não 37 97 47 96 84 96 0,0595 ** 
Sim 1 3 2 4 3 4 

  
Notas:  
          *  Teste Qui-quadrado 
          ** Exato de Fisher          
           Em negrito, valores significativos de p < ou = 0,05. 

 

As médias de AAF realizadas entre os trabalhadores não expostos (G1) e  

expostos a agrotóxicos (G2) por orelhas apresentaram significância estatística 

(p<0,0001) e foram analisadas, comparadas e apresentadas na Tabela 3, a seguir: 
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Tabela 3: Distribuição das médias de Audiometria de Altas Frequências por orelha 

entre sujeitos não expostos e expostos a agrotóxicos  
 

 
Orelha Direita 

 
  Orelha Esquerda 

 

AAF 
Hz 

Não 
Expostos 

G1 

Expostos 
G2 

Total p-valor 

 

Não 
Expostos 

G1 

Expostos 
G2 

Total p-valor 

 
µ σ µ σ µ σ 

 
  µ σ µ σ µ σ 

 
 

9K 13 6 20 8 17 8 <0.0001 
 

13 7 21 9 18 9 <0.0001 
 

10K 12 6 22 11 18 10 <0.0001 
 

13 5 23 10 19 10 <0.0001 
 

11K 13 6 26 14 20 13 <0.0001 
 

13 6 25 14 20 12 <0.0001 
 

12K 12 6 28 16 21 15 <0.0001 
 

13 6 28 16 21 15 <0.0001 
 

14K 13 5 31 19 23 17 <0.0001 
 

13 5 31 19 23 17 <0.0001 
 

16K 13 5 33 23 24 20 <0.0001 
 

13 5 33 21 24 19 <0.0001 
 

18K 14 6 38 26 28 23 <0.0001 
 

15 6 37 25 27 22 <0.0001 
 

20K 16 8 41 30 30 26 <0.0001 
 

17 8 39 29 30 25 <0.0001 
 
Notas: Teste de Wilcoxon não paramétrico para duas amostras 
            Em negrito, valores significativos de p < ou = 0,05. 
 

 

Houve significância estatística em todas as frequências pesquisadas em 

ambas as orelhas e os trabalhadores expostos (G2) apresentaram maiores médias 

em AAF que os não expostos (G1).  

Os trabalhadores que tiveram exposição a agrotóxicos (G2) apresentaram 

maiores médias em todas as altas frequências pesquisadas, em ambas as orelhas, 

que aqueles que não foram expostos a agrotóxicos (G1), como se pode observar na 

Figura 6.  
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Figura 6: Comparação por orelhas das médias de Audiometrias de Altas 
Frequências entre sujeitos expostos e não expostos a agrotóxicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Teste de Wilcoxon não paramétrico para duas amostras. 

Fonte: a autora (2017) 

 

No intuito de avaliar a influência do fator idade nos limiares em altas 

frequências, os trabalhadores foram separados em grupos de expostos e de não 

expostos, com relação às faixas etárias menor ou igual a 45 anos e acima de 45 

anos (Tabela 4). Além disso, na Tabela 5 (pag.46), foi apresenta a seleção de todos 

os sujeitos nas respectivas faixas etárias, porém em relação a exposição ou não aos 

agrotóxicos. 

Não foi observada diferença entre orelhas e na comparação por grupo de não 

expostos (G1) e expostos (G2) a agrotóxicos nas faixas etárias a seguir (Tabela 4): 
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Tabela 4: Comparação entre sujeitos não expostos (G1) e expostos (G2) a agrotóxicos em  relação às faixas etárias igual/menor 45 anos e acima de 
45 anos, por orelhas  

  
Agrotóxicos 

  
Não Expostos (N = 38) 

 
Expostos (N =  49) 

  
Faixa etária 

    
Faixa etária 

   

  
<= 45 anos 

 
> 45 anos 

 
Total 

  
<= 45 anos 

 
> 45 anos 

 
Total 

 
AAF 
KHz 
Lado 

 
Média 

Desvio 
padrão  

Média 
Desvio 
padrão  

Média 
Desvio 
padrão 

p-valor 
 

Média 
Desvio 
padrão  

Média 
Desvio 
padrão  

Média 
Desvio 
padrão 

p-valor 

9 D 
 

12.0 6.0 
 

15.0 6.1 
 

13.0 6.1 0.1073 
 

20.5 8.9 
 

20.0 6.1 
 

20.3 8.0 0.8958 
9 E 

 
11.4 6.7 

 
16.2 5.5 

 
13.0 6.6 0.0356 

 
21.8 10.0 

 
20.0 4.8 

 
21.2 8.6 0.6535 

10 D 
 

10.6 5.8 
 

14.6 6.9 
 

12.0 6.4 0.0818 
 

23.2 12.4 
 

19.1 7.1 
 

21.8 11.0 0.4107 
10 E 

 
11.4 5.3 

 
15.4 4.3 

 
12.8 5.3 0.0151 

 
23.9 11.6 

 
20.9 4.9 

 
23.0 9.9 0.8022 

11 D 
 

11.4 6.0 
 

15.4 3.8 
 

12.8 5.7 0.0242 
 

26.7 16.0 
 

23.4 9.1 
 

25.6 14.1 0.8793 
11 E 

 
12.4 5.6 

 
14.6 5.6 

 
13.2 5.6 0.3233 

 
25.8 15.6 

 
24.4 7.9 

 
25.3 13.5 0.5146 

12 D 
 

11.2 5.1 
 

14.6 7.2 
 

12.4 6.0 0.1550 
 

28.6 18.6 
 

25.3 10.2 
 

27.6 16.3 0.8624 
12 E 

 
11.0 6.0 

 
15.4 5.2 

 
12.5 6.0 0.0345 

 
28.0 17.9 

 
27.5 11.7 

 
27.9 16.0 0.3285 

14 D 
 

11.4 5.1 
 

16.9 4.4 
 

13.3 5.5 0.0033 
 

32.3 22.3 
 

27.8 12.0 
 

30.8 19.5 0.8450 
14 E 

 
11.8 5.4 

 
15.4 4.3 

 
13.0 5.3 0.0558 

 
31.8 20.3 

 
28.1 15.0 

 
30.6 18.6 0.7103 

16 D 
 

12.6 4.8 
 

15.0 4.1 
 

13.4 4.7 0.1359 
 

34.2 25.8 
 

29.1 14.5 
 

32.6 22.7 0.7771 
16 E 

 
11.8 5.4 

 
14.2 4.9 

 
12.6 5.3 0.2006 

 
33.9 23.0 

 
30.3 17.7 

 
32.8 21.3 0.9827 

18 D 
 

13.2 5.2 
 

16.9 5.6 
 

14.5 5.6 0.0637 
 

39.6 28.9 
 

34.1 17.7 
 

37.8 25.7 0.6895 
18 E 

 
13.8 5.3 

 
16.9 6.6 

 
14.9 5.9 0.1470 

 
37.9 27.2 

 
34.1 21.0 

 
36.6 25.2 1.0000 

20 D 
 

15.0 6.6 
 

18.5 9.4 
 

16.2 7.8 0.2088 
 

43.5 32.9 
 

34.4 22.4 
 

40.5 29.9 0.5275 
20 E 

 
15.6 7.0 

 
19.2 9.1 

 
16.8 7.8 0.2672 

 
41.1 31.7 

 
36.3 24.7 

 
39.5 29.4 1.0000 

Notas: Teste de Mann-Whitney 
             Em negrito, valores significativos de p < ou = 0,05    
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Na a faixa etária menor ou igual a 45 anos, os trabalhadores mais jovens expostos a 

agrotóxicos apresentaram, maiores médias na AAF (Figura 7), ou seja, os expostos 

apresentaram piores limiares em altas frequências que os não expostos. 

Figura 7: Distribuição das médias em AAF, por orelhas, em trabalhadores com idade 
menor ou igual a 45 anos, expostos e não expostos a agrotóxicos. 

 

Fonte: a autora (2017) 

Na a faixa etária acima de 45 anos, os trabalhadores mais velhos expostos a 

agrotóxicos também apresentaram, maiores médias na AAF (Figura 8). 

 

Figura 8: Distribuição das médias em AAF, por orelhas, em trabalhadores com idade 
acima de 45 anos, expostos e não expostos a agrotóxicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora (2017) 

Ressalta-se que na distribuição por idade menor, igual ou superior aos 45 

anos, os trabalhadores expostos apresentaram sempre maiores médias em altas 

frequências em ambas as orelhas, independente da faixa etária (Tabela 5).   
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Tabela 5: Comparação entre sujeitos por faixa etária igual/menor que 45 anos e acima de 45 anos com ou sem exposição 
a agrotóxicos e por orelha. 

 

                        Notas: Teste de Mann-Whitney 
                                    Em negrito, valores significativos de p < ou = 0,05  

 

 
Faixa etária 

 
<= 45 anos (N = 58)   > 45 anos (N = 29) 

 
Agrotóxico   

  
  Agrotóxico   

  

 
Não Expostos    Expostos 

 
Total 

  
Não Expostos   Expostos 

 
Total 

 
AAF 
KHz 

Lado 
Média 

Desvio 
padrão 

  Média 
Desvio 
padrão  

Média 
Desvio 
padrão 

p-valor 
 

Média 
Desvio 
padrão 

  Média 
Desvio 
padrão  

Média 
Desvio 
padrão 

p-valor 

 9 D 12 5.95 
 

20.45 8.87 
 

16.81 8.77 0.0002 
 

15 6.12 
 

20 6.06 
 

17.76 6.49 0.0461 

 9 E 11.4 6.7 
 

21.82 9.99 
 

17.33 10.1 <.0001 
 

16.15 5.46 
 

20 4.83 
 

18.28 5.39 0.0703 

 10 D 10.6 5.83 
 

23.18 12.36 
 

17.76 11.82 <.0001 
 

14.62 6.91 
 

19.06 7.12 
 

17.07 7.26 0.1440 

 10 E 11.4 5.31 
 

23.94 11.58 
 

18.53 11.24 <.0001 
 

15.38 4.31 
 

20.94 4.91 
 

18.45 5.36 0.0038 

 11 D 11.4 6.04 
 

26.67 16.04 
 

20.09 14.76 <.0001 
 

15.38 3.8 
 

23.44 9.08 
 

19.83 8.18 0.0111 

 11 E 12.4 5.61 
 

25.76 15.62 
 

20 13.95 0.0001 
 

14.62 5.58 
 

24.38 7.93 
 

20 8.45 0.0010 

 12 D 11.2 5.06 
 

28.64 18.55 
 

21.12 16.73 <.0001 
 

14.62 7.21 
 

25.31 10.24 
 

20.52 10.38 0.0053 

 12 E 11 5.95 
 

28.03 17.89 
 

20.69 16.34 <.0001 
 

15.38 5.19 
 

27.5 11.69 
 

22.07 11.06 0.0001 

 14 D 11.4 5.11 
 

32.27 22.26 
 

23.28 19.95 <.0001 
 

16.92 4.35 
 

27.81 11.97 
 

22.93 10.73 0.0016 

 14 E 11.8 5.38 
 

31.82 20.26 
 

23.19 18.51 <.0001 
 

15.38 4.31 
 

28.13 15.04 
 

22.41 13.07 0.0005 

 16 D 12.6 4.81 
 

34.24 25.8 
 

24.91 22.37 <.0001 
 

15 4.08 
 

29.06 14.52 
 

22.76 13.06 0.0002 

 16 E 11.8 5.38 
 

33.94 23.04 
 

24.4 20.8 <.0001 
 

14.23 4.94 
 

30.31 17.65 
 

23.1 15.61 0.0003 

 18 D 13.2 5.18 
 

39.55 28.92 
 

28.19 25.58 <.0001 
 

16.92 5.6 
 

34.06 17.72 
 

26.38 16.03 0.0003 

 18 E 13.8 5.26 
 

37.88 27.22 
 

27.5 23.92 <.0001 
 

16.92 6.63 
 

34.06 20.99 
 

26.38 18.17 0.0012 

 20 D 15 6.61 
 

43.48 32.87 
 

31.21 28.77 <.0001 
 

18.46 9.44 
 

34.38 22.43 
 

27.24 19.3 0.0027 

 20 E 15.6 6.97 
 

41.06 31.69 
 

30.09 27.31 <.0001 
 

19.23 9.09 
 

36.25 24.73 
 

28.62 20.91 0.0031 
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Não foi observada diferença entre os trabalhadores não expostos (G1) a 

agrotóxicos em idades acima ou abaixo de 45 anos (Figura 9), ou seja, aqueles que 

não tiveram exposição aos agrotóxicos obtiveram médias em altas frequências 

similares independente da faixa etária. 

 

Figura 9: Distribuição das médias em AAF, por orelhas, em trabalhadores não 
expostos a agrotóxicos (G1) por faixa etária menor ou igual a 45 anos e acima de 45 

anos. 

 

Fonte: a autora (2017) 

De maneira análoga, não foi observada diferença entre trabalhadores 

expostos a agrotóxicos (G2) nas mesmas faixas etárias, como se pode constatar na 

Figura 10, abaixo. 

 

Figura 10: Distribuição das médias em AAF, por orelhas, em trabalhadores expostos 
a agrotóxicos (G2) por faixa etária menor ou igual a 45 anos e acima de 45 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora (2017) 
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Durante o desenvolvimento desta pesquisa, foram encaminhados ao Centro 

Regional de Referência em Saúde do Trabalhador do município de Lagarto 

(CEREST-Lagarto), quatro casos com suspeita de intoxicação exógena por 

agrotóxicos para notificação e acompanhamento. 
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6.  DISCUSSÃO 

A dificuldade no levantamento dos dados sobre a utilização ou não de 

agrotóxicos foi compreendida durante o procedimento de anamnese. O termo, 

“veneno de planta”, inicialmente adotado nas ações extensionistas de educação em 

saúde do trabalhador, criou uma lacuna entre o detalhamento dos produtos 

efetivamente usados e a negação do seu uso. A forma encontrada pelos 

pesquisadores, para facilitar a comunicação com os sujeitos a serem avaliados, foi a 

adoção do termo “remédio de planta”, mesmo cientes da terminologia errônea pelos 

efeitos biocidas amplamente descritos.  

O panorama encontrado na população estudada não difere dos achados 

nacionais descritos por Carneiro et al. (2015), Machado et al. (2013) e Ribeiro 

(2013), nos quais foram elencadas diversas ramificações sobre a Saúde do 

Trabalhador. Nesse estudo, a identificação do trabalho infantil, detalhado na Figura 3 

(pag. 39), pode ser observada quanto ao relato de início das atividades laborativas, 

sendo a mínima de 6 anos, e a média de idade geral de 11 anos (DP = 3,89), 

apresentando similaridade entre os trabalhadores não expostos (G1) 11 anos (DP = 

3,77), quanto expostos (G2) 12 anos (DP = 4,80) a agrotóxicos. Acredita-se que os 

impactos à saúde, podem ser potencializados pela exposição precoce a agentes de 

riscos ocupacionais. 

Outro ponto de convergência, em relação ao processo de trabalho, apontou 

para a questão de gênero. Historicamente a população masculina de agricultores 

tem sido provedora da família, tornando-se mais exposta aos agrotóxicos de maior 

toxicidade à saúde (SENA; VARGAS; OLIVEIRA, 2013).  

Atualmente, na agricultura familiar, todos os membros do núcleo participam 

do trabalho na lavoura. Poupadas da exposição nas pulverizações, as mulheres, 

muitas vezes, ajudaram no processo de recolhimento da mangueira, fato também 

identificado por Gregolis, Pinto e Peres (2012). Além disso, geralmente elas são 

encarregadas da lavagem das roupas contaminadas, e que nem sempre são lavadas 

separadamente das roupas comuns de toda a família.  

A amostra estudada foi equiparada entre os gêneros dos sujeitos não 

expostos (G1) a agrotóxicos, sendo 42% homens e 58% mulheres, e entre os 

expostos (G2), 41% homens e 59% mulheres, porém, sem significância (p = 0,538). 

Quanto à atividade de trabalho principal, 80% eram de agricultores. Um ponto 
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favorável observado nessa pesquisa foi a presença de 8% (p<0,001) de agricultores 

que não usavam agrotóxicos, como se pode observar na Figura 2 (pag.38), 

possivelmente associada às práticas de agricultura orgânica ou agroecológica, 

considerados modelos socioambientalmente sustentáveis (CARNEIRO et al., 2015).  

Dentre os agrotóxicos mais utilizados, a mistura de vários tipos de agrotóxicos 

foi relatada por 77% dos trabalhadores expostos (G2) e os produtos à base de 

glifosato ocuparam a maior parte dos relatos dos trabalhadores expostos (G2), 

estando 73%, em consonância com o intenso uso no país e no mundo do herbicida 

Roundup® (CARNEIRO et al., 2015; IBAMA, 2010; KLAASSEN, 2008). Mesmo de 

classificação toxicológica de grau III, medianamente tóxico, a ausência de EPI na 

atividade e as misturas de vários produtos de diferentes toxicidades poderiam 

dificultar a identificação dos agentes e, consequentemente, contribuir para a 

subnotificação dos casos de intoxicações por agrotóxicos ou potencializar seus 

efeitos deletérios (LONDRES, 2011). Além disso, a exposição ao glifosato poderia 

estar associada à nocividade das vias auditivas centrais, de acordo com Bazílio et al. 

(2012).   

Este estudo investigou a audição periférica por intermédio dos exames de 

AAF e a medida das EOADP; esta se apresentou ausente nos trabalhadores não 

expostos (G1), OD 25% e OE 29%, quanto nos expostos a agrotóxicos (G2), 24%, 

mesmo sem significância (p = 0,250). Esses resultados são compatíveis com os 

achados de Kunst et al. (2014), que também não encontraram significância entre 

EOADP e biomarcadores em escolares expostos a agrotóxicos. Mesmo que não se 

possa afirmar tal associação aos agrotóxicos de forma isolada, é consenso que esta 

exposição pode ser prejudicial à saúde geral. 

Considerar-se uma pessoa saudável está relacionado ao seu estado de 

saúde. De acordo com Sena, Vargas e Oliveira (2013), indivíduos expostos a 

agrotóxicos poderiam apresentar piores escores de estado geral de saúde. Nesse 

contexto, ainda que o hábito de fumar não represente a maioria dos sujeitos 

pesquisados, o mesmo é prejudicial à saúde, e, ambos os grupos apresentaram 

fumantes, tendo no G1 3% da amostra e no G2 4%, num total de fumantes de 4% da 

amostra total de acordo com Tabela 2 (pag.41).   

Outro aspecto a se destacar, foi que os sujeitos expostos a agrotóxicos (G2) 

tiveram maior percentual positivo (94%) em relação ao relato da higidez de sua 

audição, quando comparados aos não expostos (G1), 87% (p = 0,225), como se 
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pode observar na Figura 4 (pag. 39) e na Tabela 2 (pag. 41). Mesmo sem 

significância estatística, há de se considerar a possibilidade dos dados refletirem um 

movimento de invisibilidade na percepção dos riscos, uma estratégia defensiva de 

negação dos impactos à saúde, mesmo cientes dos prejuízos que essas substâncias 

poderiam ocasionar (GREGOLIS; PINTO; PERES, 2012).  

De maneira geral, a banalização da contaminação pode estar associada ao 

uso indiscriminado de agrotóxicos em diversas situações: no dia a dia dos lares, nas 

maciças campanhas de combate aos mosquitos ou nas desinsetizações rotineiras. 

Apesar do reconhecimento dos seus efeitos deletérios à saúde e ao ambiente, 

muitos agricultores ainda veem no uso de agrotóxicos a possibilidade concreta de 

uma maior produção de alimentos (CARNEIRO et al., 2015), o que pode ser visto 

nesta pesquisa, visto que 24% dos trabalhadores expostos a agrotóxicos não 

souberam informar o nome dos produtos utilizados.  

Este estudo se propôs a investigar a saúde auditiva de trabalhadores com 

(G2) e sem (G1) exposição a agrotóxicos. Para tal, dentre a sintomatologia 

relacionada à exposição a esse agente de risco ocupacional, foi observada 

significância no relato da presença de tontura durante e/ou após sua aplicação, em 

33% (p = 0,013) dos sujeitos expostos, ou seja, o G2 (16) teve maior número de 

casos de relato de tontura do que o G1 (4), com 33% e 11%, respectivamente, de 

acordo com Figura 5 (pag. 40) e Tabela 2 (pag. 41).   

Esses resultados, na verdade, guardam relação com os achados de Hoshino 

et al. (2009) ao pesquisarem 50 trabalhadores expostos organofosforados, dos quais 

58% apresentaram tonturas recentes, porém, naquele estudo, não houve referência 

sobre a exclusão de sujeitos expostos ao ruído, nem consideradas outras categorias 

de produtos de menor toxicidade, a exemplo do glifosato.  

Quanto a queixa de zumbido, 33% dos sujeitos expostos a agrotóxicos (G2), 

com limiares em frequências convencionais normais previamente conhecidos e 

definidos nos critérios de inclusão, apresentaram valores elevados em AAF (Tabela 

2), o que está em consonância com os achados de Fabijánska et al. (2012), que 

encontraram valores mais altos nas frequências acima de 10.000 Hz em indivíduos 

normoouvintes com quadro de zumbido. 

Valiente et al. (2016) identificaram configurações descendentes nos achados 

de AAF em pacientes com queixa de zumbido e/ou que faziam uso de medicação 

anti-hipertensiva, e, apresentaram audiograma convencional normal. De maneira 
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análoga, esta pesquisa observou uma configuração descendente, porém, apenas 

nos trabalhadores normoouvintes expostos aos agrotóxicos. Tais achados podem 

sinalizar que esse agente poderia ser, isoladamente, prejudicial à audição. 

O principal e inovador objetivo desta pesquisa foi comparar as médias dos 

limiares tonais em altas frequências entre sujeitos sem (G1) e com (G2) exposição 

aos agrotóxicos e que apresentaram limiares tonais convencionais normais entre 

500 e 8.000Hz. Para tal, foram excluídos os sujeitos com exposição ao ruído e com 

histórico de patologia da audição. As médias dos limiares da AAF dos sujeitos 

expostos (G2) foram maiores em todas as frequências pesquisadas (p < 0,0001) 

quando comparados aos não expostos a agrotóxicos (G1), como se pode observar 

na Tabela 3 (pag. 42).  

Após os 50 anos pode ocorrer o envelhecimento do sistema auditivo com 

perda da sensibilidade de ouvir, denominada de presbiacusia (BESS; HUMES, 1998; 

LACERDA, 1976); cuidadosos para a possibilidade de viéses, os pesquisadores 

separaram os grupos por faixa etária igual ou inferior a 45 anos e acima de 45 anos. 

Foi observado neste estudo que o fator idade não interferiu nos resultados das 

médias de AAF, ou seja, não houve diferença entre idade de trabalhadores não 

expostos (G1) e dos expostos a agrotóxicos (G2), e salienta-se que nos mais velhos 

(acima de 45 anos) expostos a agrotóxicos, as médias foram até menores que nos 

mais jovens (Tabelas 2, 4 e 5 e Figuras 6, 7, e 8). 

Em contrapartida, os trabalhadores expostos a agrotóxicos apresentaram 

maiores médias em AAF em todas as frequências pesquisadas, independente da 

faixa etária, houve significância e os valores da AAF nos expostos foi pior que nos 

não expostos em ambas as faixas etárias delimitadas. A inexistência de significância 

nas frequências de 9.000Hz OE (p = 0,0703) e 10.000Hz OD (p = 0,1440) acima de 

45 anos pode ser desconsiderada em virtude das respostas contralaterais na faixa 

etária igual ou inferior a 45 anos, como detalhado na Tabela 5 (pag. 46). Silva e 

Feitosa (2006) encontraram resultados divergentes, com piora das altas frequências 

após os 45 anos, porém fatores metabólicos e de exposição ao ruído não foram 

excluídos pelas autoras citadas.    

Foi identificado um aumento gradativo nas médias da AAF, indicando piora 

dos limiares tonais dos limiares, em ambas as orelhas, de 9.000 Hz a 16.000 Hz 

(Tabela 5). Almeida et al. (2008) encontraram perdas progressivas a partir de 10.000 

Hz em quatro participantes que utilizaram quimioterapia. Ambos se assemelham. Em 
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uma população de trinta trabalhadores expostos a gases anestésicos também foram 

observados valores elevados em AAF a partir de 10.000 Hz (GIORGIANNI et al., 

2015).  

Outros autores identificaram aumento nos limiares das frequências de 14.000 

Hz e 16.000 Hz em trabalhadores expostos a ruído (GONÇALVES et al., 2013; 

LÜDERS et al., 2014). Esta semelhança com os achados encontrados, nesse 

estudo, pode estar relacionada à similaridade das características das perdas por 

ruído e por ototóxicos descrita por Garcia, Iório e Petrilli (2003). 

A exposição ao mercúrio, reconhecidamente neurotóxico, associada ao ruído, 

foi estudada em trabalhadores da área odontológica. Os resultados indicaram piores 

limiares entre 9.000 Hz e 16.000 Hz em 36 auxiliares (LOPES; MELO; SANTOS, 

2012). Os achados dessa pesquisa evidenciaram, além das frequências anteriores, 

um aumento nos limiares tonais também as frequências de 10.000 Hz, 11.200 Hz, 

12.500 Hz, 14.000 Hz, 16.000 Hz, 18.000 Hz e 20.000 Hz, sendo que esta última 

não foi contemplada pelo estudo citado. 

As alterações nas altas frequências podem surgir antes do acometimento nas 

frequências convencionais. Essa pesquisa se preocupou em realizar a AAF em 

sujeitos expostos a agrotóxicos e sem exposição a ruído, que apresentaram limiares 

tonais aéreos, entre 500 Hz e 8.000 Hz, normais, de acordo com os critérios 

ocupacionais estabelecidos na legislação brasileira e aceitos como parâmetros 

clinicamente aceitáveis, de 25dB (NA) em ambas as orelhas. Desta forma, os 

achados comprovaram que, nesta população, os trabalhadores expostos a 

agrotóxicos (G2) apresentaram piores resultados em altas frequências quando 

comparados aos não expostos (p < 0,0001).  

Esse argumento pode ser corroborado por diversos estudos que associam o 

acompanhamento de sujeitos expostos a agentes otoagressores e ototóxicos à 

identificação precoce da perda auditiva quando avaliada por intermédio da AAF. 

Durante esta pesquisa, este procedimento se mostrou útil e eficaz, à semelhança de 

outros estudos. De maneira que já existem evidências suficientes de que a AAF 

pode ser considerada um instrumento adequado para detectar precocemente lesões 

ocasionadas por tais agentes. 

Nesse estudo, não foi encontrada diferença significativa entre as orelhas na 

AAF dos sujeitos avaliados, esses achados estão em consonância com a pesquisa 

realizada com 51 adultos jovens, entre 18 e 29 anos, na qual também não foi 
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observada variação significativa de limiares de alta frequência entre as orelhas (SÁ 

et al., 2007). Acredita-se que essa variabilidade possa estar relacionada à 

dominância auditiva.     

A aplicabilidade de rotina deste estudo não está isenta de limitações. A 

principal delas se refere aos equipamentos de AAF disponíveis no mercado 

possuírem um custo elevado em relação aos modelos convencionais. Porém, alguns 

fabricantes já incorporaram a extensão de altas frequências como opcionais a 

preços acessíveis. Além disso, a AAF não possui valores diferenciados nas tabelas 

de procedimentos, ficando a critério do profissional sua execução sem o recebimento 

de honorários específicos, ou de repasse em caso de vínculo público. 

Outra limitação se refere a não obrigatoriedade, prevista em lei, para o 

monitoramento audiológico de trabalhadores expostos exclusivamente a agentes 

químicos. Nesse sentido, o posicionamento crítico de pesquisadores e profissionais 

de saúde e segurança no trabalho pode colaborar positivamente para a mudança 

desse panorama. 
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7.  CONCLUSÃO 

Os parâmetros ocupacionais para a avaliação da audição são baseados na 

exposição a agentes físicos e os critérios trabalhistas especificam a necessidade da 

avaliação audiológica apenas nas frequências entre 500 Hz e 8.000 Hz.   

Mesmo nas situações em que os limiares auditivos se encontrem normais, os 

prejuízos ocasionados pelos agrotóxicos impactam substancialmente a saúde 

daqueles que trabalham na agricultura. Embora não seja rotina, na área 

ocupacional, o monitoramento da audição do trabalhador exposto a agentes 

químicos, os achados revelam que a investigação, entre 9.000 Hz e 20.000 Hz, pode 

contribuir para a identificação de possíveis perdas auditivas nessa faixa, antes que 

seja percebida uma alteração nas demais frequências.  

A comparação das médias de altas frequências, entre sujeitos com limiares 

auditivos normais entre 500 Hz e 8.000 Hz, revelou que os trabalhadores expostos a 

agrotóxicos apresentaram piores resultados na AAF, entre 9.000 Hz e 20.000 Hz, 

quando comparados com aqueles sem exposição a esses agentes, independente da 

faixa etária.  

Nesse contexto, a AAF pode ser considerada um instrumento sensível para 

detectar alterações auditivas em trabalhados expostos a agrotóxicos. 
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8.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A audiometria de altas frequências ainda não é um procedimento de rotina em 

audiologia ocupacional. Os serviços privados se preocupam em atender 

minimamente a legislação trabalhista realizando avaliações auditivas nas 

frequências convencionais. 

Quando voltamos o olhar para o meio rural, as condições de saúde e 

segurança no trabalho na agricultura familiar carecem de ações eficazes que 

contribuam para uma melhor qualidade de vida nessa população.  

Espera-se que essa pesquisa possa sensibilizar os profissionais para a 

importância da realização da audiometria de altas frequências na investigação da 

audição dos trabalhadores expostos a agentes químicos, em especial os 

agrotóxicos; deste modo, sua inclusão na Tabela de Procedimentos do SUS poderá 

ser útil para que, no futuro, esse procedimento seja uma realidade no âmbito 

ocupacional. 
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APÊNDICE A 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

O(a) Senhor(a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa que se intitula “Saúde do 
trabalhador e exposição a agrotóxicos” que será desenvolvida na Universidade Federal de 
Sergipe, de acordo com as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres 
humanos, atendendo a Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de 
Saúde, e autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe sob nº 
sob o número CAAE 40979515.7.0000.5546. 

Esta pesquisa, na qual o(a) senhor(a) está sendo convidado(a) a participar como voluntário(a), 
investiga se a exposição das pessoas aos agrotóxicos pode afetar sua audição ou sua voz. O objetivo 
é estudar a relação entre a saúde do trabalhador e a exposição aos agrotóxicos no trabalho com a 
cultura de laranja, limão, tangerina e mandioca do Estado de Sergipe. 

Sua participação nesta pesquisa é completamente voluntária e consistirá na realização de: 
fornecimento de dados para o preenchimento de formulário e questionários sobre condições de 
trabalho e saúde; realização de exames auditivos e vocais; e, coleta de urina, cujo recipiente lhe será 
entregue pelo pesquisador. Não haverá nenhum custo para o(a) senhor(a). Todos os procedimentos 
não são dolorosos, não causam desconforto, não levam a nenhum risco e nem causam nenhum 
prejuízo à audição, à voz ou à saúde humana.  

Não haverá nenhum risco decorrente da sua participação na pesquisa, e esta lhe trará como 
benefícios diretos sua participação em palestras educativas, encaminhamento para tratamento em 
caso de alterações, orientações sobre os cuidados necessários para manter sua saúde auditiva e 
vocal, folhetos informativos sobre saúde auditiva, saúde vocal, cuidados no uso de agrotóxicos, além 
de um maior conhecimento sobre os temas abordados.  Os seus dados serão mantidos em sigilo. Os 
pesquisadores estarão à sua disposição para esclarecer qualquer dúvida. Não há danos previsíveis 
decorrentes desta pesquisa, mesmo assim, fica prevista indenização por parte da pesquisadora 
responsável, caso se faça necessária. A (o) Senhor (a) é resguardada a liberdade de se recusar a 
participar ou de retirar o seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma 
e sem nenhum prejuízo.  

Pesquisadora responsável: Profª. Me. Tereza Raquel Ribeiro de Sena – E-mail: tr@trsena.com.br. 
 
Consentimento do voluntário: 

Declaro que, após convenientemente esclarecido(a) pelos pesquisadores compreendi para que serve 
a pesquisa, quais os procedimentos que realizarei e que que minha participação é isenta de 
despesas. Autorizo a utilização dos meus dados como fonte para elaboração da pesquisa intitulada 
“Saúde do trabalhador e exposição a agrotóxicos” e sua posterior divulgação científica, em forma 
de livro, artigo e/ou evento técnico-científico. Ressalto que os meus dados pessoais e demais 
informações são confidenciais e serão unicamente de uso dos autores do projeto em questão e para 
os fins supracitados.  

Concordo em participar voluntariamente desta pesquisa e assino este termo de consentimento livre e 
esclarecido em duas vias. 

 

Data: ____/_____/______       

 

 

 ___________________________      ____________________         __________________ 

        Assinatura do voluntário                 Documento de Identidade                Assinatura do Pesquisador 
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APÊNDICE.B 

FICHA DE INVESTIGAÇÃO DOS SUJEITOS 
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APÊNDICE C 

ARTIGO 1 - HEARING LOSS INDUCED FOR PESTICIDES IN A RURAL 

WORKER: A CASE REPORT 
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APÊNDICE D 

ARTIGO 2 - HEARING OF RURAL WORKERS EXPOSED TO NOISE AND 
PESTICIDES 

 

Title of the article:  

Hearing of rural workers exposed to noise and pesticides 
 
Abstract: 

In work environments coexist different physical and chemical agents that may pose a 
risk to workers` hearing health. In this context, stands out the occupational hearing 
loss, which has been mostly only attributed to noise although there are other agents 
that might contribute to its potentiation, among them pesticides. In this report, will be 
presented two cases of rural workers exposed to pesticides and noise generated by 
adapted rudimentary vehicle. After measuring the noise level in the vehicle, pure-tone 
audiometry, distortion product otoacoustic emissions and high-frequency audiometry 
were measured over a period of two years, the results were compared. This report is 
unusual because of the short time of exposure to noise, the association with 
pesticides and hearing loss found, indicating the synergy between agents. 
 
Key-words: High-frequency hearing loss, pesticides, noise exposure, rural workers. 

 
Key Messages: 
 

In addition to the exposure to pesticides, the use of noisy equipment by agricultural 
workers can damage their hearing. This report describes the characteristics of work 
with noisy vehicles and pesticides, and compares the results of high-frequency 
audiometry and other tests over 24 months. 
 

Introduction  

Workers exposed to pesticides may exhibit losses in overall health and quality of life, 
and it is believed that the hearing loss may be an early symptom of poisoning by 
these agents.1,2,3,4,5,6,7,8,9         
 
Noise is a harmful agent present in the daily lives of people and is found in traffic, at 
work, during leisure time and in different locations. It is estimated that about 16% of 
the population is exposed to noise that can cause disease in humans. In addition, 
noise-induced hearing loss (NIHL) is now the work-related injury with the highest 
incidence; it is believed that 25% of workers exposed to noise may have changes in 
hearing.10,11 In family agriculture, it is common for the workforce to be performed 
manually through weeding, soil preparation, cultivation and harvesting.12,13  The high 
cost of specialized agricultural machinery can often take the rural worker to perform 
dangerous adaptations. 
 
 
Case History: The “Jackal” 
 
It is a rudimentary motor vehicle used for the transport of production and also of 
workers. It has an adapted structure on the chassis of another vehicle that was 
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already deteriorated, whose steering wheel, seat and compartment charges were 
solded on the old carcass. It has four wheels and slick used tires. It had its engine 
amateurishly adapted for use with cooking gas, Liquefied Petroleum Gas (LPG), as 
fuel. 12   It is used illegally in some farms and ranches, making the monitoring by the 
competent authorities, difficult [Figure 1, Figure 2]. 
 
The measurement of vehicle noise was held next to the driver's ear, with the sound 
level meter DEC 490, IEC type II,  with a range of 30 to 130dB, with balancing of 
circuit "A", slow integration time, 0.1dB resolution and coupled a wind shield. 
Intermittent noise was measured as 88,3dBA with the vehicle in neutral and 93,4dBA 
when accelerated. 
 
 
                                                                
 
 
 

 

 

. 

 
       Figure 1: Frontal view of the vehicle                         Figure 2: LPG tank in detail 
 

 

The Hearing Health of the Rural Worker 
 

Two family farm workers were evaluated: a 26-year-old male (Case 1) and a 24-year-
old male (Case 2). Both reported driving the "Jackal" for about three hours a day, six 
days a week. Only Case 2 reported regular and concurrent exposure to several 
pesticides. Both of them have been working on the rural setting for 12 years, but they 
been working with the "Jackal" only for the last two years. 
 
There was no report of previous otologic disease, use of ototoxic medication, surgery 
or head trauma, social exposure to intense noise, use of alcohol, tobacco or drugs 
regularly. Both had normal otoscopy. 
 
The tests were performed at three different moments: baseline, after 12 and after 24 
months. The two subjects perform capture of distortion product otoacoustic emissions 
(DPOAE) with Otodynamics Otoport device, pure-tone air audiometry (PTA) with the 
frequencies of  0.5K, 1K, 2K, 3K, 4K, 6K and 8KHz and high-frequency audiometry 
(HFA) at 9K, 10K, 11K, 12.5K, 14K, 16K, 18K and 20KHz with the Interacoustics 
AD629bHF device, in ISO 8253-1. compliance environment.  
 
The results of initial tests and in the first year were normal, ie DPOAE were present, 
conventional audiometry was close to normal and high-frequency audiometry 
revealed similar configuration between both cases. In the course of months, the 
subjects showed no health change worthy of note or otologic complications. They 
were subjected to the same tests during the period. The results were normal in both 
ears, except in high-frequency audiometry in Case 2, who had concomitant exposure 
to pesticides, in which it was observed worsening in thresholds 11K, 12.5K, 14K, 
16K, 18K and 20KHz (Table 1) in the second year. 
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Discussion:  

The work activities in rural areas usually occur as family production on small farms, 
involving many family members. The health impacts can be enhanced by early 
exposure to occupational risk agents.14,15  In our cases, child labor history was 
identified, since the activities in the field started around 13 years of age, although 
exposure to noise, effectively, only started two years prior the study. 
 
Noise alone can cause many health problems. In work environments it can coexist 
with combined exposures to other agents, which can also be harmful to human 
hearing. Furthermore, work in agriculture poses risks to workers when they are 
routinely exposed to pesticides, however the mixture of various products of different 
toxicities, as reported by the subject of Case 2, could hinder the identification of the 
toxic agents involved.16,17 

Brazilian and international labor legislation establishes the obligation of audiological 
monitoring to occupationally exposed workers, only to noise agents physical risk.18,19 
There are no legal parameters related to hearing for cases of exposure to chemical 
agents, however, since 2003, the European Union recommends that prevention 
programs also operate in the monitoring of workers exposed to chemical agents. 
 
Studies have linked exposure to noise, ototoxic agents or tinnitus to impairment at 
higher frequencies above 8kHz, before the others,20,21,22 however, currently there are 
no studies that lists the exclusive use of pesticides at higher frequencies above 
12KHz. Comparing the cases investigated, we observed that only High Frequency 
audiometry had change, which reinforces the theory that pesticides may have 
ototoxic effects sooner than noise itself. 
 
The invariable results in DPOAE in both cases surveyed are in line with authors who 
found no significant difference between DPOAE and biomarkers in students exposed 
to pesticides.7 It is believed that, similarly to the conventional audiometry, this 
frequency range did not suffer damage from ototoxic agents, in a period of two years, 
as noted. 
 
The hearing damages caused by loud noise are recognized, and the studies that 
associate noise exposure with the use of high-frequency audiometry endorse the 
importance of this tool in the evaluation and monitoring of noise-induced hearing 
loss.23,24,25,22,26 

 

The synergistic effect between  noise and toxic agents may potentiate hearing loss 27 

and pesticides could be considered as ototoxic agents from the results shown in 
Case 2, in which there was a change at high frequencies, supposedly related to the 
different types of pesticides handled routinely by the subject. 
 

 

Conclusion: 

In the assessment of the cases presented, the high-frequency audiometry was 
considered a sensitive instrument to detect hearing impairment in workers exposed to 
noise and pesticides. 
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It is noteworthy that the lack of obligation, prescribed by law, for the hearing 
monitoring of workers exposed to chemical agents, requires a critical positioning of 
researchers, health professionals and work-safety organs to contribute positively to 
change this scenario. 
 

 

Table 1: Test comparison between different moments and subjects 
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APÊNDICE E 

 

ARTIGO 3 - AUDIÇÃO EM ALTAS FREQUÊNCIAS EM TRABALHADORES 
RURAIS EXPOSTOS A AGROTÓXICOS 

 
 
Audição em altas frequências em trabalhadores rurais expostos a agrotóxicos 
 
High frequency hearing in exposed pesticides’ rural workes 
 

RESUMO 
Os agrotóxicos podem causar inúmeros problemas de saúde e são 

considerados agentes otoagressores. O objetivo deste estudo foi analisar as 
características auditivas nas altas frequências em trabalhadores com e sem 
exposição aos agrotóxicos, que apresentaram resultados normais na audiometria 
convencional. Método: estudo transversal com 87 trabalhadores, de ambos os 
gêneros, entre 19 e 59 anos, com vínculo de trabalho formal, informal e/ou que 
atuavam na agricultura familiar e realizaram Audiometria de Altas Frequências. 
Resultados: o uso de glifosato foi relatado por 73% dos trabalhadores e as misturas 
de agrotóxicos diversos ocorreram em 78% deles. Não foi identificado uso adequado 
dos equipamentos de proteção individual recomendados para a atividade agrícola. 
Os trabalhadores expostos a agrotóxicos apresentaram piores resultados na 
Audiometria de Altas Frequências quando comparados aos que não tiveram contato 
com agrotóxicos (p<0,0001). Conclusão: A Audiometria de Altas Frequências pode 
ser considerada um instrumento sensível para detectar, precocemente, alterações 
auditivas em trabalhadores expostos a agrotóxicos, e, seu uso em serviços de saúde 
poderá contribuir para as ações de vigilância em saúde do trabalhador. 
 
Palavras-chave: Praguicidas, Saúde do Trabalhador, Audiometria de Tons Puros. 

 
ABSTRACT 
Pesticides may cause a number of health problems and are considered otoagressive 
agents. The objective of this study was to investigate the high frequencies hearing 
characteristics of workers both with and without exposure to pesticides, that 
presented normal conventional audiometry. Methods: cross-sectional study with 87 
workers, of both genders, between 19 and 59 years, with formal or informal jobs and 
some of them worked with family agriculture using or not pesticides and were 
performed High-Frequency Audiometry. Results: the use of glyphosate was reported 
by 73% of workers and pesticide mixtures several occurred in 78% of them. There 
was no case of proper use of personal protective equipment recommended for the 
activity. The workers exposed to pesticides had worse results at High-Frequency 
Audiometry when compared to those who had no contact with pesticides (p<0.0001). 
Conclusion: The High-Frequency Audiometry has proved to be a useful and effective 
in the early detection of hearing loss caused by pesticides. 
 

Keywords: Pesticides, Occupational Health, Audiometry Pure-Tone. 
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INTRODUÇÃO 

Os agrotóxicos são considerados importantes fatores de risco para os 
trabalhadores rurais, são utilizados em larga escala no Brasil, mais intensamente na 
agricultura, e podem causar inúmeros prejuízos à saúde. As atividades de trabalho 
desenvolvidas no meio rural ocorrem na produção familiar em pequenas 
propriedades, no extrativismo ou em grandes empreendimentos agroindustriais. Nas 
relações de trabalho, no meio rural, são observadas situações de vulnerabilidades 
ocupacionais reveladas na mão-de-obra escrava, no trabalho infantil, nas precárias 
condições de trabalho e no manejo constante e inadequado de agrotóxicos.1,2 

O trabalhador rural está constantemente submetido a situações adversas de 
trabalho com exposição a vários fatores de riscos ocupacionais: radiação solar, ruído 
de tratores, jornadas exaustivas, entre outros.3 A utilização de agrotóxicos é rotineira 
no meio agrícola. A exposição a estes agentes químicos pode afetar à saúde do 
trabalhador, principalmente, pela mistura de agrotóxicos de vários grupos químicos, 
que podem interagir entre si e ocasionar efeitos adversos à saúde.2,4 Estudos 
revelam que os trabalhadores expostos a agrotóxicos relataram queixas de mal 
estar, cefaleia, dores abdominais e tonturas,5 com piores níveis de  qualidade de 
vida.6   

A classificação toxicológica preconizada pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA), que varia de extremamente a pouco tóxico, é considerada 
figurativa, pois todos são tóxicos ao ser humano, independente do grau. Assim 
sendo, não existe uso seguro dessas substâncias em virtude da poluição ambiental 
e da intoxicação humana que podem ocasionar.2 

A neurotoxicidade atribuída aos agrotóxicos pode lesar a audição do 
trabalhador, entretanto, a legislação trabalhista brasileira não estabelece parâmetros 
quanto à obrigatoriedade do monitoramento audiométrico dos trabalhadores 
expostos exclusivamente a produtos químicos.7,8 Desta forma, as alterações 
auditivas desencadeadas por agentes ototóxicos nem sempre são 
percebidas.9,10,11,12  

A faixa de audibilidade humana concentra-se entre 20 e 20.000 Hz13, porém, 
os exames audiométricos ocupacionais contemplam faixas limitadas entre 500 e 
8.000Hz.8 Além disso, pesquisas revelam que frequências acima de 8.000Hz podem 
influenciar a inteligibilidade de fala e a localização da fonte sonora.14,15 A medida das 
Emissões Otoacústicas Evocadas por Produto de Distorção (EOAPD) também é utilizada 

para se detectar a ototoxicidade, porém, até 8.000Hz, assim sendo, acredita-se que a 
Audiometria de Altas Frequências (AAF) seja considerada o instrumento mais 
eficiente na detecção precoce da perda auditiva até 20.000Hz, ocasionada por 
agentes otoagressores, em virtude da caracterização fisiopatológica de tais 
lesões.11,16  

Este estudo teve o objetivo de analisar as características auditivas nas altas 
frequências, em trabalhadores expostos e sem exposição aos agrotóxicos que 
apresentaram resultados normais na audiometria convencional.  

 
MÉTODO 

É um estudo de abordagem quantitativa, observacional, com delineamento de 
corte transversal. Foi realizado em um povoado do estado de Sergipe, região 
nordeste do Brasil, cuja principal atividade econômica, predominantemente rural, é o 
cultivo de cítricos, fumo, mandioca e outras culturas.17,18  
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Seleção da amostra 
Os parâmetros para a seleção da amostra foram baseados na população de 

351 trabalhadores, dos quais 224 (63,8%) eram normo-ouvintes6.  O cálculo 
amostral considerou um erro de 5%, nível de confiança de 95% e, de acordo com 
Pocock (1983)19, foi considerada uma amostra representativa de 87 trabalhadores 
(49 expostos a agrotóxicos e 38 sem exposição), de ambos os gêneros, na faixa 
etária de 19 a 59 anos, que residiam na área rural, com vínculo de trabalho formal, 
informal e/ou que atuavam na agricultura familiar e que apresentaram limiares tonais 
normais, na audiometria convencional. Todos os trabalhadores foram submetidos à 
Audiometria de Altas Frequências (AAF) e medida das Emissões Otoacústicas 

Evocadas por Produto de Distorção (EOAPD).  
Foram excluídos os trabalhadores que: relataram exposição atual ou 

pregressa a ruído intenso, apresentaram histórico de antecedentes mórbidos e 
familiares para deficiência auditiva; faziam uso regular de medicação 
reconhecidamente ototóxica; apresentavam doenças neurológicas degenerativas 
(doença de Parkinson e de Alzheimer); doenças metabólicas (diabetes mellitus e 
dislipidemias), ou doenças crônicas (hipertensão arterial sistêmica, câncer, doenças 
reumáticas e/ou renais). Também foram excluídos aqueles que relataram histórico 
de trauma auricular e/ou crânio encefálico e patologias otológicas.  
 
Aspectos éticos 

O projeto atendeu aos critérios éticos de pesquisa com seres humanos tendo 
sido aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição de referência sob 
número CAAE 40979515.7.0000.5546, não houve conflito de interesses por parte 
dos pesquisadores. Todos os trabalhadores, que concordaram em participar, foram 
esclarecidos sobre o teor da pesquisa, e assinaram o termo de consentimento livre. 
Todos foram orientados sobre os cuidados gerais com a saúde auditiva e quanto aos 
riscos à saúde e à audição pelo uso de agrotóxicos. 

Procedimentos 
Foi desenvolvida uma ficha de caracterização do participante da pesquisa, 

com perguntas em anamnese audiológica ocupacional, sobre: idade, sexo e função 
do trabalhador; tempo de trabalho rural; se fazia uso, de quais, por quanto tempo e 
quando foi o último contato com agrotóxicos, se utilizava equipamento de proteção 
individual (EPI); se apresentava algum sintoma durante ou após a aplicação de 
agrotóxicos e se era fumante.   

Posteriormente foram realizadas, em ambas as orelhas: meatoscopia com 
otoscópio Gowllands e espéculos descartáveis, medida de Emissões Otoacústicas 

Evocadas por Produto de Distorção (EOAPD) com equipamento Otodynamics Otoport, 
Audiometria Tonal Liminar por via aérea nas frequências de 500, 1.000, 2.000, 
3.000, 4.000, 6.000 e 8.000Hz e Audiometria de Altas Frequências em 9.000, 
10.000, 11.200, 12.500, 14.000, 16.000, 18.000 e 20.000Hz, com audiômetro 
Interacoustics AD629bHF, em ambiente acusticamente tratado e em conformidade 
com a norma ISO 8253.1, referenciada na Portaria nº 19 de 1998 do Ministério do 
Trabalho.8 

A fim de identificar a acuidade auditiva em frequências convencionais, foi 
realizada a Audiometria Tonal Liminar entre 500 e 8.000Hz, sendo considerado 
como critério de normalidade os valores preconizados pela legislação trabalhista em 
vigor; 8 e as respostas nas EOAPD, com critério de passa/falha, registro de resposta 
nas frequências de 2.000 a 8.000 Hz, amplitude igual ou superior a -5 e relação 
sinal/ruído igual ou superior a 6dB. 20    
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Análise dos Dados 
Os dados referentes aos trabalhadores pesquisados foram analisados quanto 

à exposição ao agrotóxico e a classificação toxicológica dos produtos utilizados, o 
uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), a atividade laboral principal e a 
idade de início de trabalho. O hábito de fumar, a percepção sobre as condições de 
audição, a sintomatologia, as respostas nas EOAPD, e, as médias apresentadas na 
AAF também foram analisados. 

Para responder aos objetivos do estudo, foi realizada a análise estatística 
exploratória com média, desvio padrão, frequência absoluta e relativa para os itens: 
idade, início de trabalho, uso EPI e classificação toxicológica dos agrotóxicos 
utilizados. O teste Qui-Quadrado de Pearson foi utilizado para avaliar a 
independência entre as variáveis categóricas: sexo, atividade laborativa, percepção 
da acuidade auditiva, presença de zumbido, tontura ou plenitude auricular, e 
resultados de EOAPD. A fim de comparar as médias em altas frequências, entre 
trabalhadores expostos e não expostos a agrotóxicos, em relação à faixa etária 
inferior a 45 anos, excluindo a possibilidade de presbiacusia, e, acima de 45 anos, 
foi utilizado o teste de Wilcoxon-Mann-Withney.  
 
RESULTADOS  

Os trabalhadores entrevistados eram do gênero feminino, 59% (51), e 
masculino, 41% (36), e foram distribuídos em dois grupos: expostos a agrotóxicos 
(49) e sem exposição (38). Dentre os trabalhadores expostos a agrotóxicos 90% 
(44), tiveram contato direto com agrotóxicos na aplicação e diluição; os outros 
agricultores expostos (5) desempenhavam funções variadas e o contato se dava no 
recolhimento de embalagens e materiais usados na aplicação, e na lavagem das 
roupas contaminadas. Dentre os 49 trabalhadores expostos a agrotóxicos 59% (29) 
eram mulheres. No grupo dos agricultores não expostos (38), atuavam na agricultura 
orgânica sem fazer uso de agrotóxicos ou de outros agentes químicos 8% (3), os 
demais trabalhadores sem exposição (35) desempenhavam atividades domésticas, 
comerciais, de serviços gerais ou de estudo, na maior parte da jornada diária 
(p<0,0001). 

Dentre os produtos citados pelos trabalhadores utilizados como herbicidas, 
inseticidas e fungicidas, 12% (6) eram de classificação toxicológica da Classe I, 
(extremamente tóxico), de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA), 12% (6) da Classe II (altamente tóxico), 40% (19) da Classe III 
(medianamente tóxico), 12% (6) da Classe IV (pouco tóxico). As misturas de 
agrotóxicos diversos, ou seja, o uso de mais de um tipo de produto foi relatado por 
77% (38) dos trabalhadores pesquisados; aqueles à base de glifosato 
corresponderam a 73% (36) dos relatos, e 24% (12) não souberam informar os 
nomes dos agrotóxicos utilizados. Os principais grupos químicos citados foram: 
acefato, bipiridílio, dimetilditiocarbamato, glicina substituída, parationa metílica, 
sulfonamida fluoroalifática e uréia. 

Não foi identificado o conjunto completo de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) indicado para as atividades com agrotóxicos, mas o uso da camisa 
de manga longa foi relatado por 85% (17) e de calça comprida 80% (16) dos 20 
trabalhadores do gênero masculino que aplicavam tais produtos.  

Em relação ao período inicial das atividades de trabalho, a média da idade de 
início de trabalho foi de 11 anos (DP=3,89), mínima de 6 anos e máxima de 22 anos.  

O hábito de fumar foi encontrado em apenas três trabalhadores, todos do 
gênero masculino.  
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Em relação ao participante considerar ou não sua acuidade auditiva em boas 
condições, 91% (79) dos trabalhadores pesquisados relataram ouvir bem, sendo 
que, 94% (46) dos expostos e 87% (33) dos não expostos a agrotóxicos 
consideravam sua audição normal (p=0,225).  O sintoma de tontura durante e/ou 
após a aplicação de agrotóxico foi relatado por 33% (p=0,013) dos 49 trabalhadores 
expostos. Nas respostas das EOAPD, os trabalhadores expostos a agrotóxicos 
“falharam” mais, em ambas as orelhas, que os sem exposição (Tabela 1). 

As piores médias dos limiares de audibilidade em AAF foram encontradas nos 
trabalhadores expostos a agrotóxicos, independentemente da faixa etária, quando 
comparadas com aqueles sem exposição a esses agentes (Tabela 2). 

As curvas audiométricas nas altas frequências foram similares entre as 
orelhas, direita e esquerda, e os trabalhadores expostos apresentaram sempre 
piores limiares em AAF que os não expostos a agrotóxicos (Figura 1).  
 
DISCUSSÃO 

 
O inicio das atividades de trabalho ocorreu, em média, aos 11 anos de idade. 

As misturas de agrotóxicos diversos ou o uso de mais de um tipo de produto foram 
identificados em 78% dos trabalhadores pesquisados; o glifosato correspondeu a 
73% dos casos e o conjunto completo de EPI como vestimenta não foi identificado 
na amostra. No grupo de não expostos, 8% eram agricultores. O hábito de fumar foi 
relatado por 3 trabalhadores. Para 91% (79) dos trabalhadores, sua audição 
encontrava-se em boas condições, mas 33% (16) dos trabalhadores expostos a 
agrotóxicos queixaram-se de tontura durante e/ou após sua aplicação (p=0,013). Os 
trabalhadores expostos a agrotóxicos “falharam” mais nas EOAPD, e apresentaram 
piores resultados na audibilidade em AAF, que aqueles sem exposição a esses 
agentes. 

A dificuldade nas respostas dos trabalhadores sobre a utilização ou não de 
agrotóxicos foi percebida durante o procedimento de anamnese. O termo, “veneno 
de planta”, inicialmente adotado e utilizado nas ações de educação em saúde 
desenvolvidas pelos pesquisadores entre os anos de 2013 e 2015, criou uma lacuna 
para entre o detalhamento dos produtos efetivamente usados pelos trabalhadores, e 
a negação do seu uso. A forma encontrada para facilitar a comunicação com os 
agricultores, foi a adoção do termo “remédio de planta” durante a anamnese, mesmo 
cientes da terminologia errônea pelos efeitos biocidas amplamente descritos.2,4,21  

O panorama encontrado na população estudada não difere dos achados 
nacionais nos quais foram elencadas diversas ramificações sobre a Saúde do 
Trabalhador,2,22,23 dentre elas, a identificação do trabalho infantil pode ser observada 
quanto ao início das atividades laborativas, sendo a mínima de 6 anos, e a média de 
idade geral de 11 anos (DP=3,89). Acredita-se que os impactos à saúde, podem ser 
potencializados pela exposição precoce a agentes de riscos ocupacionais.  

Atualmente, na agricultura familiar, todos os membros do núcleo participam 
do trabalho na lavoura. Poupadas da exposição nas pulverizações, as mulheres, 
muitas vezes, ajudaram no processo de recolhimento da mangueira, fato também 
identificado por outros autores.24 Além disso, elas, em geral, são encarregadas da 
lavagem das roupas contaminadas, que, nem sempre, são lavadas separadamente 
das roupas comuns de toda a família. Nesse estudo, 59% (29) dos trabalhadores 
expostos a agrotóxicos eram mulheres. 

É possível pensar a produção agrícola respeitando a saúde dos trabalhadores 
e dos possíveis consumidores destes alimentos. Obviamente, trata-se de uma 
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ressignificação ideológica que precisa abandonar a lógica capitalista. Neste sentido,  
destacamos, em nossa pesquisa, a presença de 8% (p<0,0001) de agricultores que 
não usavam agrotóxicos, que pode estar associada às práticas de agricultura 
orgânica ou agroecológica, considerados modelos socioambientalmente 
sustentáveis.2  

Dentre os agrotóxicos mais utilizados, os produtos à base de glifosato 
ocuparam a maior parte dos relatos dos trabalhadores expostos, 73%, e, as misturas 
de diferentes tipos foram relatadas por 78% dos agricultores. Apesar de o glifosato 
estar incluído como agrotóxico de classificação toxicológica de grau III 
(medianamente tóxico) em várias de suas formulações, a ausência de EPI na 
atividade e o uso rotineiro de uma camiseta sobre a face, além da utilização 
combinada com outros produtos de diferentes toxicidades, poderiam dificultar a 
identificação do real potencial tóxico destes agentes, e, consequentemente, 
contribuir para a subnotificação dos casos de intoxicações, ou potencializar seus 
efeitos deletérios.4 Além disso, a exposição ao glifosato poderia estar relacionada à 
nocividade das vias auditivas centrais.25  

Considerando os hábitos e as condições de saúde, cabe destacar que 
indivíduos expostos a agrotóxicos podem apresentar piores escores de estado geral 
de saúde.6 Nesse contexto, ainda que o hábito de fumar não represente a maioria 
dos participantes, os trabalhadores expostos a agrotóxicos tiveram um maior 
percentual de fumantes, 4% (2), quando comparado aos não expostos, 2% (1).  

Outro aspecto a se considerar, foi que os agricultores expostos a agrotóxicos 
tiveram maior percentual positivo, 94%, ao considerarem a higidez de sua audição, 
quando comparados aos não expostos, 87% (p=0,225). Estes dados podem estar 
relacionados a um movimento de invisibilidade na percepção dos riscos, uma 
estratégia defensiva de negação dos impactos à saúde, mesmo cientes dos 
prejuízos que essas substâncias poderiam ocasionar.24  

De maneira geral, a banalização da contaminação pode estar associada ao 
uso indiscriminado de agrotóxicos em diversas situações: no dia a dia dos lares, nas 
maciças campanhas de combate aos mosquitos, nas desinsetizações rotineiras, na 
comercialização clandestina desses produtos ou na falta de assistência técnica ao 
produtor, mas, apesar do reconhecimento dos seus efeitos deletérios à saúde e ao 
ambiente, muitos agricultores ainda veem no uso de agrotóxicos a possibilidade 
concreta de uma maior produção de alimentos.2 Ainda que esta produção alimentícia 
não atenda às condições de saúde do trabalhador adequadas.  

Dentre a sintomatologia relacionada à exposição a esse agente de risco 
ocupacional, a presença de tontura, durante e/ou após a aplicação de agrotóxicos, 
observada em 33% (p=0,013) dos 49 trabalhadores expostos, guarda relação com 
uma pesquisa na qual 58% de 50 trabalhadores expostos a organofosforados 
também apresentaram tonturas recorrentes.26  No entanto, no estudo citado, não 
houve referência sobre a exclusão de sujeitos expostos ao ruído, nem considerados 
outros produtos de menor toxicidade, ao exemplo do glifosato, porém, em nosso 
estudo, os participantes expostos a agrotóxicos tiveram mais queixa de tontura que 
os não expostos.  

No tocante as EOAPD, autores sinalizam para uma ausência de respostas em 
pacientes expostos a agentes ototóxicos27, o que também ficou evidenciado nesse 
estudo, mesmo sem significância estatística, visto que, dentre os trabalhadores 
expostos a agrotóxicos, 69% “falharam” na orelha direita e 67% na esquerda.  

O principal e inovador objetivo desta pesquisa foi comparar os limiares 
auditivos em altas frequências entre trabalhadores com e sem exposição aos 
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agrotóxicos, que apresentaram audiometria convencional normal. Os resultados na 
AAF dos agricultores expostos a agrotóxicos foram piores em todas as frequências 
pesquisadas, independente da faixa etária; o fator idade28 não interferiu nos 
resultados encontrados (Tabela 2).     

Nesse estudo, ficou evidenciado que os trabalhadores expostos a agrotóxicos 
apresentaram piores respostas em altas frequências, pelo aumento dos limiares de 
audibilidade em ambas as orelhas, a partir de 9.000 Hz e, tal efeito, se acentua a 
partir de 16.000 Hz (Figura 1). Vale destacar que esta configuração audiométrica se 
assemelha a outros estudos, como o de Almeida et al.29 em que  foram  encontradas 
perdas progressivas a partir de 10.000 Hz em quatro participantes que utilizaram 
outro agente ototóxico, a quimioterapia. Já Giorgianni et al.30 estudaram uma 
população de trinta trabalhadores expostos a gases anestésicos e também foram 
observados valores elevados em AAF a partir de 10.000 Hz .  

Outros autores identificaram piora nas frequências de 14.000 Hz e 16.000 Hz 
em trabalhadores expostos a ruído.31,32 Esta semelhança com os achados 
encontrados, nessa pesquisa, pode estar relacionada à similaridade nas 
características das perdas por ruído e por ototóxicos.33 Um recente estudo 
identificou uma configuração similar na AAF em paciente com queixa de zumbido 
após uso de medicação anti-hipertensiva, com audiograma convencional normal.34  

Nos resultados encontrados, os trabalhadores expostos a agrotóxicos 
apresentaram piores respostas na AAF que os não expostos, desta forma, tais 
achados podem sinalizar que os agrotóxicos poderiam ser, isoladamente, 
prejudiciais à audição. 

A exposição ao mercúrio, reconhecidamente neurotóxico, associada ao ruído, 
foi investigada em trabalhadores da área odontológica. Os resultados indicaram 
piores limiares entre 9.000 Hz e 16.000 Hz em 36 auxiliares.11 Os achados 
encontrados em nossa pesquisa evidenciaram, além das frequências anteriores, um 
aumento nos limiares tonais também nas frequências de 10.000 Hz, 11.200 Hz, 
12.500 Hz, 14.000 Hz, 16.000 Hz, 18.000 Hz e 20.000 Hz, sendo que esta última 
não foi contemplada no estudo anteriormente citado. 

As alterações nas altas frequências podem surgir antes do acometimento nas 
frequências convencionais. Essa pesquisa se preocupou em realizar a AAF em 
trabalhadores expostos a agrotóxicos e, sem exposição a ruído, que apresentaram 
limiares tonais aéreos, entre 500 Hz e 8.000 Hz normais. Para tal, foram adotados 
critérios ocupacionais estabelecidos na legislação brasileira e parâmetros clínicos de 
normalidade, para limiares iguais ou melhores que 25dB(NA) em ambas as orelhas. 
Desta forma, os achados comprovaram que, na população estudada, os 
trabalhadores expostos a agrotóxicos apresentaram piores limiares em altas 
frequências que os não expostos.  

Esse argumento pode ser corroborado por diversos estudos que associam o 
acompanhamento de pessoas expostas a agentes otoagressores e ototóxicos, à 
identificação precoce da perda auditiva, quando avaliada por intermédio da 
AAF.27,28,29,30,33,34  

Durante esta pesquisa, a AAF se mostrou um instrumento útil e eficaz na 
detecção precoce da perda auditiva ocasionada por agrotóxicos.  

Os trabalhadores expostos a agrotóxicos apresentaram piores resultados nas 
altas frequências quando comparados a aqueles sem exposição a esses agentes.  

A AAF pode ser considerada um instrumento sensível para detectar, 
precocemente, alterações auditivas em pessoas expostas a agrotóxicos, e, seu uso 
em serviços de saúde poderá contribuir para as ações de vigilância.  
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No cenário rural, a exposição aos agrotóxicos permeia por todo núcleo 
familiar, atingindo também as crianças que, por vezes, “ajudam” em todas as fases 
do trabalho na lavoura. O armazenamento dos agrotóxicos dentro das residências, o 
descarte inadequado das embalagens vazias e a lavagem das roupas contaminadas 
juntamente com as roupas da família revelam a dimensão do problema.  

A aplicabilidade de rotina deste estudo não está isenta de limitações, a 
principal delas se refere a não obrigatoriedade, prevista em lei, para o 
monitoramento audiológico dos trabalhadores expostos exclusivamente a agentes 
químicos. Outro ponto a ser considerado é a falta de conhecimento por parte das 
equipes de saúde da família, sobre as implicações à saúde do trabalhador exposto a 
agrotóxicos. Nesse sentido, o posicionamento crítico de pesquisadores e 
profissionais de saúde e segurança no trabalho pode colaborar positivamente para a 
mudança desse panorama. 
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