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APRESENTAÇÃO

O III Encontro das Ligas Acadêmicas de Medicina ocorreu nos dias 26 e 27 de agosto 
de 2022, no Centro de Inovação Norberto Frahm, na cidade de Rio do Sul e apresentou como 
objetivo principal a ampliação do conhecimento teórico e prático a respeito do processo saúde-
doença dos trabalhadores rurais. O evento foi organizado pelas sete Ligas Acadêmicas do 
curso de Medicina do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí 
(UNIDAVI).  Durante o evento, três sessões de apresentação de resumos científicos em forma 
de pôsteres foram realizadas. Os trabalhos apresentados foram subdivididos em sete áreas e 
estão contemplados neste livro de resumos.   

Área 1 – Saúde Coletiva: trabalhos que envolveram ações ou reflexões na Atenção 
Primária em Saúde, sobre o fenômeno da saúde, doença e adoecer e que enfatizem as diretrizes 
do SUS. 

Área 2 – Humanidades: trabalhos dedicados à visão holística sobre o ser humano com 
articulação de diversos saberes, artes e práticas na área da saúde. 

Área 3 – Cirurgia Geral: trabalhos que exploraram as competências, habilidades e técnicas 
cirúrgicas desenvolvidas na temática do evento. 

Área 4 – Clínica Médica: trabalhos dedicados à relação médico-paciente com o objetivo 
da melhora do estado de saúde física, mental e emocional através das suas especialidades. 

Área 5 – Pediatria: trabalhos dedicados à atenção à criança e ao adolescente nos seus 
diversos aspectos, sejam eles preventivos ou curativos. 

Área 6 – Ginecologia e Obstetrícia: trabalhos que englobaram a promoção e prevenção da 
saúde da mulher na atenção primária, ambulatorial e hospitalar. 

Área 7 – Ciências Morfofuncionais Aplicadas: trabalhos que abordaram a difusão do 
conhecimento dos aspectos morfofuncionais relacionados à temática do evento.

A todos uma ótima leitura.
Os Organizadores
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SAÚDE COLETIVA
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PERFIL DAS INTOXICAÇÕES POR AGROTÓXICOS NA POPULAÇÃO 
CATARINENSE NO QUADRIÊNIO 2018-2021

Julia Filagrana1

João Pedro Bussolo1

Mark Lopes1

    

Introdução: Os impactos sociais das intoxicações por agrotóxicos em SC atingem tanto o meio rural 
quanto urbano, bem como se tornaram um problema na saúde pública do estado, num país que é o maior 
consumidor de agrotóxicos do planeta. Objetivos: O presente estudo tem como objetivo analisar os 
índices de intoxicação por agrotóxicos no estado de Santa Catarina no período de 2018-2021 e definir 
estratégias para a prevenção dessas intoxicações. Métodos: Foram analisadas as notificações registradas 
no Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN de cada ano no período de 2018-2021, 
através da plataforma TabNet, levando em consideração sexo, circunstância e exposição no trabalho. 
Ainda, foram analisados também os dados epidemiológicos do Centro de Informação e Assistência 
Toxicológica de Santa Catarina - CIATOX e busca em artigos relacionados ao tema. Resultados e 
discussão: No estudo, observou-se, no caso de intoxicações por agrotóxicos, uma taxa de tentativa 
de suicídio maior que causa acidental em todos os anos, assim, a exposição fora do trabalho lidera em 
porcentagem média de 55,5% no quadriênio. Além disso, o sexo feminino apresenta uma taxa menor de 
intoxicação do que o sexo masculino, o qual alcança a taxa de 70,25% dentro do período. As classes de 
agrotóxicos mais utilizados foram o glifosato, piretróide, carbamatos e organofosforados. Conclusões: 
Dessa forma, concluiu-se que as estratégias de ampliação do serviço psicológico dentro do meio rural 
seria uma importante ferramenta afim de evitar boa parte dos casos de intoxicações, considerando que 
a taxa média de tentativa de suicídio no quadriênio foi de 40,6%. Somado a isso, as estratégias de 
prevenção contra intoxicações por agrotóxicos podem ser estendidas através de informações sobre a 
importância do uso correto de EPI ‘s, armazenamento correto de produtos e alerta sobre potenciais 
riscos à saúde são informações relevantes que devem ser disseminadas aos consumidores. 

Palavras-chave: Intoxicações. Agrotóxicos. Saúde. Estratégias.

1 Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí; Rio do Sul, SC, Brasil.
E-mail:julia.filagrana@unidavi.edu.br
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SAÚDE DO TRABALHADOR RURAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DOENÇAS 
OCUPACIONAIS E SEUS IMPACTOS NA QUALIDADE DE VIDA

Luís H. Knaul1

Yasmin Minatti1

Antônia D. N. C. Bandeira1

Helena W. Weber1

Tatiane Muniz Barbosa1

Introdução: Baseado na concepção de que a saúde é determinada por diversos fatores, como biológicos, 
políticos, sociais, educacionais, ambientais, moradia, trabalho, entre outros, assume-se o trabalho como 
um aspecto fundamental para a qualidade de vida e saúde. Assim, no território brasileiro, conforme 
pesquisa do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o contingente de trabalhadores rurais 
engloba cerca de 18 milhões de pessoas em atividade. Sendo, contundente o número de operadores rurais 
que necessitam de atenção em saúde. Entretanto, a OMS reporta que o número de práticas médicas na 
área rural é menor, se comparado a outras. Nessa perspectiva, diversos tipos de enfermidades podem 
acometer esses trabalhadores, sem que haja o conhecimento e o levantamento dos dados epidemiológicos 
os quais podem ser preditores de políticas públicas. Sabendo que o trabalhador da zona rural é acometido 
diversas vezes por Lesões por Esforço Repetitivo (LER) e Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao 
Trabalho (DORT), além da dificuldade de obter acesso à Atenção Primária em Saúde (APS), pondera-
se que essas doenças ocupacionais prejudicam a capacidade do trabalho, e aspectos relacionados à 
qualidade de vida. Objetivo: Conhecer como as doenças ocupacionais impactam na qualidade de vida 
de trabalhadores rurais. Métodos: Esta revisão de literatura foi um dos temas abordados no Projeto 
LIASC em Prosa desenvolvido no primeiro semestre de 2022 na Liga Acadêmica de Saúde Coletiva 
(LIASC). O levantamento bibliográfico foi realizado na base de dados do UpToDate® e Google 
Acadêmico®, com os assuntos: determinantes em saúde; saúde do trabalhador rural; Atenção Primária 
em Saúde; doenças ocupacionais e qualidade de vida. Resultados e discussão: Dados demonstram que 
pesquisas com a temática doenças ocupacionais e saúde do trabalhador são escassas, com pouco registro 
de dados epidemiológicos. Observou-se prevalência de LER e DORT como uma das principais a afetar 
os trabalhadores rurais, ocasionando atenuação da atividade laboral e declínio da produtividade. Estudos 
revelam que doenças ocupacionais não afetam somente a produtividade no ambiente de trabalho, mas 
também contribuem para a diminuição na qualidade de vida, afetando os trabalhadores dentro e fora 
do ambiente laboral. Somado aos impactos físicos, os reflexos na saúde mental também são relevantes, 
havendo maiores riscos de depressão aumentando cerca de 40% após cessação laboral. Isso porque, 
o trabalho é importante para a construção social do indivíduo, e não conseguir exercê-lo como de 
costume traz dificuldades emocionais, como sentimentos de cobrança, ansiedade e medo em relação ao 
futuro. Além disso, o acesso dessa comunidade à APS é restrito, pois apenas 24% das práticas médicas 
ocorrem no meio rural e esse acesso diminui ainda mais quando se refere a homens. Conclusões: A 
LER e a DORT podem acometer negativamente os trabalhadores agrícolas em relação ao processo 
saúde e à qualidade de vida. Evidenciou-se a necessidade de reconhecimento desses trabalhadores como 
usuários da Atenção Primária em Saúde, visando estratégias de mudanças na logística organizacional 
dos serviços de saúde rurais, objetivando um cuidado resolutivo. Além disso, considera-se a importância 
das notificações dos dados epidemiológicos nos sistemas de informação acerca da saúde do trabalhador 
e a realização de mais pesquisas na área. 
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RISCOS DO USO E EXPOSIÇÃO A AGROTÓXICOS PARA A SAÚDE DO 
TRABALHADOR RURAL

Isadora Alberti Goedert1
Marcos Thiago Faé1

Mark William Lopes1

Introdução: Os agroquímicos são substâncias químicas utilizadas na agricultura objetivando a proteção 
de culturas agrícolas e o controle de pragas que prejudicam o crescimento das plantações. Os defensivos 
agrícolas são classificados em: herbicidas, inseticidas, bactericidas, fungicidas e outros. Esses produtos 
podem ainda ser subdivididos quanto à sua toxicidade em extremamente tóxicos, altamente tóxicos, 
moderadamente tóxicos, pouco tóxicos, improvável de causar dano agudo e não classificado. Vem 
crescendo as evidências que sugerem a correlação entre a exposição ocupacional aos agrotóxicos e o 
desenvolvimento de uma ampla variedade de doenças, desde efeitos respiratórios até vários tipos de 
câncer, ficando claro o risco associado à exposição aos agrotóxicos. Na atualidade, a exposição humana 
aos agrotóxicos tem se tornado um problema de saúde pública, pois são utilizados de forma extensa e 
inadequada, mediante a falta de conhecimento sobre seus riscos e manuseio incorreto dos produtos. A 
falta de notificação e fiscalização por parte das entidades responsáveis agrava o problema. Dessa forma, 
sabendo que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, faz-se necessário reconhecer 
os principais riscos sobre a saúde dos trabalhadores rurais expostos a estas substâncias. Objetivos: 
Reconhecer as principais consequências da exposição aos agrotóxicos sobre a saúde do trabalhador rural. 
Métodos: Foi realizada uma revisão de literatura sobre o tema utilizando oito artigos das principais bases 
de dados: Google acadêmico e PubMed no período de 2004 a 2022. Foram incluídos artigos científicos, 
periódicos e livros. Resultados e discussão: As consequências da exposição aos agrotóxicos dependem 
do produto utilizado, da forma e do tempo de exposição, podendo ser classificadas em manifestações 
de intoxicações agudas e subagudas, que ocorrem em horas ou dias após a exposição, ou intoxicações 
crônicas, cujas consequências podem aparecer meses ou anos depois. Mediante exposições agudas os 
trabalhadores rurais devem atentar para sintomas de sialorréia, hiperidrose, miose, lacrimejamento, 
hipersecreção brônquica, bradicardia, vômitos e diarréia, devendo buscar auxílio médico imediato, 
pois alguns casos podem ser fatais. Já em casos de intoxicações crônicas, estudos identificaram maior 
propensão para desenvolver distúrbios neurocomportamentais como depressão, ansiedade, raiva e outros 
distúrbios de humor. Também foram citados, aumentos nas ocorrências de infecções, febre, cefaléia, 
irritação nos olhos, garganta seca, insônia e neoplasias. Outros estudos, citaram maior suscetibilidade 
para problemas respiratórios como doença pulmonar obstrutiva crônica, crises de asma e alergias. Por 
fim, pode haver distúrbios reprodutivos relacionados a uma desregulação endócrina e genotoxicidade, 
aumentando o risco de desenvolver fraqueza muscular e dormência. Conclusões: Esse trabalho não tem 
por finalidade criminalizar a utilização de agroquímicos, pois é de conhecimento que são fundamentais 
para aumentar a cadeia produtiva de alimentos, mas pretende-se alertar sobre os perigos da exposição 
diária e, muitas vezes, descuidada dos trabalhadores rurais. A falta de conhecimento sobre o manuseio 
correto dos produtos, o descarte adequado das embalagens e a não utilização de equipamentos de proteção 
individual durante a exposição certamente contribuem para a ocorrência de casos de intoxicação e riscos 
à saúde do trabalhador rural.

Palavras-chave: Agroquímicos. Saúde da população rural. Doenças ocupacionais.
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COMO A ORGANIZAÇÃO E ADESÃO AO TRATAMENTO COM MEDICAMENTOS 
INFLUENCIA O PROCESSO SAÚDE-DOENÇA DOS IDOSOS NO MEIO RURAL

Isadora Ceregatti Correia1

Isadora Gonçalves 1

Sanny Machado1

Lilian Adriana Borges1

  
Introdução: A falta de adesão ao tratamento dos idosos no meio rural é um grande desafio para os 
profissionais da saúde. Segundo alguns autores, para que a adesão ocorra, o paciente deve ter conhecimento 
sobre o seu estado de saúde. Deve estar consciente quanto à importância do controle da pressão arterial, 
caso seja hipertenso por exemplo,  e deve ter acesso aos serviços que  sejam capazes de acompanhar o 
tratamento por toda a vida do paciente.  A não-adesão é um impedimento para o alcance dos objetivos 
terapêuticos e pode constituir-se em uma fonte de frustração para os profissionais. Cabe enfatizar que 
essa situação é um problema a ser enfrentado por todos os envolvidos na situação: o paciente, sua 
família, a comunidade, as instituições e as equipes de saúde, principalmente as do SUS. Neste sentido, 
vê-se a importância de reunir esforços para aperfeiçoar recursos e estratégias, com participação ativa do 
idoso e manutenção da qualidade de vida, visando minimizar ou evitar essa problemática tão frequente. 
Objetivos: A pesquisa tem como objetivo analisar  a influência da utilização incorreta dos medicamentos 
no tratamento de idosos os quais estão inseridos no ambiente rural. Metodologia: A metodologia usada 
foi a  pesquisa  bibliográfica exploratória sobre implicações da utilização incorreta de medicamentos e 
medidas de correção para a adesão ao tratamento. Resultados e discussões:  A pesquisa indicou que o 
uso descontrolado de medicamentos por idosos se evidencia pelo consumo excessivo, ou insuficiente, 
contra indicações e substituições de fármacos essenciais para o controle de doenças crônicas. O uso 
irracional dos remédios traz efeitos adversos e mais interações medicamentosas. As reações adversas 
aos medicamentos (RAM) podem ocorrer sem necessariamente a influência da utilização incorreta  dos 
fármacos, mas normalmente é mais associada ao uso errôneo dos remédios. Esse aspecto representa 
um desafio aos profissionais da equipe de saúde, tanto pelo fato de muitos idosos terem difícil acesso a 
Unidade Básica de Saúde, bem como a baixa  escolaridade e a cultura forte em crenças religiosas, esses 
fatores talvez expliquem o  porquê, em um contexto de evidente transição demográfica e epidemiológica, 
os modelos de atenção à saúde não venham conseguindo resultados mais  satisfatórios. Conclusões: 
Analisando todas as discussões evidenciadas na pesquisa, constata-se que, de maneira geral, as soluções 
propostas para reverter ou minimizar este quadro devem passar pela educação e informação da população, 
maior controle na venda de medicamentos com e sem prescrição médica. Ainda, para resolver essa 
problemática, recomenda-se melhor acesso aos serviços de saúde, adoção de critérios éticos para a 
promoção de medicamentos, retirada do mercado de numerosas especialidades farmacêuticas carentes 
de eficácia ou de segurança e incentivo à adoção de terapêuticas não medicamentosas.

Palavras-chave: Saúde do idoso. Uso de medicamentos. Tratamento. Meio rural. Unidade básica de 
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A IMPORTÂNCIA DO FLUXO DA LOGÍSTICA REVERSA NO AMBIENTE RURAL

Marcos Thiago Faé1 
Larissa Cristine Rossetti1

Mark William Lopes1

  
Introdução: Atualmente, o destino das embalagens de agrotóxicos vem sendo uma preocupação de toda 
a sociedade. Primeiro, porque o manejo e descarte das embalagens não são realizados adequadamente, 
muitas vezes, são armazenadas em locais impróprios, favorecendo o risco de intoxicações exógenas 
em trabalhadores rurais, amigos e familiares contactantes desses produtos. Em segundo, porque o meio 
ambiente também é vítima desse manuseio incorreto. As embalagens jogadas no solo podem contaminá-
lo, levando anos para se deteriorar. Os rios sofrem contaminação por esses poluentes, pois comumente 
são lavadas e jogadas embalagens de agrotóxicos em seus leitos, criando um alto índice de poluição. 
Objetivos: Compreender o fluxo da logística reversa das embalagens de agrotóxicos e os benefícios 
socioambientais relacionados a sua aplicação. Métodos: Foi realizada uma revisão de literatura sobre 
o tema utilizando quatro artigos das principais bases de dados: PubMed, Google acadêmico e Scielo no 
período de 2018-2022. Foram incluídos artigos científicos e periódicos relacionados ao tema principal. 
Resultados e discussão: O fluxo da logística reversa consiste em um conjunto de ações, procedimentos 
e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 
reaproveitamento em seu ciclo, em outros ciclos produtivos ou para destinação final ambientalmente 
adequada. No Brasil conforme o decreto n° 98.816, de 11 de janeiro de 1990, Capítulo IV, Seção III, 
Artigos 45 a 48 que estabelece o destino correto para o descarte das embalagens de agrotóxicos, após 
a compra e a correta aplicação do agrotóxico, o produtor dá início ao processo de logística reversa das 
embalagens agrotóxicas, devendo realizar a tríplice lavagem ou lavagem sob pressão. Em seguida, deve 
preparar as embalagens vazias para devolvê-las às unidades de recebimento ou centrais de recebimento. 
Finalmente, as embalagens são separadas em recicláveis e embalagens que serão incineradas. O 
usuário deve possuir um local apropriado na propriedade para o armazenamento provisório. As 
embalagens vazias podem ser armazenadas temporariamente na propriedade rural, com suas tampas 
e rótulos nas caixas de papelão original, no mesmo local destinado ao armazenamento dos produtos 
cheios ou em local coberto, ventilado e ao abrigo de chuva. Devendo sempre guardar as embalagens 
longe de residências, alojamentos e nunca junto com alimentos ou rações. O transporte apropriado das 
embalagens vazias até a unidade de recebimento (posto ou central) indicada na nota fiscal de compra 
é de responsabilidade do usuário, no prazo de um ano da data da compra. O fluxo da logística reversa 
congrega benefícios econômicos do uso de produtos que retornam ao processo de produção, reduzindo 
custos com estocagem, armazenamento e descarte de lixo, além de receber incentivos fiscais, melhora 
na imagem e comunicação do produtor perante o mercado e minimização dos impactos ambientais e 
riscos de intoxicações exógenas, ocasionados pela disposição inadequada dos produtos e embalagens. 
Conclusões: Conclui-se que o aumento da conscientização relacionada ao manejo das embalagens 
de agrotóxicos e sua logística reversa são imprescindíveis para a redução do impacto socioambiental 
causado por essa atividade.
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EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL E A UTILIZAÇÃO DE EPIs PELOS FUMICULTORES

Brenda Cristina Albino1

Tassine Thaisi Thiesen1

Luana Zytkoski Zanon1

Lucas Eduardo dos Santos Viana1

Eric Dylan Taufenbach1

Lilian Adriana Borges1

Introdução: Em 2016 o Alto Vale do Itajaí foi a segunda maior região produtora de fumo de Santa 
Catarina, com 55.572 toneladas, dando destaque para os municípios de Rio do Sul e Ituporanga. O 
cultivo do fumo em folha é realizado de forma totalmente manual e exige um consumo elevado de 
agrotóxicos para combater pragas, ervas invasoras e doenças fúngicas que impedem o crescimento 
da plantação. Esses produtos químicos e o próprio tabaco são altamente prejudiciais, gerando uma 
exposição ocupacional intensiva. As consequências à saúde se dão pelo contato com as folhas verdes 
e úmidas, causando risco de envenenamento, doença da folha verde, problemas respiratórios, câncer 
de pele, alergias, irritações e problemas psicológicos relacionados ao uso de agrotóxicos. Por esses 
motivos existe a exigência do uso adequado de equipamentos de proteção individual (EPIs). Objetivos: 
Nesse sentido, busca-se compreender como se encontra a utilização de EPIs na prática da agricultura 
do fumo. Métodos: O presente artigo se trata de uma revisão narrativa de literatura feita nas bibliotecas 
científicas de saúde. Resultados e discussão: Os resultados das análises dos artigos evidenciam um 
déficit de conhecimento dos fumicultores sobre os riscos aos quais estão expostos em sua atividade 
laboral. Muitos têm conhecimento das doenças a que eles estão sujeitos, no entanto, demonstram várias 
dúvidas e incertezas. Acredita-se que esse resultado possa estar associado ao baixo grau de escolaridade 
e/ou também à falta de informação das companhias fumageiras. Os fumicultores demonstram não 
utilizar os equipamentos de proteção individual de maneira correta por causarem desconforto durante 
suas atividades laborais, como sensação de sufocamento, calor intenso e falta de ar, visto que grande 
parte do trabalho é desenvolvido no verão. Quanto à utilização dos EPIs, a maioria dos fumicultores 
utilizam de maneira fragmentada, ou seja, não fazem uso do conjunto completo, que seria o ideal 
para se ter a proteção total. Outro ponto de vista encontrado é de que muitos agricultores possuem 
autoconfiança devido a sua experiência com a produção do fumo, ao manuseá-lo de forma cuidadosa. 
Contudo, sabe-se que a não utilização desses equipamentos expõe os trabalhadores ao risco intenso, 
podendo ocasionar o adoecimento desses profissionais. Conclusões: Portanto, é evidente a necessidade 
de, além de disponibilizar os EPIs, providenciar uma capacitação mais direcionada no ambiente onde o 
trabalhador realiza a sua atividade laboral. No entanto, essa capacitação necessita ser feita de maneira 
individualizada, mais consistente e, se possível, na propriedade do profissional, para facilitar o acesso e a 
adesão dos trabalhadores. Além disso, é necessário buscar equipamentos que propiciem maior conforto, 
permitindo que os fumicultores façam uso dessa proteção. 
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O USO DE AGROTÓXICOS E A OCORRÊNCIA DE CÂNCER ENTRE 
TRABALHADORES AGRÍCOLAS

Ruan Hoepers1

Rosimeri Geremias Farias1

Introdução: A agricultura brasileira vem se consolidando como uma oportunidade econômica em 
ascensão. O cultivo em grandes extensões de terra faz com que cada vez mais se utilize a mecanização 
e uma diversidade de agrotóxicos que facilitem o controle de pragas e, consequentemente, ampliem a 
produtividade nas lavouras. A maioria dos agrotóxicos são pulverizados e para além da espécie alvo, 
atingem também a água, o ar e o solo nas redondezas, causando contaminação, atingindo direta e 
indiretamente a população que vive nas proximidades das áreas afetadas e que consomem alimento e 
água com altas concentrações de agrotóxicos. Objetivos: Apresentar a relação entre o uso de agrotóxicos 
e a ocorrência de câncer entre trabalhadores agrícolas. Métodos: Trata-se de uma revisão simples na 
literatura, de natureza qualitativa. A revisão se deu na base de dados Scielo, considerando-se o período de 
2010 a 2022. Foram aceitos artigos em inglês, espanhol e português. Para a busca utilizou-se os seguintes 
termos: agrotóxico e câncer; com a proposta de cruzamento entre eles. Foram encontradas 14 citações 
no formato de artigos. Realizou-se a leitura do título e do resumo, e dentre os trabalhos que atenderam 
o objetivo proposto foram selecionados, 6 artigos indexados. Resultados e discussão: Constatou-se 
que no Brasil não existem muitos estudos epidemiológicos sistematizados buscando as relações entre 
o uso de agrotóxicos e o desenvolvimento do câncer. Registra-se a possibilidade de relação direta entre 
o uso de agrotóxicos e a ocorrência de câncer.   Entre os trabalhadores agrícolas com câncer observa-
se que boa parte utiliza agrotóxicos com frequência; na maioria das vezes aplicando o produto sem o 
uso adequado de equipamentos de proteção individual. Observa-se uma prevalência de casos de câncer 
entre trabalhadores masculinos, jovens e com baixa escolaridade. Os grupos químicos mais frequentes 
associados a cânceres incluem organofosforados, piretróides, organoclorados e tiocarbamatos. Estudos 
epidemiológicos realizados entre trabalhadores agrícolas de culturas diversas apontam forte associação 
entre a exposição ocupacional e ambiental aos agrotóxicos e o desenvolvimento de alguns tipos de 
câncer, dentre eles leucemias, câncer de mama, câncer de próstata, câncer de bexiga e câncer de cérebro. 
Alguns estudos apontam que a mortalidade por câncer é maior entre moradores de áreas rurais que 
manipulam agrotóxicos quando comparados aos moradores que, mesmo trabalhando na agricultura, 
não são responsáveis diretos pela aplicação de agrotóxicos. Enquanto medida protetiva deve-se incluir 
a promoção da alimentação adequada e de sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis, como aqueles 
de base agroecológica, o uso adequado de equipamentos de proteção individual quando do contato com 
agrotóxicos, além do cumprimento da legislação que define critérios para o uso racional de agrotóxicos.  
Conclusões: Considera-se que ao mesmo tempo que a vida no campo traz benefícios para a saúde, a 
exposição a agrotóxicos é um fator prejudicial a essas populações. O Ministério da Saúde estabeleceu 
políticas e planos relacionados ao enfrentamento das doenças crônicas, definindo estratégias para 
eliminar ou reduzir a exposição a agentes químicos, entre eles, os agrotóxicos.
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DISTÚRBIOS OSTEOMUSCULARES RELACIONADOS AO TRABALHADOR 
RURAL E PREVENÇÃO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Daniele Gargioni1

Marcos Thiago Faé1

João Gabriel De Matos De Barros1

Guilherme Valdir Baldo1

Introdução: Os Distúrbios Musculoesqueléticos Relacionados ao Trabalho (DORTs) são comuns 
entre os agricultores devido à carga de trabalho extensiva na agricultura. A prevalência estimada das 
DORTs entre os moradores da área rural foi de 90,6%. Em estudos populacionais, as DORTs foram 
mais prevalentes entre os agricultores, se comparado a atividades não agrícolas (menos exigentes 
fisicamente). O impacto das DORTs é substancial e resulta em dor, sofrimento, lesões, incapacidades, 
baixa qualidade de vida, interação social limitada, mobilidade reduzida e o aparecimento de outros 
problemas de saúde, como estresse. Além disso, pode causar incapacidade e perda de renda a longo 
prazo. As DORTS não são tipicamente o resultado de um evento agudo ou instantâneo, mas sim o 
resultado do desenvolvimento crônico de uma doença. Movimentos repetitivos, força excessiva, 
posturas incorretas e/ou sustentadas, bem como períodos sentado e em pé prolongados e a execução 
inadequada das atividades são fatores associados às DORTs. Objetivos: Avaliar as evidências sobre os 
distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalhador rural e suas formas de prevenção. Métodos: Foi 
realizada uma revisão de literatura sobre o tema utilizando seis artigos das principais bases de dados: 
PubMed, Cochrane e Scielo no período de 2012-2022. Foram incluídos artigos científicos e periódicos 
relacionados ao tema principal. Resultados e discussão: Não há como negar o enorme fardo global 
resultante de mais de 1,7 bilhão de pessoas com distúrbios musculoesqueléticos. Apesar da carga de 
doenças cardiovasculares, câncer e diabetes, a carga das doenças osteomusculares tem consequências 
importantes para os indivíduos e a sociedade. Pode-se citar a perda da independência, capacidade de 
trabalhar e os custos diretos e indiretos resultantes de cuidados. Os fatores de risco ocupacional na 
agricultura incluem posturas inadequadas persistentes, levantar peso, flexão frequente, compressão de 
articulações de suporte de peso por levantamento pesado em posições inadequadas, condução por longos 
períodos de tempo, particularmente com exposição à vibração de corpo inteiro, e caminhar longas 
distâncias em terreno irregular. O trabalho forçado em idades precoces também pode ser um fator de 
risco. Muitas tarefas de trabalho agrícola são fisicamente extenuantes e os agricultores e trabalhadores 
rurais correm um risco particular de desenvolver desordens musculoesqueléticas em comparação com 
outros trabalhadores. Para prevenir estes problemas, pode-se orientar os trabalhadores rurais, quanto a 
realização de pausas frequentes entre uma atividade e outra, alternando as atividades exercidas sempre 
respeitando a dor, mudar de posição ou parar sempre que as atividades causarem dor também é uma 
estratégia recomendada, bem como reconhecer os primeiros sinais do processo inflamatório para tratar 
precocemente. Conclusões: Neste contexto, os estudos utilizados na revisão evidenciam o impacto dos 
distúrbios osteomusculares sobre a população rural de agricultores. Informar sobre os fatores de risco 
e influenciar as ações e os comportamentos dos trabalhadores, de modo que os riscos sejam evitados 
ou diminuídos e obter avaliação precoce e tratamento adequado são estratégias que visam reduzir os 
prejuízos e as incapacidades causadas pelas doenças. Ações conjuntas entre a vigilância em saúde e 
os Postos de Saúde da Família (PSF) podem potencializar as informações e, através disso, determinar 
propostas para reduzir as consequências do trabalho na saúde do trabalhador.

Palavras-chave: Distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho (DORT). Saúde do trabalhador rural. 
Saúde rural. Prevenção.
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SOBERANIA ALIMENTAR E AGRICULTURA LOCAL: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA DE UMA LIGA ACADÊMICA EM SAÚDE COLETIVA

Júlia C. Bernardi1

Lara R. Vieira1

Lívia L. Sousa1

Lucas Eduardo S. Viana1

Barbosa Tatiane Muniz1

Maria Eduarda Medeiros Machado1

Introdução: A soberania alimentar é importante para a autonomia alimentar dos povos, pois respeita 
os costumes e hábitos culturais de cada País e/ou região. Também está intimamente relacionada à 
geração de trabalho, baixa dependência das importações e oscilações de preços do mercado externo. 
Somado a isso, destaca-se a agricultura local como espaço, físico e simbólico, de vivência da soberania 
alimentar a partir do trabalho rural. Dessa forma, assume-se a importância de discutir tal temática na 
Liga Acadêmica em Saúde Coletiva (LIASC), tendo em vista que essa se propõe a contribuir com a 
formação de estudantes que atuem no ensino, pesquisa e extensão de modo crítico e resolutivo diante 
das necessidades sociais em saúde. Objetivos: descrever a experiência de problematização acerca da 
soberania alimentar na comunidade da Beira, em Rio do Sul/SC. Relato da experiência: Um grupo de 
estudantes da LIASC do curso de Medicina da UNIDAVI promoveu uma ação de ensino para os demais 
participantes da liga, com o tema de soberania e segurança alimentar, relacionados com a população da 
Beira. O trabalho foi realizado por meio de apresentação de slides e uma roda de conversa, discutindo 
o assunto abordado e compreendendo a importância do acesso permanente, suficiente e regular de toda 
população a alimentos de qualidade. Debateu-se também sobre a necessidade de valorizar e respeitar 
as determinadas comunidades, com seu jeito sustentável de promover a autossuficiência alimentar. Ao 
mesmo tempo, as reflexões consideraram a aplicação desses conceitos a pessoas da comunidade da 
Beira, que tiveram suas residências deslocadas e como isso afetou suas identidades culturais e hábitos 
de alimentação. Reflexão sobre a experiência: A atividade de ensino com a estratégia de apresentação 
e discussão, possibilitou aos ligantes a compreensão de que agricultura local é uma ferramenta potente 
e acessível para a garantia da produção sustentável de alimentos em pequena e média escala. Posto que 
oportuniza a segurança alimentar duradoura e a soberania da comunidade perante sua alimentação, cultura 
e meios de produção, além de fortalecer a comunidade enquanto espaço de subjetivação e socialização 
humanas. Pontua-se, nesse sentido, que essa experiência pode remeter a outras discussões necessárias e 
importantes, como, por exemplo, os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Conclusões ou 
recomendações: Pode-se considerar, através da atividade de ensino realizada na LIASC, importância 
do conceito de Soberania Alimentar a partir da história da Comunidade da Beira (Rio do Sul/SC), e 
o impacto que a produção de alimentos saudáveis e variados pode ter em relação ao suprimento das 
necessidades de quem os consome e compartilha. 

Palavras-chave: Soberania alimentar. Saúde coletiva. Agricultura local.
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ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA NA ÁREA RURAL

 Jamile Kniss1

Daniele Ruas1

Rosimeri Geremias Farias1

Introdução: As mulheres desempenham inúmeras funções essenciais na área rural. A saúde dessas 
mulheres está diretamente relacionada às condições de vida e trabalho. Inúmeras são as possibilidades 
que oferecem riscos, condicionam agravos à saúde, além da possibilidade de serem vítimas de violência. 
No contexto da violência contra a mulher pode-se destacar as agressões de natureza psicológica, moral, 
sexual, financeira e a privação da liberdade, frequentemente vinculadas ao marido ou companheiro. Na 
maioria das vezes, associado a violência, encontra-se a dificuldade de acesso aos serviços de saúde, 
delegacia e assistência social. Objetivo: Apresentar estratégias de atenção e cuidado à saúde da mulher 
que sofre violência na área rural. Método: Trata-se de um ensaio teórico organizado a partir da busca na 
base de dados Scielo, utilizando-se dos termos de busca mulher; violência; rural, mediados pelo operador 
booleano and. Na busca livre foram encontrados 34 artigos científicos. Aplicando-se filtro para identificar 
os artigos publicados entre os anos de 2017- 2022, encontrou-se 17 artigos. De acordo com o objetivo 
do estudo, após leitura dos resumos, selecionou-se 5 publicações que discutem a importância da equipe 
de saúde no primeiro contato com a mulher vítima de violência na área rural. Resultados e discussão: 
Verificou-se que as mulheres idosas apresentam maior vulnerabilidade relacionada ao baixo nível de 
escolaridade, limitações físicas, doenças crônicas, o processo de envelhecimento e outros aspectos 
subjetivos das mulheres idosas do meio rural. Alguns comportamentos violentos não são identificados 
como tal considerando-se a cultura e o estilo de vida adotado por estas mulheres.  A Atenção Primária à 
Saúde (APS) é fundamental e estratégica para a detecção de situações de violência contra as mulheres. 
Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), necessitam de apoio dos demais integrantes da equipe, a 
exemplo do enfermeiro, que pode responsabilizar-se por capacitações, orientando-os para a identificação 
precoce e assertiva de situações de violência. A realização de visitas domiciliares de modo sistemático, 
permite que os ACS estabeleçam um diálogo pautado em maior espontaneidade e horizontalidade em 
comparação com outros profissionais, podendo assim fazer a identificação de casos de violência contra 
as mulheres na área rural. Conclusões: Conclui-se que a atuação do ACS por meio de visita domiciliar é 
de fundamental importância, pois além de identificar os casos de violência contra a mulher na área rural, 
a orientação promovida pelo ACS pode fomentar a adoção de comportamentos preventivos por parte das 
mulheres e, até mesmo, alertar quanto aos direitos da mulher vítima de violência. 

Palavras-chave: Mulher. Violência, Área rural.
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PREVALÊNCIA DE NEOPLASIAS DE PELE EM TRABALHADORES RURAIS

Marcos Thiago Faé1

Daniela Cristina Lunelli1

Rafael Cavilha1

Introdução: O câncer é uma doença maligna caracterizada pelo crescimento desordenado de células 
que podem invadir tecidos adjacentes ou órgãos a distância. Mais especificamente, o câncer de pele 
pode ser dividido em  dois  tipos, o melanoma, que tem  origem  nos melanócitos e o câncer  de  pele  
não  melanoma,  subdividido  em carcinoma basocelular e carcinoma epidermóide. A exposição ao sol 
está entre os principais fatores de risco para o desenvolvimento de neoplasias de pele, pois as radiações 
ultravioletas (UV) são responsáveis pelo desencadeamento de mutações gênicas. Estudos indicam que 
muitos trabalhadores possuem algum tipo de informação e orientação sobre o câncer de pele e sua 
prevenção, porém, a maioria não utiliza medidas de proteção como roupas e protetor solar adequados 
e, se expõe ao sol em horários inadequados. Além disso, possuem histórico familiar de câncer de pele, 
um fator influente para seu desenvolvimento. Objetivos: Determinar a prevalência de neoplasias 
malignas de pele, bem como determinar os seus principais tipos em trabalhadores rurais. Métodos: Foi 
realizada uma revisão de literatura sobre o tema, utilizando quatro artigos obtidos a partir das principais 
bases de dados: Google acadêmico e Scielo, além do Instituto Nacional de Câncer no período de 2020-
2022. Foram incluídos artigos científicos e periódicos relacionados ao tema principal. Resultados 
e discussão: Dados do INCA, informam que o câncer de pele é o tipo de câncer mais frequente no 
Brasil e no mundo, e corresponde a 27% de todos os tumores malignos no país. Em homens é mais 
incidente nas regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste. Segundo estudo realizado pela Sociedade Brasileira 
de Dermatologia na Campanha Dezembro Laranja em Juiz de Fora a prevalência do câncer de pele é de 
13%. Destes, 10% é carcinoma de pele não melanoma, sendo 8% do tipo carcinoma basocelular, 2% do 
tipo carcinoma espinocelular e 3% correspondentes ao câncer de pele melanoma. Quanto à localização 
da lesão, observou-se que 32% encontravam-se na cabeça, 27% no tronco, 27% nos membros e 1% 
indeterminado, ou seja, as regiões mais afetadas estiveram mais relacionadas à maior exposição solar. 
Quanto ao tempo em horas de exposição e o desfecho de câncer de pele, pacientes com exposição 
maior que duas horas, tiveram risco mais elevado para o desenvolvimento de neoplasias malignas de 
pele. Conclusões: Nesse sentido, fica evidente que o câncer de pele é muito frequente na população de 
trabalhadores rurais, sendo o carcinoma de pele não melanoma basocelular o mais prevalente. Embora, 
este apresente baixa morbimortalidade, outros tipos, como o câncer de pele melanoma, comumente, 
cursam com prognósticos desfavoráveis. Verifica-se a importância de investir em campanhas de 
prevenção da doença, uso de chapéus, roupas compridas e protetor solar.

Palavras-chave: Neoplasias cutâneas. População rural. Prevenção primária.
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VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR RURAL

Bárbara Dos Santos1

Bárbara Heuer Voltz1

Gabriela Damerau Sada1

Tatiane Muniz Barbosa1

Introdução:  A vigilância em saúde do trabalhador rural está contida na área de atuação da Atenção 
Primária em Saúde (APS), que tem dentre suas diretrizes o atendimento integral, longitudinal, humanizado 
e com uma equipe multiprofissional, considerando a territorialização. Ademais, é a APS que coordena 
o cuidado em saúde, organizando os serviços de acordo com as necessidades de cada território. Nesse 
cenário, destaca-se o significativo número de trabalhadores na área rural e a diversidade de culturas 
e modos de vida no Brasil, um País extenso em território geográfico e miscigenações. Desse modo, 
destaca-se a importância da atuação da vigilância em saúde do trabalhador como garantia de acesso ao 
SUS, vislumbrando que as ações perpassem o cuidado integral. Objetivo: Conhecer as características da 
vigilância em saúde do trabalhador rural em publicações científicas. Método: Trata-se de um estudo de 
revisão de literatura realizado na base de dados Portal Regional da BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) 
- Informação e Conhecimento para a Saúde. Para a busca se utilizaram os seguintes filtros:  “saúde do 
trabalhador” and “vigilância em saúde” and “trabalhador rural”, com publicações na língua portuguesa, 
textos completos, entre os anos de 2017 a 2022. Foram encontrados 53 textos, mas se optou por excluir 
monografias, teses, manuais e cartilhas de orientação, textos repetidos e que não versavam sobre 
saúde do trabalhador rural. Desse modo, analisaram-se 3 artigos. Resultados e discussão: Os artigos 
analisados tratavam acerca da relação de exposição a agrotóxicos e agravos à saúde de trabalhadores 
rurais, sendo 2 de pesquisa bibliográfica e 1 pesquisa de campo. Os dados indicam que a maioria (80%) 
dos trabalhadores rurais estão expostos a agrotóxicos diversos e o uso de equipamentos de proteção 
individual recomendados para a atividade agrícola acontece de maneira inadequada. Dentre os agravos 
à saúde destes trabalhadores se observou maior risco para perdas auditivas, câncer, doenças mentais, 
neurológicas, endócrinas, renais, respiratórias e autoimunes. Considerando os diagnósticos médicos, 
destacaram-se gastrite, depressão, ansiedade, mialgia e artrite/artralgia. Conclusões: Diante disso, 
enfatiza-se, assim como nos artigos analisados, a importância de promover ações de vigilância em saúde 
do trabalhador, a fim de ampliar a prevenção à exposição aos agrotóxicos. Não obstante, considera-
se sobre a inclusão de discussões robustas sobre saúde do trabalhador nos cursos de graduação em 
saúde, ainda que de forma transversal, com vistas a mobilizar os futuros profissionais de saúde para o 
compromisso com a temática da qualidade de vida do trabalhador rural. 

Palavras-chave: Trabalhador rural. Agravos à saúde. Vigilância em saúde.
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INCIDÊNCIA DA INFECÇÃO POR H� PYLORI NA POPULAÇÃO RURAL

Gabriela Bernardino Fey1

Isadora Alberti Goedert1

Eloisa Fritsche1

Maria Luiza Amorim1

Augusto Fey1,2

Introdução: O Helicobacter pylori (H. pylori) é uma bactéria Gram-negativa transmitido via fecal-
oral, que coloniza a mucosa gástrica. Acomete cerca de 50% da população mundial. Sabe-se que 
90% das úlceras duodenais e mais de 70% das gástricas são causadas pela infecção por H. pylori. 
O desenvolvimento de outras doenças como gastrite, pangastrite, adenocarcinoma gástrico e linfoma 
gástrico, também está relacionado com a infecção por essa bactéria. Os testes para H. pylori são: não 
invasivos (sorologia e teste respiratório da ureia com carbono marcado) e os invasivos (teste rápido da 
urease, histologia e cultura). Existem critérios para definir quem são os pacientes que recebem indicação 
de tratamento da infecção por H. pylori, sendo que o esquema básico consiste na combinação de um 
Inibidor de Bomba de Prótons e Antibióticos. Sabe-se que a infecção pela bactéria está relacionada 
com as más condições de higiene e contato com águas e alimentos contaminados, entre outros, e toda 
população está exposta a fatores de risco, inclusive a população rural. Objetivos: Realizar o teste de 
urease nos pacientes submetidos à endoscopia digestiva alta (EDA) em uma clínica privada do Alto Vale 
do Itajaí, verificando a incidência de casos positivos para infecção pela H. pylori na população rural.  
Métodos: Essa é uma pesquisa prospectiva, caracterizada como um estudo observacional analítico, 
com delineamento epidemiológico transversal do tipo inquérito. A população consiste nos pacientes 
moradores de áreas rurais, submetidos à EDA, em uma clínica privada do Alto Vale do Itajaí, com 
diagnóstico para H. pylori. Os dados foram organizados e analisados no software SPSS, versão 22.0. 
Para a verificação das associações nas tabelas 2x2 foi utilizado o teste Qui-Quadrado de Pearson ou o 
teste exato de Fischer. Foi adotado como nível para significância estatística um p<0,05. Estudo aprovado 
pelo CEP da UNIDAVI, número do parecer 5.355.864. Resultados e Discussão: A amostra do presente 
estudo foi composta por 228 pacientes que realizaram o exame de endoscopia. Em relação a associação 
entre paciente residir em zona rural e a presença de saneamento básico em sua residência, observa-se 
uma prevalência de 55,3% dos pacientes que residem na zona rural não possuem saneamento básico 
em sua residência, em contrapartida 99,4% que não residem na zona rural possuem saneamento em sua 
residência, tendo uma associação estatisticamente significativa entre não residir na zona rural e possuir 
saneamento básico assim como residir em zona rural e não possuir saneamento básico. Conclusões: 
Apesar da alta prevalência de infecção por H. pylori na população como um todo, observa-se a carência 
de estudos epidemiológicos que retratam este cenário na população rural.  Nesta pesquisa não foi possível 
verificar associação estatisticamente significativa entre a positividade do teste da urease em relação 
a residência do paciente, entretanto é uma preocupação de saúde pública estes pacientes residentes 
em zona rural não possuírem saneamento básico em sua residência. Conclui-se que a população rural 
também está exposta a fatores de risco para a incidência de infecção por H. pylori, por isso, faz-se 
necessário mais estudos com essa população.  

Palavras-chave: H pylori. Infecção. Úlcera. Gastrite. População rural.
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AGROTÓXICOS, HORMÔNIOS SEXUAIS, INFERTILIDADE E O TRABALHADOR 
RURAL: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Eduardo Lourenço Moreira1

Taina Farias1

Mark William Lopes1

Aline Martins Varela1

 

Introdução: A agricultura brasileira utiliza em grande escala agrotóxicos. O uso e exposição a estas 
substâncias no meio rural parece impactar a fertilidade humana, principalmente aqueles que não 
utilizam equipamentos de proteção individual. Desregulação do sistema endócrino, alteração dos níveis 
de hormônios sexuais e consequentemente infertilidade pode atingir o trabalhador rural. Objetivos: 
Este trabalho tem como objetivo principal avaliar o impacto da exposição a agrotóxicos nos níveis 
hormonais e fertilidade humana. Métodos: Para isso, foram realizadas pesquisas bibliográficas em bases 
de dados como SciELO® e Google Acadêmico®. Resultados e discussão: Um trabalho realizado no 
estado do Rio Grande do Sul revelou que homens expostos a agrotóxicos apresentaram aumento de 
14% na concentração de testosterona e redução de 20% do hormônio luteinizante (LH). Espermogramas 
desses trabalhadores rurais sugeriram também uma tendência de queda na quantidade e qualidade dos 
espermatozóides. Conclusão: A partir dessas observações, concluiu-se que os achados são sugestivos 
de que exposições crônicas a agrotóxicos alteram o nível dos hormônios sexuais masculinos, podendo 
contribuir para elevação das taxas de infertilidade nesse público.

Palavras-chave: Agrotóxico. Infertilidade. Trabalhador rural.
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CUIDADOS PALIATIVOS E MORTE: ESTRATIFICANDO O CONHECIMENTO DE 
PROFISSIONAIS MÉDICOS E ESTUDANTES DE MEDICINA

Arieli Michels1

 Gabriele Sarnoski2

Rafaela Caron 3

 

Introdução: É crescente a demanda por profissionais capacitados em Cuidados Paliativos (CP) na 
atualidade, principalmente na área das ciências médicas. Essa progressiva demanda é decorrente do 
envelhecimento populacional e do aumento da incidência de doenças crônicas não curáveis, como 
cânceres avançados e quadros de demência. Assim, é imprescindível a inserção da temática em Cuidados 
Paliativos na matriz curricular do curso de medicina, para que os acadêmicos e futuros médicos tenham 
o preparo integral e necessário, para atuar com pacientes terminais. Objetivos: Avaliar o conhecimento 
em Cuidados Paliativos e a percepção de morte, de acadêmicos de Medicina e de médicos residentes em 
um hospital, ambos situados em Rio do Sul, SC. Métodos: Estudo observacional, transversal e analítico, 
realizado através da aplicação de um questionário contendo quinze perguntas acerca da temática, sendo 
a análise estatística dos dados feita pelo programa SPSS, sendo apresentados por meio de números 
absolutos e percentuais. Resultados e discussão: No total, 101 participantes responderam a pesquisa, 
sendo o maior percentual de acadêmicos da primeira fase da graduação em medicina, mulheres e na faixa 
etária entre 21 e 30 anos de idade. Em uma análise global, a maioria dos entrevistados refere conhecer o 
conceito de CP, mas não refere conhecimento para a indicação adequada de um paciente para um serviço 
especializado em CP. A maioria dos entrevistados não se sente preparado para atender um paciente em 
final de vida, mas se sente preparado para lidar com a morte de um paciente. A maioria dos entrevistados 
não soube avaliar se seus conhecimentos sobre CP adquiridos durante a graduação foram suficientes, 
nem se o tratamento de dor (incluindo opioides), controle de sintomas em pacientes terminais foram 
suficientes ao longo da graduação. A maioria dos entrevistados concorda que os CP podem aumentar a 
expectativa de vida dos pacientes, e que é importante um acompanhamento multiprofissional para esses 
pacientes. A maioria dos entrevistados também concordam com a implementação de uma disciplina de 
CP durante a graduação em medicina. Conclusões: As atitudes e práticas frente ao ensino dos CP nas 
escolas médicas sugerem algumas limitações, nas mais diversas questões envolvendo a área, como por 
exemplo: indicação de CP aos pacientes, controle dos sintomas mais comuns, sendo então, de grande 
necessidade e importância social, a incorporação do ensino dessa temática com maior profundidade 
dentro das escolas médicas brasileiras, para que possa ter como reflexo, um cuidado integral ao paciente 
em terminalidade. 

Agradecimentos: Um agradecimento especial às professoras Arieli e Rafaela, que me ajudaram na 
construção deste trabalho, aos profissionais médicos e acadêmicos de medicina que aceitaram responder 
a minha pesquisa, a minha família e amigos, que também ajudaram ao longo da elaboração e conclusão 
deste trabalho.
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RISCO À SAÚDE DO TRABALHADOR RURAL: ORGANOFOSFORADOS

Josieli Dela Justina1
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Mark William Lopes1

Introdução: Os Organofosforados (OFs) são compostos estudados e manuseados desde a idade média 
pelos alquimistas. No decorrer dos séculos foram desenvolvidos diversos compostos fosfóricos, sendo 
descoberta a relação da toxicidade do produto e sua utilização como inseticida e herbicida na prática. 
Na Segunda Guerra Mundial foram utilizados para armamentos bélicos, a exemplo o gás sarin, por 
ser incolor e inodoro. Atualmente, evidências epidemiológicas indicam que os OFs são utilizados na 
agricultura como praguicidas. A maior circulação desses produtos ocorre em meio rural pela facilidade 
de acesso. Devido ao aumento da incidência de intoxicações exógenas por OFs, regras e normatizações 
surgiram para regulamentar a utilização desses produtos, evitando a exposição indiscriminada. Entretanto, 
a intoxicação aguda por OFs ainda ocorre com determinada frequência. Outra forma de intoxicação 
decorre da exposição cotidiana a esses produtos, trata-se da intoxicação crônica, mais recorrente nessa 
população. Nesse sentido, verifica-se a importância de reconhecer os riscos do uso de OFs na saúde 
do trabalhador. Objetivos: Revisar o que a literatura traz sobre a ação dos organofosforados na saúde 
do agricultor. Métodos: Foi realizada uma busca nas bases de dados: Google acadêmico, PubMed e 
UpToDate correspondentes ao período de 2004 a 2022, utilizando os seguintes descritores: intoxicação 
por organofosfato; toxicologia; sintomas gerais com o operador booleano “AND”. Como critério de 
inclusão usamos artigos científicos, periódicos e livros e como critérios de exclusão foram retirados 
artigos referentes a animais ou que não estavam de acordo com os descritores. Resultados e discussão: 
Foram selecionados 11 artigos para leitura e através destes podemos concluir que os OFs são bem 
absorvidos por via inalatória, cutânea ou através do trato gastrointestinal. Quando envolvem crianças, 
as intoxicações são acidentais, pelo contato ou ingestão do produto no meio doméstico, muitas vezes, 
armazenados em casas, galpões e em recipientes inadequados. Já no adulto se dá pelo contato direto, 
manuseio inapropriado, não utilização de equipamentos de proteção individual (EPIs) e tentativas de 
suicídio. No caso de exposições agudas, como o contato direto com OFs, os trabalhadores rurais devem 
atentar para sintomas como sialorréia, hiperidrose, miose, lacrimejamento, hipersecreção brônquica, 
bradicardia, vômitos e diarréia, bem como para a síndrome intermediária. Vale, contudo, ressaltar como 
principais manifestações crônicas da exposição cotidiana aos OFs as polineuropatias e as desordens 
neuropsiquiátricas. Conclusões: O conhecimento e a informação a respeito do potencial toxicológico dos 
OFs são de grande importância, pois permite o estabelecimento de ações de prevenção e a identificação 
de intoxicações por esta substância. A redução da toxicidade por OFs pode ser feita pelo uso de EPIs, os 
quais muitas vezes são negligenciados pelos trabalhadores rurais por falta de informações, motivos de 
calor ou agilidade. Ressalta-se ainda a importância do descarte adequado de embalagens onde os OF´s 
são armazenados, uma vez que esta é causa comum de intoxicações. Por fim, salienta-se a relevância 
do conhecimento dos principais sintomas clínicos pelos profissionais da saúde para que seja realizado o 
correto encaminhamento em pacientes intoxicados por OF´s.

Palavras-chave: Intoxicação por organofosforado. Toxicologia. Sintomas gerais.
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LOMBALGIA E O TRABALHADOR RURAL 

Cristianne Confessor Castilho Lopes 1

Eduardo Barbosa2 
Alex Moreira Souza2

  

 
Introdução: A investigação das condições de trabalhado tem sido um tema central na saúde pública, 
pois essas condições podem levar ao adoecimento do trabalhador. Os esforços físicos realizados pelos 
trabalhadores rurais, como as caminhadas prolongadas, levantamento de grandes cargas, permanência 
em posições corporais incômodas por longos períodos de tempo, ritmo intenso de produtividade, 
movimentos repetitivos, podem levar ao surgimento de sintomas de dores lombar. O trabalhador rural, 
utiliza em grande número de suas ações a musculatura extensora da coluna lombar, e quando os músculos 
abdominais diminuem sua força e ocorre um desequilíbrio entre os músculos flexores e extensores 
do tronco, pode acarretar em uma dor lombar. No Brasil existe um grande número de trabalhadores 
neste setor que não tem acompanhamento adequado nas suas necessidades de saúde, ficando evidente 
a grande importância do conhecimento do seu perfil de adoecimento. Apesar desta população ser de 
suma importante para a economia, poucas pesquisas são realizadas, em especial as relacionadas à dor. 
Neste sentido, este estudo se justifica para que seja identificado os elementos que contribuem e estão 
associados aos sintomas dolorosos destes trabalhadores. Objetivos: Mapear os estudos que analisaram a 
correlação entre a atividade laboral do trabalhador rural e a dor lombar. Métodos: Este estudo constitui-
se em revisão da literatura, classificada como exploratória e descritiva. O trabalho realizado é de caráter 
quali-quantitativo. A análise qualitativa dos dados é realizada de forma intuitiva e indutiva durante o 
levantamento do referencial teórico. É também quantitativo pelo emprego do método multicritério. A 
pesquisa bibliográfica, foi realizada nas seguintes bases de dados: US Nacional Library of Medicine 
(Pub Med), Scientific Electronic Library on-line (SCIELO), Sistema Latino-Americano do Caribe de 
informação em Ciências da Saúde (LILACS), Science Direct (Elsevier) e Embase. As palavras-chaves 
utilizadas em língua portuguesa para a pesquisa nas bases de dados foram: Lombalgia, Dor Lombar, 
Trabalhador Rural. Resultados e discussão: O trabalho rural é um dos setores que enfrentam altos riscos 
ergonômicos para o desenvolvimento das alterações musculoesqueléticas e incapacidades decorrentes 
desta atividade laboral; além disso, contém uma rotina desgastantes e prolongada, o que difere do trabalho 
formal em outros setores que tem uma carga horária geralmente limitada a 8 horas diárias. Em um estudo 
realizado no Rio Grande do Sul, foi demonstrado que somente 27,7% dos entrevistados tinham uma 
carga horaria de trabalho de 6 a 8 horas e que 72.7% tinha uma carga horária de 10 ou mais horas diárias. 
Conclusões: A combinação de fatores como: esforços físicos repetitivos, posições corporais incômodas 
inadequadas por longos períodos, acrescido de uma carga horária exaustiva de trabalho integra a rotina 
do trabalhador rural. Tal cenário deve ser considerado dentro das políticas públicas de saúde, como uma 
das prioridades dos planos de ações. Além disso, sugere-se que os profissionais de saúde se sensibilizem 
para correto rastreamento e tratamento dos casos. Agradecimentos: A todos que participaram, direta ou 
indiretamente do desenvolvimento deste trabalho de pesquisa; e as Ligas Acadêmicas de Medicina da 
Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto do Vale do Itajaí – Unidavi pela oportunidade de 
apresentação e evento. 

Palavras-chave: Lombalgia. Dor lombar. Trabalhador rural.

1 Universidade da Região de Joinville – UNIVILLE, Joinville, SC, Brasil;
2 Universidade Alto Vale Rio do Peixe – UNIARP, Caçador, SC, Brasil. E-mail: cristiannelopes3@gmail.com



29

III Encontro Integrado das Ligas Acadêmicas de Medicina
Ciência, Tecnologia  e Inovação no Processo Saúde-Doença dos Trabalhadores Rurais

EPIDEMIOLOGIA DOS ACIDENTES COM ANIMAIS PEÇONHENTOS NO 
ESTADO DE SANTA CATARINA

Marcos Thiago Faé1

Raffael Búrigo1

Mark William Lopes1

Introdução: Os animais peçonhentos são aqueles  que  possuem  uma estrutura  capaz  de  injetar  
a  peçonha  em  outro  animal que lhe ofereça perigo. No Brasil, os principais animais causadores 
de acidentes são as aranhas, escorpiões, serpentes, larvas de lepidópteros, alguns himenópteros e 
coleópteros. No Brasil, os gêneros de aranhas com importância médica são Phoneutria (armadeiras), 
Loxosceles (aranha marrom) e Latrodectus (viúva negra). Entre os escorpiões destaca-se o Tityus 
bahiensis, Tityus stigmurus e Tityus serrulatus. Dentre as serpentes, a maioria é causada pelos gêneros 
Bothrops e Bothropoides (jararacas), Crotalus (cascavel) e Lachesis (surucucu). Entre os himenópteros 
às famílias Apidae (abelhas e mamangavas), Vespidae (vespas e marimbondos) e Formicidae (formigas). 
Lagartas do gênero Lonomia são responsáveis pela maioria dos acidentes causados  por  lepidópteros. 
Objetivos: Reconhecer a epidemiologia e os principais fatores de risco para acidentes com animais 
peçonhentos no interior do estado de Santa Catarina. Métodos: Foi realizada uma revisão de literatura 
sobre o tema utilizando seis artigos das principais bases de dados: PubMed, Google acadêmico e 
Scielo no período de 2018-2022. Foram incluídos artigos científicos e periódicos relacionados ao tema 
principal. Resultados e discussão: De acordo com o Centro de Informações e Assistência Toxicológica 
de Santa Catarina (CIATox/SC), nos últimos dez anos, no Estado de Santa Catarina, a maioria dos 
acidentes causados por animais peçonhentos foram causados por aranhas marrom e armadeira, seguida 
por incidentes relacionados a picadas de abelhas e vespas, serpentes jararaca e coral, escorpiões amarelo 
e marrom e contato com o veneno das lagartas taturana hemorrágica, em ordem de prevalência. O número 
de acidentes aumenta no verão porque nos meses quentes os animais estão mais ativos, saem de seus 
abrigos para troca de calor e é também nestes meses que ocorre o período reprodutivo, principalmente 
das serpentes. No sexo feminino há maior prevalência de araneísmo, porque as mulheres são mais 
propensas a este tipo de acidente, praticando atividades nos ambientes domiciliares e peridomiciliares, 
enquanto todas as outras causas predominam no sexo masculino. Há maior ocorrência de acidentes em 
pessoas com menor escolaridade, principalmente pela falta de conhecimento sobre os hábitos e sobre 
os cuidados nos habitats desses animais. Extremidades do corpo, como cabeça, mãos e  pés,  foram  as  
partes  do  corpo  mais  acometidas  por  picadas  de animais  peçonhentos, porque são mais  utilizadas  
em  atividades  diárias,  sendo mais expostas aos animais. Os agravos podem estar relacionados com 
mudanças na estrutura da paisagem – aumento de áreas urbanas e depredação florestal, por exemplo. 
Conclusões: Neste contexto, fica evidente a importância de reconhecer a epidemiologia local e 
os principais fatores de risco relacionados aos acidentes com animais peçonhentos. Por meio desse 
conhecimento, é possível prevenir boa parte dos acidentes causados pela depredação florestal e a falta 
de cuidados, uma vez que a maioria dessas espécies não são consideradas agressivas e reagem somente 
quando se sentem ameaçadas. 

Palavras-chave: Epidemiologia. Vigilância sanitária ambiental. Araneísmo. Escorpionismo. Ofidismo.
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RISCO BIOLÓGICO RELACIONADO À SAÚDE DO TRABALHADOR RURAL

Marcos Thiago Faé1

Mark William Lopes1

Introdução: De acordo com a FioCruz, os riscos biológicos ocorrem por meio do contato entre 
o homem e microorganismos patogênicos. São considerados riscos biológicos os vírus, bactérias, 
parasitas, protozoários, fungos e bacilos. Muitas atividades profissionais favorecem o contato com tais 
microorganismos, dentre elas, o trabalho rural. Isso evidencia a importância do conhecimento sobre os 
principais riscos biológicos, nesse contexto, e como preveni-los. Objetivos: Reconhecer os principais 
riscos biológicos associados à saúde do trabalhador rural e suas formas de prevenção. Métodos: Foi 
realizada uma revisão de literatura sobre o tema utilizando quatro artigos das principais bases de dados: 
PubMed, Google acadêmico e Scielo no período de 2020-2022. Foram incluídos artigos científicos e 
periódicos relacionados ao tema principal. Resultados e discussão: Na zona rural a agricultura familiar, 
ainda é o meio de subsistência para muitos agricultores, sendo responsáveis por 80% da produção 
de alimentos no Brasil. No contexto de infecções respiratórias transmitidas via naso-oral, agregando 
gripes, resfriados, pneumonias, tuberculose, Coronavírus Disease 2019 (COVID-19), é difícil manter o 
distanciamento social pelo impacto socioeconômico gerado. Isso coloca os trabalhadores rurais e suas 
famílias sob risco de exposição acentuada a vírus e bactérias, culminando no maior desenvolvimento de 
infecções. Mediante sintomas gripais, recomenda-se realizar o teste específico para antígeno COVID-19, 
instituir as normas de etiqueta respiratória, incluindo o uso de máscaras, principalmente por indivíduos 
sintomáticos, lavagem frequente de mãos e/ou o uso de álcool a 70%, além do distanciamento social. 
No Brasil, também são comuns parasitoses causadas por helmintos, especialmente em regiões rurais 
com condições socioeconômicas precárias, onde as condições básicas de saneamento e educação 
são desfavoráveis. São comuns a ascaridíase, enterobíase, estrongiloidíase, teníase e outros. Neste 
contexto, são necessários cuidados relacionados à manipulação, armazenamento e preparo adequado de 
alimentos, prezando pela higienização adequada das mãos e lavagem adequada de alimentos, melhorias 
na qualidade das águas, uso de sapatos fechados, além de esclarecimentos sobre essas doenças, 
possibilitando a mudança de hábitos e comportamentos por meio da promoção em saúde. Mediante 
sintomas de helmintíases, deve-se consultar o médico, realizar o exame parasitológico de fezes para 
confirmação diagnóstica e tratamento adequado. Também foi encontrado risco biológico associado a 
infecção fúngica, destacam-se as micoses cutâneas. A exposição a diversas fontes de infecção, uso de 
botas e sapatos fechados por períodos prolongados, úmidos, muitas vezes compartilhados entre pessoas 
e a falta de higiene favorecem a transmissão da doença e a penetração do fungo no estrato córneo. O 
tratamento consiste no uso de antifúngicos, manter a região seca, preferindo roupas de algodão, uso de 
talco para absorver a umidade e restrição do uso de sapatos fechados. Conclusões: Os principais riscos 
biológicos à saúde do trabalhador rural, estão associados a infecções de via aérea superior e inferior, 
helmintíases e infecções fúngicas, principalmente as micoses cutâneas. O tratamento dessas doenças se 
faz necessário para melhorar a saúde do trabalhador rural e evitar a propagação dessas doenças neste 
grupo.

Palavras-chave: Fatores de risco biológicos. Áreas rurais. Infecções respiratórias. Fungoselmintíase.
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EXPOSIÇÃO A AGROTÓXICOS NA AGRICULTURA E A RELAÇÃO COM A 
DOENÇA DE PARKINSON

Lucas Eduardo Dos Santos Viana1

Eric Dylan Taufenbach1

Luana Zanon1

Brenda Albino1

Tassiane Thiesen1

Lilian Adriana Borges1

Introdução: A relação entre a doença de Parkinson e a exposição a agrotóxicos vêm sendo cada vez 
mais estudada. Este contexto se relaciona ao aumento do consumo dos agrotóxicos, ignorando os efeitos 
nocivos ao meio ambiente e à saúde humana. A doença de Parkinson (DP) é uma afecção do sistema 
nervoso central expressa de forma crônica e progressiva. É uma doença neurológica, que afeta os 
movimentos do indivíduo, dando origem a tremores associados à lentidão de movimentos (bradicinesia), 
rigidez muscular e instabilidade postural. Quanto aos agrotóxicos, a suspeita de sua relação com a DP foi 
aventada pela primeira vez em 1976, quando a neurotoxina (MPTP), que possui uma estrutura química 
semelhante à do herbicida paraquat, foi observada em experimento. Esta indicação chamou a atenção 
por promover efeitos tóxicos no modelo, destruindo neurônios dopaminérgicos de forma permanente, 
causando sintomas parecidos com a DP. Objetivos: A pesquisa teve como objetivo principal elencar 
os principais fatores causadores da DP provenientes de agrotóxicos. São explorados os efeitos a 
longo prazo desses pesticidas; associando-os à degeneração crônica que ocorre na DP. Além disso, 
buscou evidenciar a necessidade de se pesquisar sobre o assunto e propor mudanças na forma como 
os agrotóxicos são utilizados. Métodos: O método adotado para o desenvolvimento da pesquisa foi 
a pesquisa bibliográfica. Foram exploradas na pesquisa, SciELO® e MEDLINE® como base de dados 
para a leitura de artigos. Resultados e discussão: Um grande número de estudos epidemiológicos 
identificou um vínculo correlativo entre a DP e a exposição a pesticidas. A natureza idiopática da DP 
faz com que a relação entre a exposição a pesticidas, o risco e o aumento da incidência sejam difíceis 
de interpretar. Em um estudo realizado com 507 pacientes do ambulatório do Hospital Universitário do 
Oeste do Paraná (HUOP), 48 foram diagnosticados com DP. Dentre esses 48 pacientes, a maioria dos 
sujeitos, 25 indivíduos (78,11%), teve atividade laboral na agricultura. A maioria dos 28 (87,48%) dos 
sujeitos morou na área rural; mais da metade no local morou de 11 a 30 anos. Quanto ao contato com 
o agrotóxico, 74,98% dos sujeitos afirmaram ter contato com as substâncias. Ao analisar o tempo de 
latência entre a exposição direta aos agrotóxicos e o surgimento dos primeiros sintomas da DP, o tempo 
variou de 10 a 60 anos. Os resultados mostraram que os sujeitos da pesquisa já moraram na área rural e 
tiveram atividade laboral na agricultura, tendo sido expostos a agrotóxicos de forma direta ou indireta 
em 74,98% dos casos. Conclusões: É possível inferir que o uso de agrotóxicos tem uma relação direta 
com o desencadeamento da doença de Parkinson, com inúmeros estudos que confirmam essa hipótese. 
Além disso, os efeitos crônicos dos agrotóxicos podem demorar a se manifestar por meses ou anos 
após a exposição. Isto apresenta um desafio para o acesso a um eficaz tratamento assim como para 
intervenções preventivas. Observa-se a relevância de estudar esses fatores de risco para compreender os 
mecanismos da doença e sua heterogeneidade.

Palavras-chave: Agrotóxicos. Agricultura. Parkinson.
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FATORES QUE RELACIONAM O USO DE AGROTÓXICOS COM O 
DESENVOLVIMENTO DE DEPRESSÃO EM TRABALHADORES RURAIS 

Tassiane Thiesen1

Cristina Albino1

Luana Zanon1

Lucas Eduardo dos Santos Viana1

Lilian Adriana Borges1

Eric Dylan Taufenbach1

Introdução: O crescimento populacional se mostra cada vez mais presente e gera um aumento na demanda 
alimentícia. A partir desse contexto, houve um avanço da agricultura e ampliou-se o uso de agrotóxicos. 
Nos últimos anos, tem sido muito discutida a nocividade e os efeitos dos agrotóxicos para a saúde 
humana, a população consumidora e os trabalhadores que têm contato direto com esses agroquímicos. 
Em relação a estes últimos, tem aumentado a quantidade de trabalhadores rurais diagnosticados com 
transtornos mentais, principalmente a depressão. A depressão é uma doença que acomete o paciente em 
sua totalidade, gerando grande sensação de desconforto e sofrimento. A depressão é considerada a quarta 
maior contribuinte para a incapacidade, necessitando de um tratamento individualizado para aumentar a 
qualidade de vida dos pacientes. Objetivos: Compreender os fatores que correlacionam os agrotóxicos 
com o desenvolvimento da depressão em trabalhadores rurais. Métodos: O método utilizado para o 
desenvolvimento da pesquisa foi o da pesquisa bibliográfica. Foram utilizados livros acadêmicos e artigos 
científicos das plataformas de pesquisa como MEDline, PubMed e SciELO. Resultados e discussão: 
Os estudos constataram que a exposição aos metanofosforados afetou biomarcadores serotoninérgicos 
a nível cerebral em pacientes com comportamentos depressivos. Entre os trabalhadores diagnosticados 
com depressão, aproximadamente 94,7% são homens, 72% não faziam uso dos equipamentos de proteção 
individual oral, ocular, nasal e dérmica. Além disso, 56% dos trabalhadores nunca leram as instruções e 
recomendações escritas nos rótulos. Outro fator que foi avaliado foi o tempo de exposição ao agrotóxico, 
98% relataram manusear regularmente agrotóxicos. Conclusões: Os estudos apontaram que os fatores 
que mais relacionam o agrotóxico ao desenvolvimento de depressão são o manuseio sem o correto uso 
dos equipamentos de proteção individual (EPI) e o tempo de exposição a esse agroquímico. Fica clara 
a importância da conscientização dos trabalhadores para que façam o devido uso desses equipamentos 
a fim de reduzir danos à saúde. Além disso, observa-se a relevância de mais pesquisas e estudos sobre 
outros fatores que podem afetar o desenvolvimento de depressão relacionada aos agrotóxicos.

Palavras-chave: Agrotóxicos. Depressão. Trabalhadores rurais.
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A RELAÇÃO ENTRE A ATIVIDADE LABORAL DO MEIO RURAL E O 
SURGIMENTO DE DOENÇAS OSTEOMUSCULARES
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Introdução: Considerando-se que o setor primário da economia brasileira, a agricultura, é um dos mais 
importantes no Brasil, e devido ao aumento na demanda, os trabalhadores rurais têm sofrido diversos 
agravos à saúde no decorrer das suas atividades laborais. Além dos eventos danosos causados pelo uso de 
agrotóxicos, observa-se o desenvolvimento de doenças osteomusculares relativas ao trabalho (DORT), 
lesões por esforço repetitivo (LER) e incapacidade. As doenças osteomusculares ou musculoesqueléticas 
e do tecido conjuntivo são as mais comuns, destacando-se as inflamações das articulações e ligamentos, 
dores lombares crônicas, cervicalgias e problemas na coluna dorsal. Objetivos: Entender a relação 
entre o trabalho rural e o desenvolvimento de doenças osteomusculares; identificar os riscos aos quais 
os trabalhadores rurais estão expostos; propor medidas para a prevenção de doenças osteomusculares 
em trabalhadores rurais. Métodos: O método para o desenvolvimento da pesquisa foi o de pesquisa 
bibliográfica. Foram utilizados artigos científicos encontrados no mecanismo virtual de pesquisa 
Google Acadêmico. Resultados e discussão: Destacando-se, em ordem decrescente de frequência, 
as inflamações das articulações e ligamentos (geralmente nos braços, punhos, mãos e joelhos, como 
sinovites, tenossinovites e tendinites), dores lombares crônicas, cervicalgias e problemas na coluna 
dorsal. Ao observar as diversas operações e etapas de trabalho foi possível concluir que é altamente 
repetitivo, com uso manual intensivo e que exige muito em termos de postura� Os lavradores assumem 
posturas inadequadas durante o trabalho com flexões da coluna vertebral e flexões exageradas da coluna 
cervical. Dependendo do tipo de atividade é necessário ficar na posição de cócoras forçando a coluna 
vertebral e os membros superiores devido ao movimento de flexão. Ao realizar a tarefa de capinar, 
a inclinação anterior forçada do tronco pode causar deterioração dos discos intervertebrais da região 
lombar, justificando a queixa de lombalgia. Os pacientes lavradores foram orientados a respeito da 
ergonomia no trabalho rural. Além disso, foi recomendado aumentar o comprimento do cabo da enxada 
e o trabalhador foi orientado a não flexionar o pescoço ao capinar, evitar rotação da coluna e, quando 
realizar atividades ao nível do chão (como a de arrancar mato), flexionar o máximo que for possível os 
membros inferiores, com a coluna mantida em posição ereta. Os pacientes também foram estimulados 
a realizarem exercícios de alongamento e relaxamento muscular para fortalecer estruturas frágeis e 
relaxamento daquelas sobrecarregadas, além de também estipularem um tempo para pausa do trabalho. 
Conclusões: Algumas medidas ergonômicas simples podem ser tomadas a fim de melhorar a qualidade 
de vida do trabalhador, além da conscientização a respeito da ergonomia adequada durante o trabalho. 
Por fim, diante da importância da agricultura na economia, é evidente a necessidade da continuidade de 
realizar pesquisas acerca de tal temática.

Palavras-chave: Trabalho rural. Doenças osteomusculares. Saúde.
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VÍNCULO ENTRE EXPOSIÇÃO A PESTICIDAS E O DESENVOLVIMENTO DA 
DOENÇA DE PARKINSON

João Gabriel De Matos De Barros1

Gabriela Kitzberger1

Marcos Thiago Faé1

Daniele Gargioni1

Amanda Horstmann De Melo1

Samantha Lopes1

Anderson Zeschau1

Introdução: A doença de Parkinson (DP) é uma patologia neurodegenerativa e intrínseca à interação 
entre o envelhecimento, fatores genéticos e ambientais. Mundialmente, 1 a 2% da população idosa é 
acometida pela doença, totalizando 10 milhões de indivíduos afetados. No Brasil, estima-se 220 mil 
indivíduos com DP, havendo perspectivas de duplicação até 2030. A fisiopatologia da DP envolve 
mecanismos de estresse oxidativo, disfunção lisossomal e mitocondrial, excitotoxicidade glutamatérgica 
e neuroinflamação, oriundos da agregação intraneuronal de α-sinucleína mal dobrada e corpos de Lewy. 
Além de contribuintes genéticos, há fatores de risco ambientais relacionados ao desenvolvimento da DP, 
pode-se citar a exposição a pesticidas e metais pesados, o traumatismo crânio encefálico e a disbiose 
intestinal. Objetivos: Avaliar evidências da DP relacionadas a saúde do trabalhador rural e suas formas 
de profilaxia. Métodos: Foi realizada uma revisão de literatura sobre o tema utilizando seis artigos das 
principais bases de dados: PubMed e Scielo no período de 2017-2022. Foram incluídos artigos científicos 
relacionados ao tema principal. Resultados e discussão: A DP é uma doença multifatorial e a interação 
entre fatores de risco predispõem o surgimento da doença, especialmente em idosos submetidos a gatilhos 
ambientais, como a exposição a pesticidas, havendo acometimento dos neurônios dopaminérgicos da 
substância negra pars compacta e degeneração. Os genes paraoxonase 1 (PON-1), leucine rich repeat 
kinase 2 (LRRK2) e glutationa S-transferase (GST) estão incluídos na patogênese da DP. A exposição aos 
pesticidas pode alterar a regulação destes genes mediante mecanismos de neurotoxicidade. Os indivíduos 
mais expostos a essas toxinas são os trabalhadores rurais e da indústria de pesticidas, cuja exposição está 
relacionada à ingestão de água e alimentos contaminados ou por inalação dessas substâncias durante a 
manipulação laboral e no campo. Os pesticidas são classificados em herbicidas, inseticidas e fungicidas. 
Os herbicidas 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridina (MPTP) e Paraquat, demonstraram maior risco 
para desenvolvimento da DP. Ademais, organofosforados e rotenóides foram considerados potenciais 
fatores de risco para DP, entretanto, mais estudos são necessários para comprovar a ameaça destes 
inseticidas. Como a predisposição genética e a idade são fatores de risco não modificáveis, os cuidados 
relacionados à exposição ambiental constituem a principal forma de profilaxia para a DP. Nesse sentido, 
a promoção de saúde reiterando bons hábitos de higiene, lavagem de alimentos, acesso à água potável, 
uso adequado de equipamentos de proteção individual e descarte correto dos materiais utilizados 
são essenciais para reduzir os índices de contaminação por agrotóxicos. Conclusões: Evidencia-se, 
portanto, uma relação entre a exposição aos pesticidas e o aumento do risco de desenvolver a DP, 
sendo fundamental ressaltar que moradores de áreas rurais, agricultores e trabalhadores de indústrias de 
pesticidas são as populações mais suscetíveis à exposição. Informações e orientações relacionadas aos 
cuidados com a exposição aos inseticidas devem ser estrategicamente propagadas para populações de 
risco como forma de diminuir o risco de desenvolver DP.

Palavras-chave: Doença de Parkinson. Pesticidas. Saúde do trabalhador rural. Prevenção. Saúde rural.
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CÂNCER DE PELE OCUPACIONAL: REVISÃO INTEGRATIVA SOBRE O 
DESENVOLVIMENTO DA PATOLOGIA EM TRABALHADORES RURAIS 

Ana Luiza Andrade Zeferino1

Ana Luiza Nardelli Kühl1

Brenda Menegaro Wilhelms1

Gabriela Marzall1

Gabriele Köhler Teixeira1

Introdução: A maior parte do território brasileiro é tropical, apresentando intensa radiação solar 
anualmente. Tal exposição afeta principalmente os trabalhadores rurais, sujeitos diariamente ao contato 
com luz solar, agente danoso e causador de doenças no longo prazo. Os diversos espectros da radiação 
solar, incluindo os raios UV, quando incidem intensamente sobre a pele desprotegida, podem afetar a 
replicação do DNA celular, apresentando atividade carcinogênica. Os cânceres de pele possuem duas 
classificações: o não melanoma é o mais frequente no mundo, sendo o carcinoma basocelular em primeiro 
lugar, seguido do carcinoma de células escamosas; já o melanoma, menos frequente e mais mortal, 
possui origem nos melanócitos, apresentando-se principalmente em caucasianos. Praticamente todos os 
cânceres são mais frequentes nesse grupo e, levando em consideração que grande parte da população do 
sul do Brasil possui fototipos mais baixos, este é um fator agravante da alta incidência na região. Diante do 
supracitado, observa-se a importância da prevenção e proteção contra a fotoexposição excessiva, através 
de conscientização, proteção solar e EPI’s. Objetivos: O presente estudo tem por objetivo compreender 
o desenvolvimento do câncer de pele em trabalhadores rurais expostos à radiação ultravioleta, além de 
compreender a importância da utilização de métodos de conscientização e prevenção. Métodos: Foi 
realizada uma revisão integrativa na base de dados Google Scholar com artigos sobre câncer de pele 
em trabalhadores rurais de 2012 a 2022, sendo encontrados 124 publicações. A pesquisa foi baseada 
na combinação dos termos: “Trabalhador rural”, “Exposição aos raios UV” e “Câncer de pele”, além 
da utilização de dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia e INCA. Para o desenvolvimento da 
pesquisa foram utilizados 20 artigos. Os critérios de inclusão compreenderam: artigos que atenderam 
a temática do trabalho, nos idiomas português e inglês. Já os critérios de exclusão utilizados foram: 
artigos fora do tema em estudo, teses, dissertações e resumos. Resultados e discussão: A radiação 
emitida pelo sol, especialmente os raios ultravioletas, são invisíveis ao olho nu e divididos em três 
diferentes comprimentos: UVC, UVB e UVA. A partir da absorção desses raios na pele, principalmente 
nas camadas da derme e epiderme, esses passam a atuar de forma carcinogênica de duas maneiras: 
diretamente, através de significativas alterações no material genético das células da pele, acumuladas 
ao longo dos anos de fotoexposição excessiva, e que levam a modificações no ciclo celular, o que pode 
causar uma replicação desordenada de células e consequentemente um câncer de pele; e, indiretamente, 
através da indução de um processo de imunossupressão de linfócitos T, acarretando risco ainda maior do 
desenvolvimento da patologia. Assim, fica explícito que a exposição solar, principalmente na realidade 
dos trabalhadores rurais, é o principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer de pele não 
melanoma. Foram encontrados maiores índices em indivíduos com mais de 40 anos, de fototipos baixos 
e o subtipo carcinoma basocelular é o mais comum.  Conclusões: A radiação ultravioleta tem papel 
significativo na fisiopatologia do câncer de pele, sendo notório que os métodos de prevenção são o passo 
inicial para diminuir o impacto desse cenário. Agradecimentos: Agradecimentos para a Universidade 
Unidavi, para a Liga Acadêmica de Ciências Morfofuncionais Aplicadas e, especialmente, para a Drª. 
Gabriele Köhler Teixeira. 

Palavras-chave: Exposição a raios UV. Câncer de pele melanoma. Câncer de pele não melanoma. 
Trabalhador rural.
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CÂNCER DE LÁBIO EM TRABALHADORES RURAIS: UMA PESQUISA
BIBLIOGRÁFICA

Sabrine Santos Delunardo1

Ana Júlia Franceschi1

Arieli Carini Michels1

Introdução: Os trabalhadores rurais estão expostos a diferentes riscos ocupacionais no ambiente de 
trabalho. A exposição à radiação ultravioleta, por trabalharem ao ar livre, é um deles, ocasionando 
inúmeros efeitos patológicos, como o câncer de lábio. Objetivo: realizar uma pesquisa bibliográfica 
sobre o câncer de lábio abordando epidemiologia, manifestações clínicas, diagnóstico e medidas de 
proteção. Metodologia: trata-se de uma pesquisa bibliográfica, utilizando como fontes de busca as 
bases Scielo, PubMed e Google acadêmico. Os termos utilizados foram: câncer de lábio, carcinoma de 
células escamosas de lábios, trabalhadores rurais, epidemiologia, medidas de proteção. Os artigos foram 
selecionados de acordo com a relação ao objetivo proposto. Resultados e discussão: Os dados estatísticos 
relacionados ao câncer de lábio apresentam complexidade de avaliação, visto que são considerados em 
conjunto com os cânceres intrabucais. Considerando o câncer bucal (lábios, cavidade oral, glândulas 
salivares e orofaringe), foi estimado pelo Instituto Nacional do Câncer que, no Brasil, para o triênio 2020-
2022, mais de onze mil homens e mais de quatro mil mulheres seriam diagnosticados com a patologia 
em cada um destes anos. O câncer de lábio é mais prevalente em indivíduos homens, com idade superior 
a 50 anos, leucodermas e expostos a radiação ultravioleta do sol, que pode produzir mutações em vários 
genes. O lábio inferior é o mais acometido e, normalmente, se associa à queilite actínica, uma lesão 
potencialmente maligna, conhecida como lábio de agricultor, caracterizada por atrofia, ressecamento e 
fissuras, além do apagamento da linha vermelhão do lábio/pele. Outros fatores de risco associados ao 
câncer são etilismo, infecção prévia por Papilomavírus Humano, uso de medicamentos anti-hipertensivos 
que tem potencial como fotossensibilizadores, e tabagismo, especialmente no sítio em que o cigarro é 
mantido. A grande maioria dos indivíduos são, em estágios iniciais da doença, assintomáticos. Quando 
sintomáticos, apresentam como principais manifestações clínicas: descamação, prurido, ardência, perda 
de elasticidade do tecido e, comumente, úlceras endurecidas recorrentes ou não cicatrizantes e indolores. 
Portanto, o diagnóstico consiste na realização de anamnese e exame físico criteriosos e, posteriormente, 
confirmado por exame histopatológico. Nesse contexto, a neoplasia maligna de lábio mais prevalente 
é o carcinoma de células escamosas. O tratamento, após estadiamento, poderá incluir quimioterapia, 
radioterapia e medidas cirúrgicas, a depender da condição apresentada pelo paciente. Nesse ínterim, 
medidas protetivas se fazem importantes, dentre elas se pode citar, cessação do tabagismo e etilismo, 
além de cuidados relacionados à exposição à radiação solar, que podem incluir o uso de boné e chapéu de 
abas largas, e de protetores labiais solares continuamente, além de, se possível, precaução na utilização 
de medicamentos fotossensibilizantes. Conclusões: O carcinoma de células escamosas de lábio é de 
relevância epidemiológica, uma vez que pode estar associado ao perfil ocupacional de pessoas com 
maior exposição à luz solar, como os trabalhadores rurais. Dessa forma, o esclarecimento dos sinais e 
sintomas clínicos assumem significância a fim de proporcionar diagnóstico precoce, prevenção de lesão 
e melhora da qualidade de vida dos indivíduos.

Palavras-chave: Trabalhadores rurais. Câncer de lábio. Epidemiologia. Medidas de proteção.
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DOENÇAS OSTEOMUSCULARES EM TRABALHADORES RURAIS: 
MULTIDISCIPLINARIDADE EM SAÚDE

Sabrine Santos Delunardo 1

Letícia da Costa Neves1

Arieli Carini Michels1

Introdução: A exposição a condições físicas, químicas, mecânicas e ergonômicas experienciada por 
trabalhadores rurais pode se associar ao desenvolvimento de distúrbios osteomusculares, com prejuízos 
significativos a esses trabalhadores. Objetivo: realizar uma pesquisa bibliográfica sobre distúrbios 
osteomusculares relacionados ao trabalho rural, evidenciando os diagnósticos mais prevalentes, 
medidas preventivas e atuação multiprofissional médico-fisioterapeuta. Metodologia: trata-se de uma 
pesquisa bibliográfica, utilizando como fontes de busca as bases Scielo, PubMed e Google acadêmico. 
Os termos utilizados foram: doenças osteomusculares, trabalhadores rurais, equipe multiprofissional. 
Os artigos foram selecionados de acordo com a relação ao objetivo proposto. Resultados e discussão: 
Os principais distúrbios osteomusculares apresentados por trabalhadores rurais são tendinites, bursites, 
lombalgias e mialgias. A alta demanda física relacionada à deambulação com altos pesos, movimentos 
como de extensão, flexão e rotação são fatores de risco associados ao desenvolvimento de lesões, dor e 
diminuição de amplitude de movimento. Nesse ínterim, exame físico e anamnese detalhados, para guiar 
possibilidades de diagnósticos diferenciais e tratamento são importantes visando prognóstico e alívio 
de sintomas dos pacientes. Pondera-se que é possível diminuir a ocorrência de grande parte desses, 
por meio de ginástica laboral, elaboração de rotinas de pausas regulares, aplicação de preceitos de 
ergonomia, exercícios de correção postural e alongamentos. Os profissionais médicos e fisioterapeutas 
são fundamentais, além de propiciar subsídios para a prevenção, diagnóstico e tratamento de tais 
distúrbios. As principais abordagens terapêuticas que podem reduzir o impacto das DORTS (Distúrbios 
Osteomusculares Relacionados aos Trabalhos rurais) na vida do trabalhador do rural são a realização de 
ginástica laboral, que tem como intuito promover o relaxamento muscular, o alongamento dos grupos 
musculares e conscientização postural, e utilização de preceitos de ergonomia levando em consideração 
os 3 principais pilares da ergonomia: Conforto, Segurança e Eficiência, na qual esses três tópicos estão 
diretamente relacionados à performance de trabalho, e, quando bem executados, auxiliam para atingir 
o desempenho acima da média e garantir a saúde e bem estar dos trabalhadores rurais. Conclusões: Os 
impactos à saúde do trabalhador rural causados pelas doenças osteomusculares, enquanto profissionais 
que exercem trabalho pesado, e passam por longos períodos sentados ou de pé estão ligados ao contato 
direto com os sintomas como parestesia, dor, perda de sensibilidade, entre outros. A necessidade de uma 
equipe multidisciplinar para auxiliar na melhora da saúde e bem-estar dos trabalhadores é essencial, 
visto que, o tratamento ideal é resultado da colaboração da equipe que irá analisar cada caso e definir 
um procedimento terapêutico individualizado. Sendo utilizado como estratégia entre a equipe médico-
fisioterapeuta, identificar trabalhadores com morbidades que fazem parte do grupo DORT e a educação 
dessa população para prevenção de DORT.

Palavras-chave: Trabalhadores rurais. Ergonomia. Ginástica laboral. Distúrbios osteomusculares.
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PROJETO DE INTERVENÇÃO EM PUERICULTURA: UM RELATO DE 
EXPERIÊNCIA

 
Isabelle Heusi1

Sara Werner1

Rodrigo Curvello1

Luís Cunha1

Pedro Santo1

Isadora Zaguini1

Introdução: O projeto de intervenção foi desenvolvido no primeiro semestre de 2022, no decorrer 
de abril e maio. Foi realizado com crianças de 6 meses a 2 anos de idade, estudantes de um Centro de 
Desenvolvimento Infantil do município de Brusque em SC. Objetivos: Realizar acompanhamento do 
desenvolvimento infantil, por meio de coleta de dados antropométricos, marcos de desenvolvimento 
neuropsicomotor e avaliação das cadernetas infantis. Métodos: A atividade foi desenvolvida no âmbito 
do estágio da disciplina Interação e saúde na comunidade (IESC). O tema foi sugerido pela escola em 
parceria com a Unidade Básica de Saúde, a partir do Programa Saúde na Escola. A intervenção foi 
realizada em dois dias em um Centro de Educação Infantil, no município de Brusque-SC.  Resultados 
e discussão: Durante dois dias, foram avaliadas na escola 54 crianças entre 6 meses e 2 anos. Destas, 
40,8% encontravam-se dentro dos parâmetros de normalidade. Já 11,1% das crianças apresentaram 
sobrepeso, 18,5% tinham vacinas em atraso, 22,2% demonstraram atraso no desenvolvimento e 7,4% 
não levaram a caderneta. Conclusões: O projeto de intervenção propiciou a análise do desenvolvimento 
infantil nessa escola. Com relação à obesidade, os dados não evidenciaram uma quantidade significativa, 
porém, ainda assim devem ser fornecidas informações sobre alimentação saudável, visto que as crianças 
ainda podem desenvolver obesidade. Análise Crítica: O projeto proporcionou analisar com clareza o 
contexto de saúde das crianças em questão. Sendo assim, há presença de casos de obesidade infantil, 
atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e o calendário vacinal incompleto de algumas crianças, 
trouxe um panorama de medidas necessárias a tomar junto a Equipe de Saúde da Família. Com isso, 
visando a saúde integral das mesmas, foram realizados orientações e acompanhamentos. 

Agradecimentos: Agradecemos a Escola por nos proporcionar um local para podermos realizar o nosso 
projeto e nos ajudar, agradecemos a equipe de saúde da Limeira Baixa por nos ajudar com materiais e 
dicas para a realização do nosso projeto de intervenção, enfim, agradecemos a todos que contribuíram 
com a realização desse projeto.

Palavras-chave: Puericultura. Desenvolvimento neuropsicomotor. Obesidade. Pediatria.
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RELAÇÃO ENTRE A INCIDÊNCIA DE MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS E A 
EXPOSIÇÃO A AGROTÓXICOS NA POPULAÇÃO RURAL 

Isadora Alberti Goedert1

Eloisa Fritsche2

Maria Luiza Amorim2

Gabriela Bernardino Fey2

Ana Luiza Rebello2

Marlou Cristina Ferreira Dalri1 2

 
Introdução: Malformação Congênita é uma ou mais alterações estruturais ou funcionais no 
desenvolvimento fetal, devido fatores genéticos, ambientais ou desconhecidos e até mesmo multifatoriais, 
ocorridas antes do nascimento, podendo ser anteriormente ou durante a concepção, mesmo que sua 
identificação ocorra após o mesmo. Entre os fatores ambientais envolvidos com a sua ocorrência está 
a exposição crônica à agrotóxicos, substâncias químicas, utilizadas na agricultura com o objetivo de 
regular e proteger o crescimento das plantações. Os agroquímicos são utilizados intensamente e de 
forma inadequada, devido a falta de conhecimento dos trabalhadores sobre seu uso, descarte e seus 
riscos sobre a saúde humana. Sabe-se ainda que a contaminação pelos mesmos pode ocorrer de forma 
direta, com a manipulação de tais substâncias e de forma indireta, pois os mesmos dispersam-se pelo 
ambiente, contaminando águas, solos e alimentos, afetando gestantes de diversas formas. Ademais, essa 
exposição excessiva e inadequada pode afetar diversos sistemas, acometendo órgãos sexuais, aparelho 
respiratório, gastrointestinal, osteomuscular, circulatório, sistema nervoso, entre outros. Objetivos: 
Relacionar a incidência de malformações congênitas com a exposição a agrotóxicos na população rural. 
Métodos: Foi realizada uma revisão de literatura sobre o tema utilizando 12 artigos das principais 
bases de dados: Google acadêmico, PubMed e Scielo no período de 2014 a 2022. Foram incluídos 
artigos científicos, periódicos e livros. Resultados e discussão: A relação da exposição a agrotóxicos e a 
incidência de malformações congênitas está cada vez mais consolidada e seu mecanismo está relacionado 
com genotoxicidade e mutagenicidade, sendo que filhos de mães residentes em propriedade rurais têm 
7 vezes ou mais chance de possuírem anomalias congênitas. Dessas anomalias, as principais ocorridas 
devido a exposição aos agroquímicos são: Criptorquidia, Hipospádia, Micropênis, Fenda Labial e 
Palatina, malformações devido defeitos do tubo neural, cardiopatias congênitas, como Tetralogia de 
Fallot, Síndrome da Hipoplasia do Coração Esquerdo, Estenose Pulmonar Valvar, Persistência do 
Canal Arterial, defeitos septais, além de Polidactilia, Gastrosquise, deformidades congênitas dos pés, 
deformidades congênitas do quadril, entre outros. Sabe-se que os principais agroquímicos relacionados 
com malformações congênitas são: Glifosato, Atrazina, Dicamba, Abamectina, Paraquat, 2,4-D, 
Acefato, DCMU (Diuron), entre outros, sendo que tanto herbicidas, quanto inseticidas e fungicidas 
estão relacionados com o aparecimento de anômicas congênitas. Estudos evidenciam também que a 
ocorrência de malformações congênitas é maior nas proximidades de áreas rurais, as quais utilizam 
agroquímicos, demonstrando que quanto maior a intensidade da exposição, maiores a probabilidade 
do aparecimento dessas doenças, sendo que fetos de gestantes que moram menos de 1km de áreas de 
aplicação de agrotóxicos possuem maior chance de possuírem defeitos no tubo neural, como espinha 
bífida, encefalocele, anencefalia, holoprosencefalia. Por fim, gestações expostas a agrotóxicos estão 
mais associados com óbitos fetais e abortos. Conclusões: Conclui-se que apesar do uso dos agrotóxicos 
ser essencial para a economia mundial, é evidente a relação da exposição a agrotóxicos com a ocorrência 
de malformações congênitas, por isso, faz necessário mais estudos nesse campo, objetivando diminuir 
as consequências causadas pelo uso indevido dessas substâncias químicas, além de conscientizar, bem 
como auxiliar em medidas de prevenção e cuidados à população exposta. 

Palavras-chave: Malformação congênita. Agroquímicos. Exposição ambiental. Trabalhadores rurais.
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A INCIDÊNCIA DE ACIDENTES COM ANIMAIS PEÇONHENTOS NO PÚBLICO 
PEDIÁTRICO EM SANTA CATARINA COM FOCO NA CONSCIENTIZAÇÃO DA 

POPULAÇÃO DA ZONA RURAL

Anna Louise Schlei1

Maitê Scheidt Goedert1

Mark William Lopes1

Introdução: O público pediátrico residente nas áreas rurais encontra-se em situação de maior 
vulnerabilidade a intoxicações exógenas, dentre as quais podem-se destacar a exposição ao uso laboral 
de agrotóxicos e acidentes com animais peçonhentos. Isso decorre das atividades agrícolas desenvolvidas 
pelo seio familiar, levando ao maior contato da criança a agentes tóxicos e ao ambiente natural de 
animais como aranhas, escorpiões, serpentes e insetos durante brincadeiras ao ar livre, associado a 
fase de descobertas que acompanha a faixa etária mais acometida, de zero a 4 anos. Objetivos: Dessa 
forma, buscou-se identificar a incidência de intercorrências envolvendo crianças e animais peçonhentos 
em Santa Catarina, a fim de conscientizar a população quanto aos riscos da exposição desassistida dos 
pequenos a esses agentes. Métodos: O processo de fundamentação da pesquisa baseou-se em uma revisão 
bibliográfica do tema em plataformas digitais a partir de artigos científicos e portais de informação e 
assistência toxicológica. Resultados e discussão: A partir de dados coletados no Relatório Anual de 2020 
do Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina - CIATox/SC, identificaram-se 
712 notificações, das quais, aranhas (45,4%) seguidas dos insetos (39,1%), serpentes (9,2%) e escorpiões 
(6,5%) estão entre os principais agentes intoxicantes em crianças de zero a 14 anos. Dentre as principais 
consequências destacam-se dor e edema local, náuseas, vômitos, sudorese e sialorréia, e, em menor 
número, manifestações mais graves como a necrose no local da picada, queimaduras, choque anafilático, 
hemorragias, edema pulmonar, convulsões e coma que, na ausência de intervenções médicas, podem 
evoluir para óbito. Dessa forma, percebe-se a necessidade de orientação quanto às medidas imediatas 
a serem tomadas em caso de acidente com esses animais, dentre elas destacam-se lavagem do local da 
picada com água corrente e sabão, conduzir o acidentado o mais breve possível a um sistema de saúde 
e se possível levar o animal para identificação. Conclusões: Com isso, conclui-se que é indispensável 
a supervisão das crianças, bem como o acesso à informação dos responsáveis a respeito das condutas 
diante de intoxicações exógenas, a fim de evitar desfechos desfavoráveis e prejuízos para a saúde das 
crianças. Agradecimentos: Agradecemos ao nosso orientador Mark e à Liga de Pediatria da Unidavi 
(LAUP) pelo incentivo e auxílio no desenvolvimento do trabalho.
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RELAÇÃO ENTRE O MANUSEIO DE PESTICIDAS EM AMBIENTE FAMILIAR 
RURAL E O APARECIMENTO DE LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA EM 

CRIANÇAS

Katrine Manoel1

Yasmin Turnes1

Introdução: A leucemia linfoblástica aguda (LLA) é um câncer hematológico com curso clínico rápido e 
comum em crianças. A LLA é uma neoplasia de linfoblastos causada por mutações oncogênicas adquiridas 
que ocasionam proliferação maligna da série linfocítica com acúmulo de linfócitos imaturos, gerando 
supressão da hematopoiese normal e um quadro de pancitopenia. Dentre fatores de risco conhecidos para 
o desenvolvimento da LLA, tem-se o manuseio de pesticidas em ambiente familiar rural. Objetivos: A 
pesquisa objetiva apresentar uma revisão de literatura a fim de compreender a incidência deste câncer 
infantil em crianças após exposição à agrotóxicos. Métodos: Foi realizada uma revisão bibliográfica, 
utilizando e-books e as plataformas de pesquisa: ScieLo, Pubmed, BVS, Elsevier e Google Acadêmico. 
Resultados e discussões: A preponderância de evidências descobertas em nossa revisão sistemática 
indicou uma relação positiva entre a exposição à pesticidas e a ocorrência de leucemia linfoblástica 
aguda em crianças. O agrotóxico é uma substância utilizada com a finalidade de alterar a composição do 
ambiente rural a fim de preservá-lo da ação prejudicial de seres vivos considerados nocivos à atividade 
agrícola. Destaca-se a existência de três principais ocasiões que tornam a criança mais suscetível ao 
desenvolvimento da neoplasia hematológica: fase gestacional, pré-natal e pós-natal, sendo o período 
embrionário e fetal mais suscetíveis à ação oncogênica do composto. O aumento considerável no uso de 
agrotóxicos pode ocasionar uma série de transtornos e alterações fisiológicas que interferem na atividade 
normal do ciclo celular. A exemplo dessas alterações, tem-se a iniciação tumoral que transforma uma 
célula proto-oncogênica em oncogênica, dando início ao processo de carcinogênese. Conclusões: Dessa 
forma, frente à confluência da exposição aos agrotóxicos e a incidência de câncer infanto-juvenil, é 
necessário a atuação efetiva da Atenção Básica de Saúde para diagnóstico precoce, assim como incentivo 
ao uso de EPIs no manuseio do produto carcinogênico e a melhora da monitorização das notificações dos 
casos de LLA em municípios com acentuada atividade agrícola. Aliado a isso, faz-se urgente aprimorar 
o conhecimento dos efeitos dos pesticidas, e fortalecer o incentivo a tecnologias agrícolas que não 
dependam desse defensivo. Agradecimentos: À Dra. Rafaela Arneiro Gonçalves Caron por nos orientar 
na construção deste trabalho, e às experiências que nos ajudaram na concepção da ideia deste tema. 
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INTOXICAÇÕES EXÓGENAS INFANTIS POR AGROTÓXICOS NO BRASIL E 
SUAS CONSEQUÊNCIAS: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Julia Mioranza Malheiro1

Marlou Cristina Ferreira Dalri1

Introdução: Em todo o mundo as intoxicações exógenas são fonte de preocupação devido a sua alta 
morbimortalidade, principalmente na faixa etária pediátrica, onde a maioria dos casos são acidentais. Em 
nosso país, cada vez mais os agrotóxicos têm sido fonte de envenenamento devido seu uso disseminado 
e por vezes, imprudente. Assim, as crianças sofrem com danos agudos e crônicos da exposição a 
pesticidas. Objetivos: Identificar e discutir a prevalência de intoxicações exógenas por agrotóxicos 
em crianças no Brasil. Discutir as principais consequências para a saúde e o desenvolvimento das 
crianças vítimas de intoxicações por agrotóxicos. Métodos: Foram selecionados artigos originais das 
plataformas BVS e Scielo publicados nos últimos 5 anos em língua portuguesa e que correspondiam 
aos descritores: agrotóxicos, intoxicação e exposição a praguicidas. De forma que foram eleitos para 
leitura aqueles que tratavam de tópicos inerentes aos objetivos deste artigo. Sendo assim, 19 artigos 
se encaixaram nos critérios estabelecidos.   Resultados e discussão: Segundo pesquisas, nos últimos 
anos houve aumento do número de agrotóxicos comercializados e consequentemente um aumento no 
número de casos de intoxicações. Entretanto, não há dados específicos, especialmente na população 
pediátrica, visto que, a subnotificação é um problema relevante, principalmente nas áreas rurais mais 
afastadas. Dentre as regiões do Brasil, o sul se destaca com a segunda maior incidência de exposição, 
atrás apenas do sudeste. Entre os mais acometidos, encontram-se crianças do sexo masculino, com 
idades entre zero e quatro anos e expostos de forma acidental no ambiente doméstico. Nos adolescentes, 
a maioria é do sexo feminino, com intoxicação proposital em tentativas de suícidio. As intoxicações 
agudas são correlacionadas com sintomas irritativos na pele, mucosa e trato gastrointestinal, gerando 
prurido, náuseas, vômitos e febre. Já as consequências a longo prazo são ainda discutidas, sendo que 
as prováveis alterações celulares e de DNA levam ao desenvolvimento de cânceres, distúrbios mentais 
como depressão, anomalias congênitas e óbitos fetais. Conclusões: Dessa forma, percebe-se que o uso 
indiscriminado de agrotóxicos é um grave problema de saúde pública. Com isso, deve-se incentivar 
a adoção de medidas de controle de comercialização e educação continuada dos trabalhadores rurais 
para que façam a prevenção de intoxicações. Assim como, é preciso preparar as equipes de saúde para 
lidarem com as consequências a curto e longo prazo para prevenir maiores agravos principalmente nas 
crianças. 

Palavras-chave: Agrotóxicos. Intoxicação. Exposição a praguicidas.

1 Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – UNIDAVI, Rio do Sul, SC, Brasil.
E-mail: juliamalheiro17@gmail.com



44

III Encontro Integrado das Ligas Acadêmicas de Medicina
Ciência, Tecnologia  e Inovação no Processo Saúde-Doença dos Trabalhadores Rurais

EXPOSIÇÃO SOLAR: MEDIDAS DE FOTOPROTEÇÃO PARA A PELE INFANTIL

Gasparotto, Gabrielly de Almeida1 
Scaravonatto, Martha1

Schlei, Anna Louise1

Marlou Cristine Ferreira Dalri 1, 2

Introdução: A exposição solar infantil compreende o contato da pele com radiações solares classificadas 
como infravermelho, luz visível e ultravioleta, sendo a última a que representa maior efeito biológico 
para a ocorrência de eritema, queimadura, fotoenvelhecimento, câncer cutâneo, nevos melanocíticos 
e alterações oculares. A quantidade necessária para desenvolver tais acometimentos varia de acordo 
com o tipo de pele e espessura, sendo a pele dos recém-nascidos, lactentes e crianças com a menor 
espessura da camada córnea e menor quantidade de colágeno maduro comparado aos adultos. Sabe-se 
que a radiação ultravioleta é capaz de alterar o processo de correção do DNA e que o dano causado 
por sucessivas queimaduras tem efeito acumulativo ao longo da vida. Os estudos de Corrêa e Pires 
desenvolvidos em regiões brasileiras e reiterados por consecutivas pesquisas em relação à exposição 
ao ar livre, mostram-se suficientes para justificar as recomendações referentes à fotoproteção infantil. 
Objetivos: Assim, tem-se como objetivo geral desta pesquisa elucidar a importância da fotoproteção do 
público pediátrico, no intuito de capacitar a conduta dos profissionais da saúde e orientar a comunidade 
em geral. Para tal, as principais medidas comportamentais são evitar horários com maior incidência 
de raios ultravioletas, sendo idealmente antes das dez horas da manhã e após às quatro horas da tarde; 
preferir vestimentas de coloração escura, bonés que protejam o rosto, cabeça, pescoço, orelhas, e óculos 
com fator de proteção ultravioleta (FPS) entre 2 e 12. Com relação ao uso do filtro solar, a American 
Academy of Pediatrics recomenda aos bebês com seis meses de idade a dois anos o uso de filtros 
inorgânicos devido a alergenicidade e proteção de amplo espectro, aos maiores de dois anos, filtros 
orgânicos; aos menores caso as medidas acima citadas não sejam possíveis, orienta-se aplicar no rosto 
e dorso das mãos o FPS de pelo menos 15, evitando a exposição direta ao sol. Dessa forma, os filtros 
solares requerem em torno de vinte minutos para uma proteção efetiva e reaplicação após duas horas. 
A quantidade ideal é 2 mg/cm², didaticamente caracterizada por uma ‘‘colher de chá’’ para cada área 
do corpo da criança. Métodos: Trata-se de uma revisão narrativa da literatura. A pesquisa bibliográfica 
utilizou a base de dados da Sociedade Brasileira de Pediatria, Pubmed e UpToDate. Os artigos utilizados 
foram publicados entre os anos de 2012 a 2022. Foram utilizados os seguintes descritores: exposição 
solar em crianças, prevenção dos efeitos da exposição solar em crianças e fotoproteção tópica em criança. 
Resultados e discussão: Como resultados parciais dessa pesquisa foram levantadas informações gerais 
sobre as condições. A exposição solar apresenta muitos riscos para o público infantil atribuindo-se à 
fotoproteção como a alternativa ímpar na atenuação dos danos provocados pelos raios ultravioletas. 
Conclusões: Por fim, as medidas comportamentais necessitam ser difundidas com maior propriedade 
para a comunidade em geral, visando a prevenção das patologias decorrentes da exposição solar desde a 
infância. Agradecimentos: À Liga Acadêmica de Pediatria da Unidavi (LAUP).
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PRINCIPAIS EFEITOS TERATOGÊNICOS CAUSADOS DEVIDO AO CONTATO DA 
GESTANTE COM PESTICIDAS  

Laura Soncim1

Thalia Giraldi1

Lais Nienkotter1

Introdução: Os pesticidas passaram a ser amplamente utilizados a partir da década de 1960 devido 
aos seus benefícios no aumento da produção agrícola. Apesar dos efeitos adversos causados por 
essas substâncias serem notoriamente conhecidos, o Brasil atualmente se encontra entre os 4 maiores 
consumidores do produto. Durante a gravidez, os contatos com diversos agentes químicos podem ser 
prejudiciais para a saúde do feto e seu desenvolvimento posterior ao nascimento. Um dos principais 
é o pesticida, uma substância tóxica em que a exposição pode ocorrer tanto pela ingestão, inalação 
ou contato com a pele, podendo ser concomitante ao período gestacional ou anterior a esse período. 
Objetivos: Realizar uma revisão de literatura das principais consequências da exposição materna aos 
pesticidas para o feto e seus meios de prevenção. Métodos: Trata-se de um resumo, em julho de 2022 
e utilizou-se como referência as bases de dados UptoDate e Google Acadêmico em inglês e português 
e como descritores pesticidas, gravidez e teratogenicidade do período de 2017 a 2022. Resultados 
e discussão: Foram encontradas 4 pesquisas científicas com a temática, evidenciando que o contato 
da gestante com o pesticida está relacionado à diminuição do peso ao nascer e do comprimento do 
recém-nascido, impacto semelhante ao do tabagismo na gestação. Ademais, também foi observado a 
associação com o parto prematuro. Em um estudo de caso controle foi observado que quanto maior os 
níveis séricos encontrados nas gestantes de pesticidas, maior a probabilidade do desenvolvimento de 
autismo. Além disso, os pesticidas que possuem em sua composição organofosforados, podem causar 
neurotoxicidade afetando a cognição, memória, comportamento, aprendizado e reflexos motores dos 
indivíduos expostos no período pré-natal. Logo, existem algumas formas para diminuir o consumo 
de pesticidas pelas gestantes, como preferir a compra de produtos orgânicos, deixá-los de molho em 
solução com hipoclorito de sódio e depois lavá-los em água corrente, evitar alimentos industrializados. 
Em uma pesquisa realizada pela ANVISA nos anos de 2017 e 2018, foram analisados 14 alimentos, e os 
3 principais que continham maior quantidade de agrotóxicos foram o abacaxi, a batata doce e a laranja. 
Além disso, deve ser enfatizado que apesar do manuseio de pesticidas de forma correta com luvas e 
máscaras minimizarem os efeitos insalubres, ainda é possível o seu contato e pode prejudicar a gestação. 
No Brasil, temos a norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho e Previdência que indica 
os trabalhos considerados insalubres, que são aqueles trabalhos que podem ser desfavoráveis à saúde. 
Assim, os pesticidas contendo organofosforados em sua composição são considerados de insalubridade 
média. Diante disso, essa norma também prenuncia que a gestante deve ser afastada do seu local de 
trabalho se este for insalubre, por conta dos malefícios que pode causar na gestação, tanto para a mãe, 
quanto para o crescimento, formação e desenvolvimento do feto. Conclusões: À vista disso, conclui-
se que os pesticidas podem causar diversos efeitos teratogênicos, principalmente àqueles relacionados 
à neurotoxicidade. Portanto, a melhor maneira de minimizar os efeitos teratogênicos causados pelos 
pesticidas é prevenindo a exposição das gestantes a esse produto. Agradecimentos: Gostaríamos de 
agradecer aos nossos pais que sempre nos apoiaram na nossa jornada acadêmica. 
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EXPOSIÇÃO A AGROTÓXICOS E DISTÚRBIOS REPRODUTIVOS NA 
POPULAÇÃO RURAL 

Eloisa Fritsche1

Isadora Alberti Goedert1

Maria Luiza Amorim1

 Eduarda Fritsche1

Gabriela Bernardino Fey1

Aline Rohden 2

Juliana Amaral Da Silva Zaro1, 2

Marcelo Vendrúsculo1, 2

Introdução: O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, visto que sua utilização 
é extremamente relevante no modelo de desenvolvimento do setor agrícola, existem mais de 2 mil 
formulações diferentes de produtos químicos utilizados para controle de pragas no setor agropecuário. 
Porém, sabe-se que a falta de conhecimento sobre o produto e o manuseio incorreto trazem riscos à 
saúde da população exposta, em especial distúrbios relacionados à alterações nos níveis de hormônios 
sexuais, causando efeitos adversos, principalmente sobre o sistema reprodutivo, tais como, câncer de 
mama e ovário, desregulação de ciclo menstrual, câncer de testículo e próstata, infertilidade, declínio da 
qualidade seminal e malformação de órgãos reprodutivos. Os principais pesticidas listados como tóxicos 
para a reprodução são: Azafenidina, Benomil, Bórax, Tetraborato Dissódico Decahidratado, Ácido 
bórico, Etilenotioureia, Flumioxazin, Flusilazol, Nitrobenzeno, Silafluofeno, Tridemorfo, Vinclozolina e 
Varfarina. Sabe-se que esses pesticidas em altas doses, possuem evidências experimentais sugerindo que 
a exposição a esses componentes químicos modifica a função endócrina, interrompendo a sinalização 
de gonadotrofina, tireóide e hormônios sexuais esteróides, assim induzindo o estresse oxidativo, 
alterando o desenvolvimento sexual, fecundidade e manutenção da gravidez. As consequências da 
exposição aparecem após vários anos e depende da via de contato, a qual varia do trato digestivo, 
sistema respiratório, dérmica, cordão umbilical e amamentação como também o tempo de exposição 
o qual é fator decisivo para as manifestações dos distúrbios, principalmente na fase fetal e neonatal, 
onde ocorre a diferenciação sexual e regulação do sistema endócrino. Objetivos: Reconhecer as 
principais consequências da exposição aos agrotóxicos sobre os distúrbios reprodutivos. Métodos: Foi 
realizada uma revisão de literatura sobre o tema utilizando 7 artigos das principais bases de dados: 
Google acadêmico, PubMed e Scielo no período de 2011 a 2021. Foram incluídos artigos científicos 
e periódicos. Resultados e discussão: Distúrbios reprodutivos podem ser consequência da exposição 
prolongada à agrotóxicos, sabe-se que a faixa etária mais acometida por intoxicações agrícolas é de 20 a 
29 anos (43,8%), período com maiores índices de fertilidade, sendo que no sexo feminino as patologias 
tóxicas reprodutivas observadas com maior frequencia, são: Retardo do crescimento intrauterino, 
puberdade precoce, síndrome dos ovários policisticos, distúrbios do ciclo ovariano, endometriose, 
doenças mamárias benignas e malignas, adenocarcinoma vaginal, miomas uterinos e distúrbios de 
lactação. Já no sexo masculino, cita-se o retardo de crescimento intrauterino, puberdade precoce ou 
tardia, hipertrofia prostática e a síndrome de disgenesia testicular (TDS) a qual compreende anomalias 
do sistema reprodutor, como a criptorquidia, hipospádias, subfertilidade, diminuição da qualidade do 
esperma e câncer testicular.  Conclusões: Conclui-se que o uso de agrotóxicos favorece a agricultura 
e economia mundial, entretanto traz danos importantes para a saúde da população exposta. É notório 
que a exposição crônica aos defensivos agrícolas afeta a regulação hormonal, sexual e reprodutiva dos 
indivíduos, porém são necessários estudos para analisar as consequências da utilização a longo prazo 
à saúde, com o intuito de diminuir os danos causados pelo uso indevido desses produtos, bem como 
divulgar informações de prevenção e cuidados à população exposta aos agrotóxicos.

Palavras-chave: Agroquímicos. Saúde da população rural. Distúrbios reprodutivos.
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ASSOCIAÇÃO DO HPV COM O CÂNCER DE COLO DE ÚTERO, 
CONHECIMENTO E ACESSO À ATENÇÃO PRIMÁRIA DE TRABALHADORAS 

RURAIS

Luíse Scolari1

 Thalia Giraldi1

Laís Nienkotter1

Introdução: o Papilomavírus Humano é um agente transmissível que infecta principalmente mulheres 
acima de 20 anos sexualmente ativas. Sua malignidade está ligada ao câncer de pênis e anus e 
prevalentemente ao câncer cervical, sendo os genótipos virais 16 e 18 os mais oncogênicos. O acesso 
à informação sobre o HPV das trabalhadoras rurais é escasso, dificultando assim, a realização do 
preventivo e o conhecimento sobre o assunto. Objetivos: analisar, por meio de revisão de literatura, a 
infecção por papilomavírus humano e o câncer cervical das trabalhadoras rurais e os principais fatores 
associados. Métodos: trata-se de uma revisão bibliográfica, em julho de 2022, tendo como referência 
as bases de dados PUBMED, UptoDate e como descritores Human Papillomavirus Infections and Rural 
Works. Foram incluídos artigos que falam sobre a infecção e acesso à atenção primária das mulheres 
trabalhadoras rurais. Resultados e discussões: o papilomavírus humano são vírus derivados do DNA 
de fita dupla, sendo eles altamente específicos. Seus subtipos principais são o 16 e 18, considerados 
oncogênicos e relacionados com câncer cervical em 70% dos casos. O ciclo de replicação do vírus 
está ligado com a diferenciação nos epitélios. Quando há a ultrapassagem da camada basal da zona de 
transformação cervical pelo HPV, pode-se dizer que há uma neoplasia em formação no colo uterino. 
As trabalhadoras rurais são um grupo de risco por apresentarem dificuldades para a realização do 
exame citopatológico devido a distância e a falta de acessibilidade até a Unidade Básica - fator esse 
que se torna negativo para a promoção da saúde das mulheres. Pode-se dizer também, que a falta de 
conhecimento sobre a patologia dificulta a procura e a aceitação por atendimento. Na maioria dos casos, 
após a infecção do vírus, ocorre a regressão da doença de forma espontânea, todavia, quando progride, 
há o desenvolvimento de lesões que podem ser facilmente tratadas. Se o desfecho for diferente, ocorrerá 
o desenvolvimento do câncer de colo uterino. É necessário então, intervenções dos profissionais de 
saúde para levar assistência e conhecimento acerca do assunto para as mulheres trabalhadoras rurais. 
Além disso, instruir sobre a vacinação para as crianças do núcleo familiar, a qual é ofertada pelo SUS 
para meninos de 9 aos 11 anos e para meninas dos 11 aos 12 anos. Conclusões: é possível concluir 
que o câncer cervical está intimamente ligado com o HPV, sendo a infecção por esse vírus o principal 
fator de risco. O acesso à atenção primária e à informação para as mulheres trabalhadoras rurais é 
escasso, o que dificulta a realização do exame preventivo e a possível prevenção do câncer de colo 
uterino. Agradecimentos: gostaríamos de agradecer aos nossos familiares, que sempre nos apoiaram na 
nossa jornada acadêmica.

Palavras-chave: HPV. Câncer de colo de útero. Trabalhadoras rurais. Atenção primária.
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OLIGODACTILIA EM MEMBRO INFERIOR FETAL: RELATO DE CASO

Nathália Moresco Farias1

Denis Guilherme Guedert1

 Júlio César Gruebel1

Eduardo Simão da Silva1

Wesley Severino1

Guilherme Wandall1

Vitória Einloft1

Felipe Silva1

Bárbara Dalri1

Introdução: Os agrotóxicos são amplamente utilizados nas lavouras brasileiras para realizar o controle 
de pestes e otimizar a produção. Esses químicos são extremamente lipossolúveis e, por isso podem 
atravessar a barreira hematoencefálica o que potencializa seus efeitos nocivos no desenvolvimento 
embrionário. No achado anatômico tratado nesse artigo existe uma exemplificação de má formação 
congênita que pode ser ocasionada pelo uso de agrotóxicos, nesse caso, afetando o pé: a oligodactilia. 
Objetivos: Estudar a anatomia humana em condições de malformações congênitas, para isso utilizou-
se como objeto de estudo caso de oligodactilia presente em dissecação fetal realizada no laboratório de 
Anatomia Humana da Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB). Métodos: Análise, com 
base em dados bibliográficos, de dissecção anatômica realizada no laboratório de Anatomia Humana da 
Universidade Regional de Blumenau (FURB). Resultados e discussão: Para melhor compreender as 
alterações anatômicas encontradas na dissecação feita no laboratório de Anatomia Humana da FURB, se 
faz necessária uma breve exposição das estruturas anatômicas mais pertinentes ao caso. O esqueleto do 
pé é dividido em 3 partes, da posterior para a anterior:  o tarso, o metatarso e as falanges. A parte mais 
posterior é formada pelos ossos tarsais: tálus, calcâneo, navicular e cuneiforme medial, intermédio e 
lateral. Já os metatarsais são constituídos de apenas cinco ossos, enumerados a partir do hálux. Existem, 
ainda,14 ossos falangianos, 2 no hálux e 3 nos demais pododáctilos. Quanto aos tendões, no dorso do pé 
se encontram o extensor longo do hálux e o dos extensores longos dos dedos. Presente na planta do pé, 
estão o tendão dos flexores curtos dos dedos, flexor longo do hálux, flexor longo dos dedos, flexor curto 
do hálux e fibular curto. Feitas as exposições necessárias, é possível analisar as diferenças encontradas 
no caso estudado. No membro inferior direito ele possui apenas quatro dedos, devido a isso, não existe 
uma das inserções do tendão do músculo extensor longo, do flexor curto e flexor longo dos dedos, 
correspondente ao dedo em falta. Já do lado esquerdo, existem três pododáctilos e estão ausentes duas 
das inserções do tendão do extensor longo, flexor longo e flexor curto dos dedos, além disso, um dos 
ossos cuneiformes do tarso não está presente. Contudo, em ambos os lados, os números de metatarsos e 
falanges correspondem ao número de dedos. As estruturas apresentam difícil visualização e fora o citado 
acima, não há outras alterações anatômicas, caracterização sindrômica ou variações fora as encontradas 
em membro inferior. Conclusões: O uso indiscriminado de agrotóxicos, além de acarretar consequências 
imediatas na saúde humana, possui efeitos mascarados que somente serão visualizados no futuro, um 
deles é a malformação congênita, conforme discutido acima. Agradecimentos: aos profissionais do 
laboratório de Anatomia Humana da Universidade Regional de Blumenau e aos membros da Liga de 
Anatomia Humana Cláudio Martins.

Palavras-chave: Agrotóxicos. Oligodactilia. Malformação.
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CORRELACIONAR AS ALTERAÇÕES ANATÔMICAS DA MIGRAÇÃO 
TESTICULAR COM A UTILIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS, BASEADO EM 

LITERATURA E DISSECÇÃO CADAVÉRICA FETAL

Felipe Silva Luciano Carvalho1

Vitória Libardo Einloft1

Bárbara Dalri Andreghetoni1

Nathalia Moresco Farias1

Wesley Severino1

Guilherme Wandall1

Denis Guilherme Guedert1

Júlio César Gruebel1

Eduardo Simão da Silva1

Introdução: No contexto da promoção de saúde no campo, existem muitas especulações acerca 
de diversos tópicos, como a interferência de agrotóxicos na saúde individual e no desenvolvimento 
fetal, especialmente considerando seu amplo uso no Brasil. Assim, avaliações da migração testicular, 
concernentes a questões anatomofisiológicas, interessam à discussão acadêmica. Objetivos: Avaliar 
alterações anatômicas da migração testicular fetal, buscando associações com a saúde do trabalhador 
rural, baseado em literatura e dissecção cadavérica fetal. Métodos: Foram realizadas dissecções fetais 
no laboratório de anatomia humana da Universidade Regional de Blumenau (FURB), efetuando-
se uma remoção da parede abdominal anterior de dois fetos, com 22 e 24 semanas pós-concepção, 
observando-se posicionamento testicular intra-abdominal. Quanto ao feto de 22 semanas, procedeu-se 
à remoção do trato gastrointestinal, com secções ao nível de cárdia estomacal e da região de transição 
colo sigmoide/reto. Posteriormente, foram buscados dados a nível global e regional acerca da ocorrência 
de criptorquidia associada a agrotóxicos. Resultados e discussão: Observando as peças dissecadas, 
demonstramos estruturas diretamente envolvidas com a excursão testicular. Conectados próximos aos 
pólos inferiores dos testículos, verificou-se o gubernáculo tracionando as gônadas ao anel inguinal 
profundo e posteriormente ao canal inguinal, anterolateralmente ao reto. Lateralmente, identificamos 
primórdios dos epidídimos acompanhando o conjunto testículo/gubernáculo em direção ao canal 
inguinal. A posição testicular observada na preparação fetal pode apresentar-se em momento pós-natal, 
principalmente em prematuridade, condição que caracteriza criptorquidia intra-abdominal. Essa situação 
vincula-se com o uso indiscriminado de agrotóxicos. Conclusões: Há necessidade de aprofundarem-
se conhecimentos dos fatores envolvidos na migração testicular, principalmente baseado em revisão 
literária e dissecção humana, trazendo à luz informações que instruem a comunidade acadêmica e 
informam a sociedade sobre elementos anatomofisiológicos que estão diretamente relacionados com a 
saúde do trabalhador rural. Agradecimentos: Agradecemos à FURB por proporcionar espaço físico e 
material para a comunidade acadêmica, favorecendo o aprendizado.

Palavras-chave: Criptorquidia. Agrotóxicos. Dissecção.
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ANEURISMA FUSIFORME DE ARTÉRIA VERTEBRAL CORRELACIONADO 
COM A ATIVIDADE RURAL

Vitória Libardo Einloft1

Bárbara Dalri Andreghetoni1

Felipe Silva Luciano Carvalho1

Eduardo Simão Da Silva1

Nathália Moresco Farias1

Denis Guilherme Guedert1

Júlio César Gruebel1

Wesley Severino1

Guilherme Wandall1

Introdução: As artérias vertebrais surgem das artérias subclávias, uma em cada lado do corpo, e então 
entram profundamente no processo transverso ao nível da 6ª vértebra cervical (C6), ou ocasionalmente 
ao nível de C7. Tendo em vista que os aneurismas fusiformes são dilatações em aspecto de fuso, podemos 
observar que estes representam uma pequena porcentagem dos aneurismas cerebrais e usualmente 
ocorrem no complexo arterial vertebrobasilar, artéria carótida interna e artéria cerebral média. A 
presença de um aneurisma, de qualquer natureza, deve ser acompanhada, pois diversos fatores podem 
levar ao seu rompimento, entre eles hábitos recorrentes no cotidiano do trabalhador rural. Objetivos: 
Esse presente trabalho tem por objetivo estudar a anatomia de um aneurisma fusiforme de artéria 
vertebral, a partir de dissecção cadavérica desta artéria, encontrada no laboratório de Anatomia Humana 
da Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB). A partir disso, busca-se a correlação de seu 
aparecimento com elementos que possivelmente possam estar presentes na atividade no campo a fim 
de trazer à luz fatos que conscientizem e promovam boas práticas relacionadas à saúde do trabalhador 
rural. Métodos: Análise de correlações anatômicas em dissecção anatômica encontrada no laboratório 
de Anatomia Humana da Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB) incluindo revisões de 
literatura sobre o tema abordado. E como complemento, executou-se uma busca por dados acadêmicos 
que sustentem a relação surgimento/rompimento de aneurismas com hábitos presentes no dia a dia do 
trabalhador rural. Resultados e discussão: Após a dissecção do sistema nervoso central, de cadáver 
idoso e obeso, observou-se a dilatação das artérias vertebrais e basilar, característicos de aneurismas 
vertebrobasilares. A artéria vertebral direita apresentou uma luz máxima de 5 mm, enquanto a artéria 
vertebral esquerda expôs luz de 3 mm em seu diâmetro mais longo. Já a artéria basilar apresentou 
uma luz de 4 mm. As medidas observadas confirmam uma presença de aneurisma vertebrobasilar, cuja 
presença pode levar ao seu rompimento. Sabe-se que os dois principais fatores de risco para formação 
e/ou ruptura de um aneurisma são o tabagismo e a hipertensão não controlada. Podemos observar no 
estudo de Carvalho e col.12 (1983), que a distribuição da pressão arterial entre homens de 20 a 70 anos 
tem valores de maior prevalência entre grupos socioprofissionais inferiores, chamando a atenção entre 
os trabalhadores rurais quando comparada aos trabalhadores urbanos. Isto se deve principalmente às 
questões sociais e econômicas, como por exemplo as áreas rurais possuírem serviços de saúde escassos, 
o que impossibilita o acompanhamento desses pacientes. Conclusões: Sendo assim o aparecimento e/ou 
rompimento de um aneurisma pode ser favorecido por fatores presentes no cotidiano do trabalho rural, 
por conseguinte faz-se necessário medidas socioeducativas a fim de prevenir agravos futuros, além de 
um maior investimento na saúde comunitária nessas regiões.

Palavras-chave: Aneurisma fusiforme. Artéria vertebral. Hipertensão. Trabalhadores rurais. 
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A INCIDÊNCIA DE FASCIOLOSE HEPÁTICA NOS BOVINOS EM MEIO ÀS 
ZONAS RURAIS E SUA RELAÇÃO COM FATORES DEMOGRÁFICOS DE SANTA 

CATARINA

Eric Dylan Taufenbach1

Lucas E. dos Santos Viana1

Brenda Cristina Albino1

Tassiane Thaisi Thiesen1

Mark W. Lopes1

Introdução: A fasciolose hepática é uma zoonose causada pelo parasita Fasciola hepática da classe 
dos Trematódeos. Este parasita se hospeda nos canais biliares de vários mamíferos, incluindo humanos, 
suínos, equinos, ovinos e bovinos. A metacercária pode ser encontrada em vegetais e água contaminada, 
bem como, na carne infectada. Uma vez ingerida, a larva abandonará o cisto e migrará para os ductos 
biliares, onde se desenvolverá ao estágio adulto. Dentre os parasitas mais comuns na infecção humana 
e bovinos, os trematódeos intestinais se destacam, sendo transmitidos através de peixes, crustáceos, 
plantas aquáticas e hábitos alimentares e culturais. Apesar da ocorrência de infecção em humanos não 
ser frequente, a maior parte dos relatos sobressaem-se em áreas endêmicas, além disso, o parasita é 
responsável por grande parte dos danos causados em produções pecuárias, estimando 2 bilhões de 
dólares ao ano com mais de 600 milhões de bovinos infectados. Já no Brasil, as perdas resultadas através 
do emagrecimento e descarte de fígado bovino são de aproximadamente 210 milhões de dólares ao ano. 
As maiores perdas pertencem aos estados de Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde se estimam, 
respectivamente, 147.4 e 24.8 milhões de dólares ao ano. Objetivos: A pesquisa teve como objetivo 
investigar a presença de casos de fasciolose hepática diagnosticados no estado de Santa Catarina e suas 
relações de incidência em zonas rurais com fatores de prevalência espacial. Métodos: O método aplicado 
para o desenvolvimento da pesquisa foi a revisão bibliográfica. Foram utilizados o Google Scholar, 
Scielo e Up To Date como base de dados para a seleção dos artigos, onde o foco predominado foi o 
estado de Santa Catarina. Resultados e discussão: Durante uma pesquisa realizada no período de julho 
de 2015 a dezembro de 2017, na qual foram examinados 24.961 bovinos de 58 municípios, constatou-
se que: No ano de 2015, de 5.907 bovinos, 568 estavam infectados com F. Hepática (9.62%). No ano 
de 2016, de 9533 bovinos, 844 estavam infectados com F. Hepática (8.85%). No ano de 2017, de 9521 
bovinos, 1287 estavam infectados com F. Hepática (13.52%). O percentual de prevalência dos municípios 
cujo bovino foi usado no objeto de estudo para a obtenção de dados foi de 29.5% a 37.0% a presença 
de dois municípios. De 22.1% a 29.5% a presença de oito municípios. De 7.4% a 14.8% a presença 
de 11 municípios. De 0.0% a 7.4% a presença de 24 municípios. Os municípios que demonstraram 
maior incidência de casos estão relacionados com temperatura média (18°C a 20°C), baixa precipitação 
(1300mm a 1500mm) e baixa altitude (< 250m de altitude). Conclusões: O favorecimento dos fatores 
climáticos somados com a altitude, contribuem para a proliferação dos hospedeiros intermediários, o 
que evidencia as incidências de casos. Os níveis de positividade de casos de fasciolose hepática acarreta 
em prejuízos relacionados ao condenamento do fígado, emagrecimento do bovino e risco de infecção ao 
consumidor. Agradecimentos: À médica veterinária Cláudia Nara Rosa de Jesus, por disponibilizar seu 
tempo e contribuir com sua experiência profissional através de conselhos e orientações acerca do tema.
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REVISÃO SOBRE EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL A PESTICIDAS E SUA RELAÇÃO 
COM ANOMALIAS CONGÊNITAS

Iara Silva Correia1

Laura Moretti Heidtmann1

Introdução: Os pesticidas são insumos utilizados na agricultura, aquicultura e uso doméstico no intuito 
de controle de pragas. Entretanto, esses possuem efeitos genotóxicos, mutagênicos e teratogênicos. Por 
este motivo, a população rural é motivo de preocupação pela exposição a esses compostos. Além disso, 
sabe-se que, durante o desenvolvimento embrionário, os teratógenos possuem efeitos negativos sobre o 
feto, gerando um maior número de anomalias. Objetivos: Nesse sentido, esse trabalho tem como objetivo 
revisar na literatura se há relação entre a exposição ocupacional a pesticidas e o surgimento de anomalias 
congênitas. Métodos: Foi realizada uma busca na base de dados PubMed com os descritores: “pesticides”; 
“Occupational Exposure”; “congenital abnormalities”; “humans”, utilizando entre estes descritores o 
operador booleano “AND”. Foram selecionados os artigos publicados no período de 2002 até 2022, 
sendo filtrados ainda apenas aqueles que apresentavam o texto completo. Para análise do estudo, foram 
incluídos artigos científicos do tipo caso-controle, coorte ou observacional. Foram incluídos no trabalho 
os artigos que tratavam de outros agentes teratogênicos desde que incluídos pesticidas e também trabalhos 
que tratavam de outras repercussões fetais desde que incluídas anomalias congênitas. Foram excluídos 
relatos de casos, revisões de literatura ou por não estarem de acordo com os descritores.  Resultados e 
discussão:  A busca resultou em um total de 25 artigos, sendo que um foi excluído por se tratar de relato 
de caso e nove foram excluídos por serem revisões de literatura. Após leitura na íntegra dos 15 artigos 
restantes, três foram excluídos por não estarem de acordo com o foco dos descritores e um artigo devido 
à sua metodologia, por se tratar de um documento semelhante a um relatório, não se enquadrando no 
foco da pesquisa. Dessa forma, 11 artigos foram analisados na pesquisa. Desses artigos, apenas um não 
foi possível afirmar se há relação entre pesticidas e anomalias congênitas. Os demais artigos mostraram 
associação entre pesticidas -e outros compostos- ao aparecimento de anomalias e efeitos adversos ao 
nascimento. Nos artigos, foi evidenciado que variados fatores poderiam influenciar nos resultados, tais 
como exposição a outros compostos, fatores genéticos e quantidade de exposição aos pesticidas. A 
maior parte de defeitos congênitos foram em relação a defeitos cardíacos, a incluir persistência do 
canal arterial, e malformações genitais masculinas como criptorquidia e hipospádia. Houve relação de 
anomalia tanto por exposições ocupacionais maternas quanto paternas. Conclusões: Pode-se concluir, 
neste trabalho, que existe alguma relação entre exposição a pesticidas e anomalias congênitas. Contudo, 
há fatores adicionais que podem influenciar nos resultados, tais como aspectos genéticos e exposição a 
outros compostos. Dessa forma, verifica-se a importância de estudos complementares acerca do tema a 
fim de demonstrar a real relação entre exposição a pesticidas e anomalias congênitas.

Palavras-chave: Exposição ocupacional. Anomalias congênitas. Pesticidas.

1 Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí; Rio do Sul, SC, Brasil.
E-mail: iara.correia@unidavi.edu.br 



55

III Encontro Integrado das Ligas Acadêmicas de Medicina
Ciência, Tecnologia  e Inovação no Processo Saúde-Doença dos Trabalhadores Rurais

ASSOCIAÇÃO ENTRE EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL A AGROTÓXICOS E O 
DESENVOLVIMENTO DA DOENÇA DE PARKINSON EM TRABALHADORES 

RURAIS

Bruno Daniel Renzi1

Isabela Catarina Garlini1

Júlia Fernanda G. Becker1

Maria Eduarda Sborz1

Mark William Lopes1

Samantha Cristiane Lopes1

Introdução: Atualmente, o Brasil encontra-se entre os principais consumidores de agrotóxicos do 
mundo, o que resulta em elevadas taxas de intoxicação e exposição a esses compostos. Apesar de seu 
relevante papel no meio agrícola, os pesticidas estão associados a diversas disfunções fisiopatológicas 
no organismo humano, incluindo desordens neurodegenerativas, como a doença de Parkinson (DP). 
Sua relação com a doença começou a ser discutida, após a observação de que neurotoxinas semelhantes 
ao herbicida Paraquat, causavam dano a via dopaminérgica do Sistema Nervoso Central, levando a 
sinais e sintomas semelhantes ao da DP. Objetivos: Entender a relação entre a exposição ocupacional a 
agrotóxicos com o desenvolvimento da doença de Parkinson em trabalhadores do meio rural. Métodos: 
O presente estudo foi desenvolvido a partir de uma pesquisa bibliográfica acerca da relação entre a 
exposição ocupacional a agrotóxicos e o desenvolvimento da doença de Parkinson, baseada em análise e 
revisão de dados através de artigos científicos publicados na base de dados Scielo, UpToDate e Pubmed. 
Resultados e discussão: A DP é a segunda doença neurodegenerativa mais comum e frequentemente 
acomete trabalhadores rurais. Diversos estudos evidenciaram a relação entre a exposição ocupacional 
à agrotóxicos (principalmente paraquat, maneb e ziram) e o aumento da incidência da doença de 
Parkinson. Tais substâncias são responsáveis por aumentar o risco de desenvolvimento desta doença 
neurodegenerativa, visto que as toxinas advindas dos herbicidas entram em contato com a substância 
cinzenta e resultam na falta ou redução da concentração estriatal dopaminérgica, principalmente pela 
indução de reações de oxirredução e consequente estresse oxidativo. A alteração na concentração 
desse neurotransmissor afeta o padrão de descargas neurais, levando à alterações nos movimentos 
dos pacientes. Os efeitos adversos decorrentes desta intoxicação estão relacionados às características 
químicas do composto, à quantidade ingerida e absorvida, do tempo de exposição ao composto e das 
características relacionadas à pessoa exposta, bem como ao uso de equipamentos de proteção individual. 
A partir de tais princípios, os principais sinais e sintomas são: bradicinesia, rigidez muscular, tremor de 
repouso e instabilidade postural. Conclusões: Sendo assim, evidencia-se a necessidade de obter maior 
conhecimento a respeito da exposição ocupacional a agrotóxicos no meio rural e o desenvolvimento 
da DP, a fim de reduzir a incidência da mesma nessa população.  Agradecimentos: Agradecemos ao 
Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí pela oportunidade da elaboração da 
pesquisa e, especialmente, aos professores Dr� Mark William Lopes e Dra. Samantha Cristiane Lopes 
pela orientação durante a construção do projeto. 
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RELAÇÃO ENTRE NEOPLASIAS MALIGNAS E A EXPOSIÇÃO A 
AGROTÓXICOS: UMA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

Ana Paula Deluca1

Beatriz Meinicke da Silva1

Arieli Carini Michels1

Introdução: Agrotóxico pode ser entendido etimologicamente, pela junção de seus prefixos, agros e 
toxicon, como o veneno do campo, ou seja, é um conjunto de substâncias com finalidade controladora 
de pragas prejudiciais à agricultura. Seu uso foi manipulado pelo Plano Nacional de Desenvolvimento, 
instituindo como regra, o uso de quantidades mínimas de substâncias agroquímicas, para que assim, 
os trabalhadores rurais pudessem ter acesso ao crédito rural oferecido, o que desencadeou em uso 
intensivo dessas substâncias pela comunidade agrícola. Os agrotóxicos agem como indutores do 
processo neoplásico por meio de mecanismos genotóxicos, como alterações de micronúcleos, alteração 
hereditária de metilação do DNA e estresse oxidativo. O conceito de neoplasia é pautado em uma massa 
anormal de tecido, gerada a partir da reprodução descontrolada de células. Esse processo forma tumores, 
sendo malignos os que invadem tecidos adjacentes.  Objetivo: Refletir à luz da literatura a relação entre 
neoplasias malignas e a exposição a agrotóxicos. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, 
com fundamentação teórico-científica e bases qualitativas por meio das bases de dados SciELO e Google 
Acadêmico. Para a seleção do conteúdo, foram utilizados os descritores em saúde: neoplasias malignas, 
agrotóxico e epigenética. Os artigos foram selecionados de acordo com a relação ao objetivo proposto. 
Resultado e discussão: Diante de reflexões literárias, constata-se com maiores relações agrotóxicos-
neoplasias, os defensivos agrícolas identificados como malationa, glifosato e diazinona, sendo estes, 
provavelmente carcinogênicos para humanos. Como fatores de risco, pode-se apontar a relação entre 
o tamanho das propriedades rurais, o uso de defensivos e a possibilidade de desenvolvimento de 
neoplasias malignas. A maioria configura-se como propriedade de agricultura familiar, evidenciando uma 
proximidade entre lavoura e casa, a qual se torna prejudicial dependendo do agroquímico utilizado e sua 
taxa de expansão no ambiente. Além disso, por apresentar predominantemente propriedades menores, 
observou-se que a orientação adequada sobre o uso dos EPI’s é deficitária e a fiscalização é inexpressiva. 
De acordo com a literatura, ao entrar em contato com os agrotóxicos, o metabolismo celular é afetado, 
uma vez que durante o transporte de elétrons na mitocôndria, o oxigênio pode ser reduzido parcialmente, 
gerando espécies reativas de oxigênio (ERO’s). Em um cenário que não apresenta equilíbrio entre a 
produção e a eliminação de ERO’s, ocorre o estresse oxidativo. A partir desta consequência, o sistema 
de reparo torna-se ineficiente, predispondo o desenvolvimento de neoplasias malignas. Os principais 
indicadores associados à identificação de neoplasias em decorrência da exposição a agrotóxicos são as 
variações epigenéticas, visto que as substâncias agroquímicas podem silenciar ou ativar um gene sem 
alterar seu código genético. Foi evidenciado também, ocorrência de aumentos expressivos nos níveis 
de citocinas no organismo quando exposto a agrotóxicos, que se associam à hipermetilação dos genes 
supressores de tumores em linfócitos periféricos afetando sua função e comprometendo a saúde do 
trabalhador rural no desenvolvimento de processos neoplásicos. Já foram relatadas associações entre 
estômago, pele, próstata, cérebro, Hodgkin, mieloma, leucemia e à exposição a agrotóxicos. Conclusão: 
Conclui-se, dessa forma, evidências sobre intoxicações com substâncias agrotóxicas associadas às 
neoplasias, o que reforça a importância do uso cauteloso desses agentes.
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O EXAME DE IMAGEM USADO NO AUXÍLIO PARA O DIAGNÓSTICO DE 
PARACOCCIDIOIDOMICOSE

Eric Dylan Taufenbach1

Guilherme Pacheco1
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Fábio Matheussi1

Christiano Berleze1

Introdução: A paracoccidioidomicose (PCM) é uma micose sistêmica, causada pelo fungo 
paracoccidioides spp., o Brasil é o país que mais possui casos confirmados, com uma incidência 
de aproximadamente 80% em todo o mundo, sendo a maioria dos casos brasileiros registrados nas 
regiões centro-oeste, sudeste e sul. O perfil epidemiológico indica uma relação de novos casos nas 
áreas rurais e periurbanas submetidas ao desmatamento e à movimentação de terras. A maior parte dos 
casos de PCM na forma crônica são de adultos, com prevalência de 74% a 96%, sendo a população 
alvo os trabalhadores rurais e as pessoas com histórico de vida de campo. O diagnóstico é feito 
através da confirmação laboratorial e dos sintomas clínicos, entretanto, os exames de imagem podem 
servir como auxílio. Objetivos: Analisar a contribuição dos exames de imagem para o diagnóstico 
da doença. Investigar os achados radiográficos da doença diante das alterações anatomopatológicas. 
Métodos: O método aplicado para o desenvolvimento da pesquisa foi a revisão bibliográfica. Como 
base de dados, foi utilizado a literatura de radiologia disponibilizada na biblioteca virtual da instituição. 
Resultados e Discussão: O diagnóstico de PCM por imagem é realizado por meio da radiografia de 
tórax em incidência póstero-anterior e da tomografia computadorizada de tórax em janela pulmonar. 
Os achados radiológicos são amplos e frequentes, que incluem: espessamento peribroncovascular 
(64%), caracterizado por processos inflamatórios na mucosa brônquica, opacidade alveolar (97%), 
caracterizada pelo comprometimento intersticial e representada em aspecto de vidro fosco, padrão 
nodular (76%) e  micronodular (67%), causados por nódulos de tamanhos variados (possuindo entre 
0,5 e 1,5 cm) e disseminação hematogênica, respectivamente, e por padrão fibrótico, constituído por 
bandas parenquimatosas (18%), ou seja, opacidades lineares voltadas à pleura. Além disso, a doença 
tem a característica de acometer o pulmão de forma simétrica e bilateral, com foco no campo médio do 
órgão - que causa a distribuição na forma de “Asa de Borboleta” - sendo identificável radiologicamente 
em cerca de 93% dos casos. Conclusões: O uso dos exames de imagem é importante para diagnosticar 
a PCM na fase oligossintomática ou subclínica, amplificadas com os achados em forma de “Asa de 
Borboleta”, permitindo um tratamento eficaz logo no início da doença. Por fim, salienta-se que o uso 
de máscaras N-95 pelos trabalhadores rurais demonstrou grande eficácia na redução das infecções nas 
áreas mais acometidas. Agradecimentos: A Deus, por nos ter agraciado com a vida, e por ter permitido 
ultrapassar qualquer obstáculo ao longo do processo de ensino.  Ao professor Christiano Berleze, por 
ter nos orientado e desempenhado tal função com profissionalismo e amizade. A todos que contribuíram 
para a realização deste projeto.
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