




 
Editora Chefe  

Profª Drª Antonella Carvalho de Oliveira 
Assistentes Editoriais 

Natalia Oliveira 
Bruno Oliveira 

Flávia Roberta Barão 
Bibliotecária 

Janaina Ramos 
Projeto Gráfico e Diagramação 

Natália Sandrini de Azevedo 
Camila Alves de Cremo 

Luiza Alves Batista 
Maria Alice Pinheiro 

Imagens da Capa 
Shutterstock 

Edição de Arte  
Luiza Alves Batista 

Revisão  
Os Autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2021 by Atena Editora 
Copyright © Atena Editora 
Copyright do Texto © 2021 Os autores 
Copyright da Edição © 2021 Atena Editora 
Direitos para esta edição cedidos à Atena Editora 
pelos autores. 

 
 

 

Todo o conteúdo deste livro está licenciado sob uma Licença de 
Atribuição Creative Commons. Atribuição-Não-Comercial-
NãoDerivativos 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0). 

 

 
 
O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de 
responsabilidade exclusiva dos autores, inclusive não representam necessariamente a posição 
oficial da Atena Editora. Permitido o download da obra e o compartilhamento desde que sejam 
atribuídos créditos aos autores, mas sem a possibilidade de alterá-la de nenhuma forma ou 
utilizá-la para fins comerciais.  
 
Todos os manuscritos foram previamente submetidos à avaliação cega pelos pares, membros 
do Conselho Editorial desta Editora, tendo sido aprovados para a publicação com base em 
critérios de neutralidade e imparcialidade acadêmica. 
 
A Atena Editora é comprometida em garantir a integridade editorial em todas as etapas do 
processo de publicação, evitando plágio, dados ou resultados fraudulentos e impedindo que 
interesses financeiros comprometam os padrões éticos da publicação. Situações suspeitas de 
má conduta científica serão investigadas sob o mais alto padrão de rigor acadêmico e ético. 
 
Conselho Editorial 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 
Prof. Dr. Alexandre Jose Schumacher – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná 
Prof. Dr. Américo Junior Nunes da Silva – Universidade do Estado da Bahia 
Prof. Dr. Antonio Carlos Frasson – Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Prof. Dr. Antonio Gasparetto Júnior – Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais 
Prof. Dr. Antonio Isidro-Filho – Universidade de Brasília 

https://www.edocbrasil.com.br/
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4774071A5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4444126Y9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4771171H3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4242128Y5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4168013D9


 
Prof. Dr. Carlos Antonio de Souza Moraes – Universidade Federal Fluminense 
Prof. Dr. Crisóstomo Lima do Nascimento – Universidade Federal Fluminense 
Profª Drª Cristina Gaio – Universidade de Lisboa 
Prof. Dr. Daniel Richard Sant’Ana – Universidade de Brasília 
Prof. Dr. Deyvison de Lima Oliveira – Universidade Federal de Rondônia 
Profª Drª Dilma Antunes Silva – Universidade Federal de São Paulo 
Prof. Dr. Edvaldo Antunes de Farias – Universidade Estácio de Sá 
Prof. Dr. Elson Ferreira Costa – Universidade do Estado do Pará 
Prof. Dr. Eloi Martins Senhora – Universidade Federal de Roraima 
Prof. Dr. Gustavo Henrique Cepolini Ferreira – Universidade Estadual de Montes Claros 
Profª Drª Ivone Goulart Lopes – Istituto Internazionele delle Figlie de Maria Ausiliatrice 
Prof. Dr. Jadson Correia de Oliveira – Universidade Católica do Salvador 
Prof. Dr. Julio Candido de Meirelles Junior – Universidade Federal Fluminense 
Profª Drª Lina Maria Gonçalves – Universidade Federal do Tocantins 
Prof. Dr. Luis Ricardo Fernandes da Costa – Universidade Estadual de Montes Claros 
Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte 
Prof. Dr. Marcelo Pereira da Silva – Pontifícia Universidade Católica de Campinas 
Profª Drª Maria Luzia da Silva Santana – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
Prof. Dr. Pablo Ricardo de Lima Falcão – Universidade de Pernambuco 
Profª Drª Paola Andressa Scortegagna – Universidade Estadual de Ponta Grossa  
Profª Drª Rita de Cássia da Silva Oliveira – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Prof. Dr. Rui Maia Diamantino – Universidade Salvador 
Prof. Dr. Saulo Cerqueira de Aguiar Soares – Universidade Federal do Piauí 
Prof. Dr. Urandi João Rodrigues Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará 
Profª Drª Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande 
Profª Drª Vanessa Ribeiro Simon Cavalcanti – Universidade Católica do Salvador 
Prof. Dr. William Cleber Domingues Silva – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Prof. Dr. Willian Douglas Guilherme – Universidade Federal do Tocantins 
 
Ciências Agrárias e Multidisciplinar 
Prof. Dr. Alexandre Igor Azevedo Pereira – Instituto Federal Goiano 
Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva – Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 
Prof. Dr. Antonio Pasqualetto – Pontifícia Universidade Católica de Goiás 
Profª Drª Carla Cristina Bauermann Brasil – Universidade Federal de Santa Maria 
Prof. Dr. Cleberton Correia Santos – Universidade Federal da Grande Dourados 
Profª Drª Diocléa Almeida Seabra Silva – Universidade Federal Rural da Amazônia 
Prof. Dr. Écio Souza Diniz – Universidade Federal de Viçosa  
Prof. Dr. Fábio Steiner – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 
Prof. Dr. Fágner Cavalcante Patrocínio dos Santos – Universidade Federal do Ceará 
Profª Drª Girlene Santos de Souza – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
Prof. Dr. Jael Soares Batista – Universidade Federal Rural do Semi-Árido 
Prof. Dr. Jayme Augusto Peres – Universidade Estadual do Centro-Oeste 
Prof. Dr. Júlio César Ribeiro – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Profª Drª Lina Raquel Santos Araújo – Universidade Estadual do Ceará 
Prof. Dr. Pedro Manuel Villa – Universidade Federal de Viçosa 
Profª Drª Raissa Rachel Salustriano da Silva Matos – Universidade Federal do Maranhão 
Prof. Dr. Ronilson Freitas de Souza – Universidade do Estado do Pará 
Profª Drª Talita de Santos Matos – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Prof. Dr. Tiago da Silva Teófilo – Universidade Federal Rural do Semi-Árido 
Prof. Dr. Valdemar Antonio Paffaro Junior – Universidade Federal de Alfenas 
 
 
 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4270399A9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4270399A9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4270399A9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K2187326U4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4537717Y7&tokenCaptchar=03AGdBq25B4lxTE6dxhpWHIqxGO4pzzZPgu_iV_QeN8f-tMTk8_sLDOB3PD_mtdQto3H5C2R2ZsmxnQtfmP66wxlIUt_CzTJNotB4Nr2WeA_ZeswgWraa8MbkAaZzV6d4gzkjqhc5hYQ_M-PfSdSI7td93FvBg2bA_iQABLK3i0vQ0yQRv1A1eB6SAfJCCqLkJYK596wJItTTqwwkcjAoFPtAsP-pVLiuGf7SJ_ujWrq_i7e1ac86qNNWa4t2uz65kb3UGFiVXXHrO-FYdcycEtCopnwy24k_7y06U-vF-n-8PZQEl3SDM3ejydvF0fyiSGRsDtN1eSkV6vWnGCu7u4Mc0gY3WMCxo6n9h6ArYBnNV6Cm64GaRIFb2IozQuQEayUcf2hIrTNuNZNcI3xXna_NbCwxnM8FL3w
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4236503T6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4442899D1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4442899D1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4779936A0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4279858T4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4764629P0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4137698A3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4777360H4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4257759E9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4705446A5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4771879P6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4416387H0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4465502U4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4235887A8
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4437388Z1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4759649A2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4745890T7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do?metodo=forwardPaginaResultados&registros=10;10&query=%28%2Bidx_nme_pessoa%3A%28rita%29+%2Bidx_nme_pessoa%3A%28de%29+%2Bidx_nme_pessoa%3A%28cassia%29+%2Bidx_nme_pessoa%3A%28da%29+%2Bidx_nme_pessoa%3A%28silva%29+%2Bidx_nme_pessoa%3A%28oliveira%29++%2Bidx_nacionalidade%3Ae%29+or+%28%2Bidx_nme_pessoa%3A%28rita%29+%2Bidx_nme_pessoa%3A%28de%29+%2Bidx_nme_pessoa%3A%28cassia%29+%2Bidx_nme_pessoa%3A%28da%29+%2Bidx_nme_pessoa%3A%28silva%29+%2Bidx_nme_pessoa%3A%28oliveira%29++%2Bidx_nacionalidade%3Ab%29&analise=cv&tipoOrdenacao=null&paginaOrigem=index.do&mostrarScore=false&mostrarBandeira=true&modoIndAdhoc=null
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4203383D8
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4277797H6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4462393U9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4273971U7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4792160H3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4758278P9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4717019T5
http://lattes.cnpq.br/3962057158400444
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4257670Z4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4791258D5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4550722Z1&tokenCaptchar=03AGdBq26LoS54yshuGjAVTAhWtnomcb507AafRxgqUHA5rWXDTSAC8ujT1VFuP3y4tEBpGZS19N7RvwQkr5-DNtHriEEfmKb3_xUnkf3DhuvNCis7j04oZUuB6sbtybYhhfqdItqvhoc65O4cnN7x8sDpdIA2YfMuD3aFN8lr_S8JQb21Y8ACfte1yscvXXYcb9BYcCxWmKJd1WT1zmiAHbGk8p2qcdZuPko-NEiJ5Ugid8V4GsrrRxNzr1Vaz46HdLyP-3SoU5boilW0MWXEJcql0N06gtpZRX8hFIkpuD6W1PuIm9rguooIts9aPhbSlACsBNSamb17Kz9iEl3SIt1aquVaMiuT2H0OjxSwQ189Q0oth7WG3Vke0uwL2SYCHXeuec8UfMRJMHigDIUlf9gvkuDFSNg2vQ
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4343894D0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4769404T1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4402494Z9&tokenCaptchar=03AOLTBLS3hr4cVdLwJSKo9XuEbo3aSa84rmwd-VOUOnOKNG3KlETmWt897QU6hGmuwDDNVvUrUkgDH-vfvZPo1eIf2BLLKEI2emXX1CA5HvkIgdhkMivWo24B8yZ-zPcvj4Fw7L1gp3Q20koTp8vB34HZj7tj6QIwm7Eg-r9RL6NmagOF4QShFd0RxMWncbwWeS6oSfAa9pUBo00oql_WKfAajQU7-KR4W7i6mx7ToD1Ks7uHo1tjJlvLXmi7eaCSELEFilDt7ucyjDmTDMmA69x906qBDzhUwgw9wNMmIKZrcdqSAUCKEKQyl65e9O4lIr5JoUjhqwYTYlqXV-8Td4AZk_gu2oOCQMktRum_bd5ZJ0UcclTNxG2eP5ynmhjzA8IqVUfHDX1jdLgwP-yNSOi-y3y7nzoJqU8WIDza49J4gZUb-9kuQJX9f1G7STe2pOK2K3_dnTDg1l2n2-D-e9nP6yOPDEhkwDXCBPqIxdIiq0Nw7T-hKXd1Gzc3DUUqou6qw9HA6F2nwy2UHd-eNvPVHcyDBXWNtdQrSC-N3IilO2aX6co_RHJc6661cZbnZ9ymBUs9533A
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4717916J5&tokenCaptchar=03AOLTBLSVwbRfXQjvHTLKSbnQb-EM9FjsS8YUlzZidkeuA9sSX1KCi29pQYB0pkW06OTfYJOOF6c3m-CckDuL-Oh5sJFBIKejpmfeQVcMOV11R5LYPbegZCB29EuKUVsIutVxqSJdP8M8kpcFOLJvVLUABQ2zXTIcS6RskfgSgeo7v7cwjGQ0aFXQxEqvUBOHHfMElt7SLSolhyhOtMRHWMzO2r9aAqjhF6zTOPQYoqoqQ7hdKB5sHVaEjAI_F6afXKd3g_32o_aFei6P5_WjFj27KtgrKs0z4ZCVerHuXwwU9iZywYA9upkLgGv2zJAOQU51HVBuDSAmVvHxyqhM6fSuRQMmf33YJIg9G3zOOLUPbOkox--oyiwbH2ClIV7NsCPvCgcXO57Z4a1lv7uK12dTpufQYLqtGE1NKSw_JUJmck3XJrFxV8_0eWbzNa8VQFzJFz8Wakp_VyC03nIL0hc9rNxF8BG9kvDECVj8HSt8lPiwtnLyavrp44Dk-TBq_AEQVz4OH-fFYyh3AKMKrtkuzWnJKXXCULFlOa-z5gwLCQJ_KBEoh_fl9LPmzvboZxwrYyIndtSL
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4448161E1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4761024J9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4799273E2&tokenCaptchar=03AGdBq268VEkAcn3ftZ_2lZ-SL33xDwfeshMnherzDAzqv6lBQj8Hb9MVSbjclJQj7Co8u0G5K2qg28cPA0VDL7deaFLPcBB225xfSH9cY813pYSTpkZb5yNNx4B96AuZiaivkRGg57X14E80_ebaYUUK0tYeRE_YGiVDTF9ot0Cg_9yPAQGBQDcoSlXzQ3Jv3J4cj-VxOvY8_phk-Sr50ziZu5mm-RdiqTMbHFNlm8Jvve1Yqo5DJkxxNnZNOV6uYsPLS0-LwCjYYN72DfxAlLNJNOA7yZYt3arJXt5NqXlUqogF9y7Yl83eWoGJ-bG4GzrNrtaDx3wmOafTCa_RR5J_s2k7ESRQuaJiES6aOpLel16W_T9krltTH8b_immDt2qfUtaoef4VxO0GYIe-O4ZGQ4xSwFWf6A
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4776446E9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4481542Z5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4705653J5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8165109H2&tokenCaptchar=03AOLTBLSbWEZwpva2ByIrBPCi-0az6LzTydMcPZSUTgp16vbnnLpg51Ugkf9LxOhcdp-j8ju-G690W40chagCitBRtkGUdH2DrzuB_Wwf-gzusS7c1mwGcOgaajazzXK0iDHLZDCdHFu-cQErx5UZuXAq6LHHhsC0jt4ptl6JoIkyJenMJK2676GqBk_VFV-PtpfjlX42HNgL0P9k_Ztf28FMXLNYCKmWSum37Y7-POrmi40F52-KRx-84V0s_avLH1EUB3nOzzqYYGOjozeF-uZF5uGYwkYDLNJ-WXiTzdZybxlUDzdPZkgboLRDEno2ptYbBytJU18zNTtVu76IKO6Vj-ETNeOAl7GqqvWmwLl15JBsg59vvqLQlp2bSA-pI7bOUHEw1Qk92hHHAUQT56_5-K6SkJm6mpsHxrh5X-cEsL-wZKAUPCZVtji0IlOdxPWGr_7plMjGiCvU2I0J-Gv7Du69Fk9BKEMokAsV_QudOoViVOUQUQraVrLZPdmHOve9RAaNjuNGnpJQCsuK9AeqrAPbA6IQKF-YySF7iHF_qig9QJ9uUA0ISfZF4C8EdnQhgAcB5As6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4488711E2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4221072D9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4249363T4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4742429E2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4707670J6


 
Ciências Biológicas e da Saúde 
Prof. Dr. André Ribeiro da Silva – Universidade de Brasília 
Profª Drª Anelise Levay Murari – Universidade Federal de Pelotas 
Prof. Dr. Benedito Rodrigues da Silva Neto – Universidade Federal de Goiás 
Profª Drª Daniela Reis Joaquim de Freitas – Universidade Federal do Piauí 
Profª Drª Débora Luana Ribeiro Pessoa – Universidade Federal do Maranhão 
Prof. Dr. Douglas Siqueira de Almeida Chaves – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Prof. Dr. Edson da Silva – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 
Profª Drª Elizabeth Cordeiro Fernandes – Faculdade Integrada Medicina 
Profª Drª Eleuza Rodrigues Machado – Faculdade Anhanguera de Brasília 
Profª Drª Elane Schwinden Prudêncio – Universidade Federal de Santa Catarina 
Profª Drª Eysler Gonçalves Maia Brasil – Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-
Brasileira 
Prof. Dr. Ferlando Lima Santos – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
Profª Drª Fernanda Miguel de Andrade – Universidade Federal de Pernambuco 
Prof. Dr. Fernando Mendes – Instituto Politécnico de Coimbra – Escola Superior de Saúde de Coimbra 
Profª Drª Gabriela Vieira do Amaral – Universidade de Vassouras 
Prof. Dr. Gianfábio Pimentel Franco – Universidade Federal de Santa Maria 
Prof. Dr. Helio Franklin Rodrigues de Almeida – Universidade Federal de Rondônia 
Profª Drª Iara Lúcia Tescarollo – Universidade São Francisco 
Prof. Dr. Igor Luiz Vieira de Lima Santos – Universidade Federal de Campina Grande 
Prof. Dr. Jefferson Thiago Souza – Universidade Estadual do Ceará 
Prof. Dr. Jesus Rodrigues Lemos – Universidade Federal do Piauí 
Prof. Dr. Jônatas de França Barros – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Prof. Dr. José Max Barbosa de Oliveira Junior – Universidade Federal do Oeste do Pará 
Prof. Dr. Luís Paulo Souza e Souza – Universidade Federal do Amazonas 
Profª Drª Magnólia de Araújo Campos – Universidade Federal de Campina Grande 
Prof. Dr. Marcus Fernando da Silva Praxedes – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
Profª Drª Maria Tatiane Gonçalves Sá – Universidade do Estado do Pará 
Profª Drª Mylena Andréa Oliveira Torres – Universidade Ceuma 
Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federacl do Rio Grande do Norte 
Prof. Dr. Paulo Inada – Universidade Estadual de Maringá 
Prof. Dr. Rafael Henrique Silva – Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados 
Profª Drª Regiane Luz Carvalho – Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino 
Profª Drª Renata Mendes de Freitas – Universidade Federal de Juiz de  Fora 
Profª Drª Vanessa Lima Gonçalves – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Profª Drª Vanessa Bordin Viera – Universidade Federal de Campina Grande 
Profª Drª Welma Emidio da Silva – Universidade Federal Rural de Pernambuco 
 
Ciências Exatas e da Terra e Engenharias 
Prof. Dr. Adélio Alcino Sampaio Castro Machado – Universidade do Porto 
Profª Drª Ana Grasielle Dionísio Corrêa – Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Prof. Dr. Carlos Eduardo Sanches de Andrade – Universidade Federal de Goiás 
Profª Drª Carmen Lúcia Voigt – Universidade Norte do Paraná 
Prof. Dr. Cleiseano Emanuel da Silva Paniagua – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Goiás 
Prof. Dr. Douglas Gonçalves da Silva – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
Prof. Dr. Eloi Rufato Junior – Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Profª Drª Érica de Melo Azevedo – Instituto Federal do Rio de Janeiro 
Prof. Dr. Fabrício Menezes Ramos – Instituto Federal do Pará 
Profª Dra. Jéssica Verger Nardeli – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
Prof. Dr. Juliano Carlo Rufino de Freitas – Universidade Federal de Campina Grande 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4267496U9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4773603E6
http://lattes.cnpq.br/5082780010357040
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4767996D6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4574690P9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4751642T1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4125932D9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4785541H8
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4707037E3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4721661A9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4730006H5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4730006H5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4799345D2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4431074H7
https://orcid.org/0000-0002-5205-8939
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4421455Y9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4777457H7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4732623J3&tokenCaptchar=03AGdBq24iB-Pof08yPIxT6yxqim-Gnz-Y1IERLxwCNF6X8B9QzolzMoUtSDkPD6WZqA3yZ9AocEA-Ms1KKdTiOsRHg3DhIQwGo4ezaV3L0m_jo_oNAt2bpDjn-YYZVFAVh_wflb5D7E2YzRSy1Owzi0PkDAULG_dxn3s8nGd7OI4JiQUTInBUYirVwP-tlf_CP0AcGDIRSR6_ywnG_r5InTp1TG4mF2qZpMSWM8YklIs672ldbN7qYBYirnIjtrefebeiYbxomms41FywGx-yEcO10Ztb8x6DRdgHU_a6cXS8Z5k5ISxMK1MurH5TXXMv9GTYdgr_kZ6P2pZflXWlKOY_cNoCwIwSPAUTQ1VJR-fpO869k8oAgy1VpCxPKUoVcP6Vb9d4XrDijweLhiAXfO1_iH0V6LyUyw
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4730979Y6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4770360J4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4177965H7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4762258U7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4769144H2&tokenCaptchar=03AGdBq24Yxzjqjp7LskrufFVo0QrNAEv_wS-y9Yis7IH_xN8FImtn8T7wzW4CuISziPu87d95GO0da-CoAH7yG2-Z2mAJEQjgvyA7RGZsPKjEBx32rZJKmJkeRFMazOtWfpab87pjaC_XpeRceOifpsHXhAnXcuOqREUS4W1iUHMb0B_kvJKY7FRdnJRer3EHn5Ez_79p0cFso7UE5Ym0ET4ptZXWlpQ4RcrS0hQDiJS-IDoKSOxiaCZF9pFNEWki2O6bRejqfEqUlEGc3UTwcq_vkXTUgvNSnjeSCGbS09fo5UGVZP1Q1YNrzuIHhujGsB_BvTjjlC7fLNxfU2r2qpuzV9xULL7P5sLJPBFGqY_mZQuN-2tBIEujGguY81LwJm0GB4sgtmYJDc-JU-tiU1QrsExBI9_OKg
http://lattes.cnpq.br/1353014365045558
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4417033E2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4723835T5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4208877H4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4467061D7&tokenCaptchar=03AGdBq267s04IEVTMOWiqwurh_lBmUoi-vS7BW6P--0eLLmrOX3otZcGuK9_kzkerITV0xTmMad5fjY73BQjeAr5HU9a3VsN-BCAhIdFq3Bt2GghD1Sac4QbYFTuCxGCEajtFe9GBasPKJhvDIpQspDMnFXYyXhHAERpCeeFfUl-iWYu92wzV213OW5WT39pXNY-Eox-fBJemXlD4lUsNjSNqJhZOaj3MQ-6ZihaP2Bg1nKJ0H9sKrRw-M0ZFfilSGsFeVwe3HiyIPVrLdZmeB7rN1ldWt1HHwAcgJKtUFD_QaprpSqT135HrPW6GG3n5UBd7lKNvk0MnETJZHSV49UlnpJDy3cXwa7ZZu2KGU4X3fIN6o1YHVJzMsQXodx0lT8nC0uhPIUElyD694XgZv0L-mmWMl1PrDw
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4208106A6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4465502U4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4728374J9&tokenCaptchar=03AOLTBLSd782i965vCUhSY1Tf89Z5X-2c8WmQvb5mB04zomll-Y2szBLd81HYsfkufWR-gBq5feMUL2LWVFOYezaaB_N8HJrg444SriTsScGQwNgFRlNqEFWVKgyr2LcdZC3TwBSOhFrHcx-fB9E_MLK9TEcuTIrweDsrLptGONUQHuGFs0w5Tq8zQpUJ1oBPW9PWJ8VOWknBRF_vyVj1043dMF4u7HT9lUeOC53CV1mxxrgJEBlXqXYuUVzFKRNUjZtRAg0W3aGDTT2BjW1kOtBkozSKnk_ZrFpMuxqzujBD_5zoN8hKsmKWbn3uvYuw3FAHhvtXhc6GbwtFn3NTSeOo1d4iFG-ODet7uvVFJJSRSVuPPDEtHMRVcm082SntHNs8rB_cBPJmK54nRqSxougSpTfA7kq3Zjn_SoOeKo22R-2b_C9U4nAfxhKkzip5nV4cA1A13DrZ2vOSMGmMiBVqvhhr5ywn6Quy_pPEuWwca5XKP15frqfeIQiObr5VsyngYyyE7JyIDfhQ1UDigdsGHLGH2ZEl_Y1Mf83-z6bui470oWfCD8hBgg9UBOgnyvJ91B6S1qDi
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4750685J6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4773701H6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4496674E1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4708470J3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4273971U7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4241566A7
http://lattes.cnpq.br/4403141053026782
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4138613J6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4276371U0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4257027Z4&tokenCaptchar=03AOLTBLRQwYrpUQNUiVQs5GKnu0UEeohCfS4gh6VQg4m9OCJBJGP1ipscv6rWqdQAm2ekIryWPICw4nrsj8zRvhV4KOCu_O7fKg8x16A4Q0frQhC4eXdGXjdlfaKY5_iCNOSxZdXwJf6mvSt7LxNHGYgrH3nvQ2GW02NNUnMijTh0P3XD2EKSRa6CPw-zJpSyX79my81mz0XfDpmLx1gKrLlyJOkZoxVmwZiB8Ef2UhunxkIromTYDmWKj1WB7amYH6FeKqP2g_CrxeS9rrMUCSa_TBvxDeuCGoS639pvbI96P_J6DrHpqui_qr2lwFwRESn0FURO5I0vvaS_eoBsIw0NpHkYMlacZ3AG5LBQ6dZCocE8fSPnNTEYLZ920AIxxvFsOztg4UlnlCxNtyQAlLK8yuUExFbn4w
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4220017Y9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4220017Y9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4138744E2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4798868A0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4252050Z6&tokenCaptchar=03AGdBq26OwUjfczJgpok-DhR78-_tg8mCtuc_kzOdu3fww-XkFeIGpZcxeQYR_lQjlru2zoBp9MaSwp6X-5o2KOEi_vtmcyIPkAOaR-MapG54dWG6zdfo1Am2FWOz1PLOuLmRiuW47XqJnozK7mGtmFri7W6RDjlyxm9gEHId_EG1bhArFgeqBA610tCpbHN9QsbtXAhrYqZkvRe4_gd77e_huLOm8x9zsu0tW2qJ6W6D8Y2GP66SDaz1Yh_QKnR8_TZlh9QtcC-OTeKPi3NB06bIFQNdSxHwLmb5B3ZYCiJ3k4p2cpPl6LkeIreU92cL5nLWqC2yOkPsupmW8RZR8Q0lkAleKMY9Hd3XlmAITir63s6d95SHqdoLA75owrR0nma3vrXxQgT9pkc1QvdCr5-B9vQupl7AAg
http://lattes.cnpq.br/0245575611603731
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4463907J8
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4759660E9


 
Profª Drª Luciana do Nascimento Mendes – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte 
Prof. Dr. Marcelo Marques – Universidade Estadual de Maringá 
Prof. Dr. Marco Aurélio Kistemann Junior – Universidade Federal de Juiz de Fora 
Profª Drª Neiva Maria de Almeida – Universidade Federal da Paraíba 
Profª Drª Natiéli Piovesan – Instituto Federal do Rio Grande do Norte 
Profª Drª Priscila Tessmer Scaglioni – Universidade Federal de Pelotas 
Prof. Dr. Sidney Gonçalo de Lima – Universidade Federal do Piauí 
Prof. Dr. Takeshy Tachizawa – Faculdade de Campo Limpo Paulista 
 
Linguística, Letras e Artes 
Profª Drª Adriana Demite Stephani – Universidade Federal do Tocantins 
Profª Drª Angeli Rose do Nascimento – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
Profª Drª Carolina Fernandes da Silva Mandaji – Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Profª Drª Denise Rocha – Universidade Federal do Ceará 
Profª Drª Edna Alencar da Silva Rivera – Instituto Federal de São Paulo 
Profª DrªFernanda Tonelli – Instituto Federal de São Paulo, 
Prof. Dr. Fabiano Tadeu Grazioli – Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões 
Prof. Dr. Gilmei Fleck – Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
Profª Drª Keyla Christina Almeida Portela – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná 
Profª Drª Miranilde Oliveira Neves – Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará 
Profª Drª Sandra Regina Gardacho Pietrobon – Universidade Estadual do Centro-Oeste 
Profª Drª Sheila Marta Carregosa Rocha – Universidade do Estado da Bahia 
 
Conselho Técnico Científico 
Prof. Me. Abrãao Carvalho Nogueira – Universidade Federal do Espírito Santo 
Prof. Me. Adalberto Zorzo – Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
Prof. Dr. Adaylson Wagner Sousa de Vasconcelos – Ordem dos Advogados do Brasil/Seccional Paraíba 
Prof. Dr. Adilson Tadeu Basquerote Silva – Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí 
Profª Ma. Adriana Regina Vettorazzi Schmitt – Instituto Federal de Santa Catarina 
Prof. Dr. Alex Luis dos Santos – Universidade Federal de Minas Gerais 
Prof. Me. Alexsandro Teixeira Ribeiro – Centro Universitário Internacional 
Profª Ma. Aline Ferreira Antunes – Universidade Federal de Goiás 
Profª Drª Amanda Vasconcelos Guimarães – Universidade Federal de Lavras 
Prof. Me. André Flávio Gonçalves Silva – Universidade Federal do Maranhão 
Profª Ma. Andréa Cristina Marques de Araújo – Universidade Fernando Pessoa 
Profª Drª Andreza Lopes – Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Acadêmico 
Profª Drª Andrezza Miguel da Silva – Faculdade da Amazônia 
Profª Ma. Anelisa Mota Gregoleti – Universidade Estadual de Maringá 
Profª Ma. Anne Karynne da Silva Barbosa –  Universidade Federal do Maranhão 
Prof. Dr. Antonio Hot Pereira de Faria – Polícia Militar de Minas Gerais 
Prof. Me. Armando Dias Duarte – Universidade Federal de Pernambuco 
Profª Ma. Bianca Camargo Martins – UniCesumar 
Profª Ma. Carolina Shimomura Nanya – Universidade Federal de São Carlos 
Prof. Me. Carlos Antônio dos Santos – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
Prof. Me. Carlos Augusto Zilli – Instituto Federal de Santa Catarina 
Prof. Me. Christopher Smith Bignardi Neves – Universidade Federal do Paraná 
Profª Drª Cláudia de Araújo Marques – Faculdade de Música do Espírito Santo 
Profª Drª Cláudia Taís Siqueira Cagliari – Centro Universitário Dinâmica das Cataratas 
Prof. Me. Clécio Danilo Dias da Silva – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Prof. Me. Daniel da Silva Miranda – Universidade Federal do Pará 
Profª Ma. Daniela da Silva Rodrigues – Universidade de Brasília 
Profª Ma. Daniela Remião de Macedo – Universidade de Lisboa 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4760729J2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4760729J2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4751834Y8
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4537856E4&tokenCaptchar=03AGdBq25h8s4ah6wRNPrjprU34aYFel02dUO8rCfIm5Dqn0zx7x-SOFz8S9Cgi7nVgAOr9BtH4aO4sfkQ-E5jfY7GGAva11Lj54I5Ks81P3cOKDsR2L2bC57MFAdyQ5zkxGhYmdwiH1Ou1aKVPQsQ-PHWu6MVpgVCz4wNpL0wxSE9sCtO3vobB1j0oPGwrvE0YgAfmI2B_4HS3daHhCIVe74EBkUincgIXr2ekTFY3_lGSr3lm2KDnZynPE4OjNXYPSdvAEMZn443NnoKDEpMTl5pYsZYSymhhw9DVjloXcM_aE0VtRXDPCUpoOIFJGXMdh10Ys_CK3XixwjCY1n7Ui_aNUS2NhnIIhrRjabALTJgmg92Tgek1-ZOcY3yQBLsFnK7Rni2elPkXUm_qcZsnSgtUk6FDRiR34B6DWhPSaV96tv8YL8hB3ZFss4gR3HdF6M-vS7-mzr5mrLAbFhYX3q-SMLqRVsBYw
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4235887A8
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4465502U4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4465502U4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4794831E6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4425040A8
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4730619E0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4703046Z8
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4751950T8
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4272309Z6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4259265T5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4269841A7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4592190A8
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4774983D5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4537843A7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4217820D9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4770908P1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4544802Z1
http://lattes.cnpq.br/5005628126062414
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4295460E9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4497379Y3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4359535T4&tokenCaptchar=03AGdBq27khgBFrJzh16qVhiMpKMfC1eWbkOJUAujLNUoriYLNmERo4rPRuiY2Stpyzemt8cz6sFmvtlecWftNLFxnSOedpDsJs-aVaWlu5VPRDdWFajEic14nM8l9v_fl2-NZ7hwLGLzQrIkDESqvcvOrp68W7sAhSWRNCzRgUnzR5rVoxqBRswHtgnH8AgLkmAmh9gjxisnNSdGQF_puAKK3r19KBOaS-eepj7FhdctvV5a1UHWpMFD0-otdGJun2MjqzZCWT0PDGVVTdA3iuX7EKaj8n4MkPv3ldyBei3t0MXFpUCZ-QOHxWJKLea6o-wHKD54-9Lp6NrhIKNkKZZ1QNcMBInR-RC2Mu3EEtcBK5kMVYHethXdobMK2ZR8aYe517Qvc1jIJJ9cVl8SbeBTXX9oYUcM_oq-GXdgae2FAE78ElmhkFcA
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4905567Z4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4433110T6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4497379Y3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4497379Y3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4137742T8&tokenCaptchar=03AGdBq24lncsWlkpZ60UpTn6X0MlPl7IFq8JUxnZ8H7ZQM4Qt1bRnGBiL4O-NlKmYERXt4Cm0f257x4BJrEvOyd97JoCPOjA2lpl8NCy8TXk_8UdHkKkVru2YX3siYNrQZ0npPWUkrVsWyd1Th8zllzowFyH_REcUJebqKKBGdmE6GvFYx3vbXW-Wuu38isuhI7fUGxYWjSWWhRaRr9vjBnngXjL6AtWpF5u1OzExXK-qJfLO-Z9Y6REzJUHx_0Tc7avyB6h_1jBfwLMqkijzXDMn9YwOGZRCgKQYRG8qq_TJMG4nRON-Jl-4bdND5JUmOFwiHuItavE0vGnpIuRZ_Q-TASdvbZcOtdJk1ho1jjXvCdT7mg6B7ydKdRVqvRPOSm1sWTiySKGh12iCA-bxt-2aHxn-ToQyyAd_K_Bq4plWvjPiqVvmeBF0UDfauPMyz3jxzJlKjabDWdqQbOfqcAPJJOQTr5nJPg
http://lattes.cnpq.br/3183648591219147
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4734644D8
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4201779E4
http://lattes.cnpq.br/6334484586597769
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8016705H3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4307215P6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4201779E4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4307215P6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4448242T2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4491266T7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4437237Z2
http://lattes.cnpq.br/8949660236009657
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4584927H6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4491368J6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4492888Z7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4138280A2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4886360Y9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K8056622U4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4282776U5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4763908Y6


 
Profª Ma. Dayane de Melo Barros – Universidade Federal de Pernambuco 
Prof. Me. Douglas Santos Mezacas – Universidade Estadual de Goiás 
Prof. Me. Edevaldo de Castro Monteiro – Embrapa Agrobiologia 
Prof. Me. Edson Ribeiro de Britto de Almeida Junior – Universidade Estadual de Maringá 
Prof. Me. Eduardo Gomes de Oliveira – Faculdades Unificadas Doctum de Cataguases 
Prof. Me. Eduardo Henrique Ferreira – Faculdade Pitágoras de Londrina 
Prof. Dr. Edwaldo Costa – Marinha do Brasil 
Prof. Me. Eliel Constantino da Silva – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Prof. Me. Ernane Rosa Martins – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás 
Prof. Me. Euvaldo de Sousa Costa Junior – Prefeitura Municipal de São João do Piauí 
Prof. Dr. Everaldo dos Santos Mendes – Instituto Edith Theresa Hedwing Stein 
Prof. Me. Ezequiel Martins Ferreira – Universidade Federal de Goiás 
Profª Ma. Fabiana Coelho Couto Rocha Corrêa – Centro Universitário Estácio Juiz de Fora 
Prof. Me. Fabiano Eloy Atílio Batista – Universidade Federal de Viçosa 
Prof. Me. Felipe da Costa Negrão – Universidade Federal do Amazonas 
Prof. Me. Francisco Odécio Sales – Instituto Federal do Ceará 
Prof. Me. Francisco Sérgio Lopes Vasconcelos Filho – Universidade Federal do Cariri 
Profª Drª Germana Ponce de Leon Ramírez – Centro Universitário Adventista de São Paulo 
Prof. Me. Gevair Campos – Instituto Mineiro de Agropecuária 
Prof. Me. Givanildo de Oliveira Santos – Secretaria da Educação de Goiás 
Prof. Dr. Guilherme Renato Gomes – Universidade Norte do Paraná 
Prof. Me. Gustavo Krahl – Universidade do Oeste de Santa Catarina 
Prof. Me. Helton Rangel Coutinho Junior – Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 
Profª Ma. Isabelle Cerqueira Sousa – Universidade de Fortaleza 
Profª Ma. Jaqueline Oliveira Rezende – Universidade Federal de Uberlândia 
Prof. Me. Javier Antonio Albornoz – University of Miami and Miami Dade College 
Prof.  Me. Jhonatan da Silva Lima – Universidade Federal do Pará 
Prof. Dr. José Carlos da Silva Mendes – Instituto de Psicologia Cognitiva, Desenvolvimento Humano e 
Social 
Prof. Me. Jose Elyton Batista dos Santos – Universidade Federal de Sergipe 
Prof. Me. José Luiz Leonardo de Araujo Pimenta – Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 
Uruguay 
Prof. Me. José Messias Ribeiro Júnior – Instituto Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco 
Profª Drª Juliana Santana de Curcio – Universidade Federal de Goiás 
Profª Ma. Juliana Thaisa Rodrigues Pacheco – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Profª Drª Kamilly Souza do Vale – Núcleo de Pesquisas Fenomenológicas/UFPA 
Prof. Dr. Kárpio Márcio de Siqueira – Universidade do Estado da Bahia 
Profª Drª Karina de Araújo Dias – Prefeitura Municipal de Florianópolis 
Prof. Dr. Lázaro Castro Silva Nascimento – Laboratório de Fenomenologia & Subjetividade/UFPR 
Prof. Me. Leonardo Tullio – Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Profª Ma. Lilian Coelho de Freitas – Instituto Federal do Pará 
Profª Ma. Lilian de Souza – Faculdade de Tecnologia de Itu 
Profª Ma. Liliani Aparecida Sereno Fontes de Medeiros – Consórcio CEDERJ  
Profª Drª Lívia do Carmo Silva – Universidade Federal de Goiás  
Prof. Dr. Lucio Marques Vieira Souza – Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura de 
Sergipe 
Prof. Dr. Luan Vinicius Bernardelli – Universidade Estadual do Paraná 
Profª Ma. Luana Ferreira dos Santos – Universidade Estadual de Santa Cruz 
Profª Ma. Luana Vieira Toledo – Universidade Federal de Viçosa 
Prof. Me. Luis Henrique Almeida Castro – Universidade Federal da Grande Dourados 
Prof. Me. Luiz Renato da Silva Rocha – Faculdade de Música do Espírito Santo 
Profª Ma. Luma Sarai de Oliveira – Universidade Estadual de Campinas 
Prof. Dr. Michel da Costa – Universidade Metropolitana de Santos 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8586057P0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8470639U6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4470682T6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8131801Z0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4979780Y5
http://lattes.cnpq.br/4783541845025512
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4259861T1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4839801D4&tokenCaptchar=03AOLTBLQM1ZipXR_MJvPX5MSnhYhYot5CabSNm80qd5BGTv7vqNl4oaUr-JUpFjVSZ0n8KcQ92IHSYjuQhmJbuDVctt44z5K9vEFqG2T0roCQauVZC2UI-Ii-2IRaQY8PtPTkBu1wBd4KcEwqtBasGGxMng9zUveNfoLS8zBrRQKpRQAnPqKh0-FxL3sFCI8XL8L0pKFUQosfT3SP2ggVNg0XGDBQBjW_BZcSZeJJ5SIkndoZG6T7iMCjP6rlm9j4p_wegGYUtUdxVhu0_XKylnztGkdZ34S6eK6rU_bS6ECgJl1GAMOdENbCikKSGH0PKyoYmT3jyxSB06f_r51UxUh1JgAS126zHgg5Abgz2O7ZCywXO9bYkSQt9LLgqZ4s01KZvlECB7F0EeZREJBopDiCi86dOUjDqA
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4480565Y0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4975756J0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4975756J0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4476953P8
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4357284D4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8728498Z5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4497682E5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4569920D6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4348960H7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4763671Y6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4365660U8
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4233218A4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4453764Z7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4439743H2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4735966E6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4737779T8
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4493972A4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4493972A4
https://www.imdb.com/name/nm9018102/
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4493972A4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4441901H8
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K2779342Z3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K2779342Z3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4371010P3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4305522U3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4305522U3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4559325D0&tokenCaptchar=03AOLTBLTcA0MwrlpuNpnwH2OyjlogqwB0-ljb3WQDs1cY87o-TfAS17sei2xWjTSnqi3P4C4q4o3fOU4urO3Xu-UDacr1Z0Hh2k7PSvLIOdP2a2WP6GDT3IkhA86lMS_PZ5V-jIQo01VAVApP25xaFNtFz3LHBwIPYnD86EoNn60EJW8Pr4dlHt6jY8KDVhtL3ZUK9Phl6Z42uJb6oMNItPUdsmSgzY_678pZRPya28ypSZUDYUWi811HIQPHNTxU5CC2ILMXlpoj3G1HW2T57lRnKd3t3jrd6431FmUMEQMXi92qGUb32uIHEDr56LBqtvGcHyDaFg0WC9XX4Spl0myrcBXUWg6oBQ
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4469747P8
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4212726A6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4424414A2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4131916A6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4775647E6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4459751H3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4493972A4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4759243T2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4991822Z6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4130034U6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4227371A7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4219049D1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4219049D1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4820977E9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8735264H6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4455085T6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4240672U0&tokenCaptchar=03AOLTBLTSYW5AKjQyx0ofjWa4OcVJGW2iqIqiMAZ8hJzG702r5ZLOL5r_52O-RMZm8dCUAndUUdxMzZSv-tLcueJlCVb11RMfHmTyJAUfjqPVZ0LtWVir80bSSYKl2dAdRhhz-pIRGIbSpqCWM9QrGT6sn6FeB4SkpERjQd8vjmzF-EGT7HkXjoQubh6fPcTooV4dpVTunGIMzE9yC6zpuI7m_kOA5bGCRu2PrnC5cIVcvTLY0JXdGxo91J-zOftYeOUVuCo_uNzIcr1YeXAaMF_jHga-tseI7di3yJ1KAVrp5mYOnfGEZxuxEMf66_ewz4ySLgh1k16GgHF8q6pTwXfLcGb1_IdatGopmTyEJit7Za2AXsOlvK8WwWItjbouJ3xdGpsrUzOsrcPpDnZS_cgP6zKQptcscyl_bEK5Z3pSkA_vnk4Mu9UxwrOMc7zn-u7bV4-Pi3b4_eoYjc3DcBNRMKVOjPkIDO5BeuNcg3CL-Unxp0L2oisMqC4R4dvlC43c5xJf3-UbEG17V3MK0QcFNScw1z02eKjRO8ttmW_HG1QBy-Q2mviuYF3MZKVmamX2OPZnEIAP
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8078540T9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8521593D0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4256212J6


 
Prof. Me. Marcelo da Fonseca Ferreira da Silva – Governo do Estado do Espírito Santo 
Prof. Dr. Marcelo Máximo Purificação – Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior 
Prof. Me. Marcos Aurelio Alves e Silva – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 
Profª Ma. Maria Elanny Damasceno Silva – Universidade Federal do Ceará 
Profª Ma.  Marileila Marques Toledo – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 
Prof. Dr. Pedro Henrique Abreu Moura – Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais 
Prof. Me. Pedro Panhoca da Silva – Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Profª Drª Poliana Arruda Fajardo – Universidade Federal de São Carlos 
Prof. Me. Rafael Cunha Ferro – Universidade Anhembi Morumbi 
Prof. Me. Ricardo Sérgio da Silva – Universidade Federal de Pernambuco 
Prof. Me. Renan Monteiro do Nascimento – Universidade de Brasília 
Prof. Me. Renato Faria da Gama – Instituto Gama – Medicina Personalizada e Integrativa 
Profª Ma. Renata Luciane Polsaque Young Blood – UniSecal 
Prof. Me. Robson Lucas Soares da Silva – Universidade Federal da Paraíba 
Prof. Me. Sebastião André Barbosa Junior – Universidade Federal Rural de Pernambuco 
Profª Ma. Silene Ribeiro Miranda Barbosa – Consultoria Brasileira de Ensino, Pesquisa e Extensão  
Profª Ma. Solange Aparecida de Souza Monteiro – Instituto Federal de São Paulo 
Profª Ma. Taiane Aparecida Ribeiro Nepomoceno – Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
Prof. Me. Tallys Newton Fernandes de Matos – Faculdade Regional Jaguaribana 
Profª Ma. Thatianny Jasmine Castro Martins de Carvalho – Universidade Federal do Piauí 
Prof. Me. Tiago Silvio Dedoné – Colégio ECEL Positivo  
Prof. Dr. Welleson Feitosa Gazel – Universidade Paulista 
 
 

 
 
  

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K2734539T4&tokenCaptchar=03AGdBq24DAPILJ3a9zKAg3VnkchF8Y15f99Q4u5RXHl9HsZN9RUtBLhPl7AQkRlNcdGmjn9yHbdFcfNPcBwVnubMGzsoNyzu3NWZtgTEG8Er2Ew6cAzqnhi358zcbqr_SFIsdVtHR0IlErPSQBlqfPiKvGgoc1YxeJCaq50rDfOYyxc0vC8kgZBi70dJjL_GZ5-orSbqeKU8z9qO432ZbIMeyEXob3x2K_UDRaK2F3gQZkK2PxwC-JKHR7kcaqztyKTRGoVWbUdrXWBoqi1goQG0exE7wmaYlnZIDqMIuPcQ_1ZpWxsy7GoTwgpw-nv6QoKIFiUcNweSycFqAOee0r26TkINNEWjb34DMiIHqDzIK24yJTs40dC-X_Oxa7JdQAdIQ1czMuet1qzi04OufT5lEgcZQ7KLXWZoPpV8fYlV-ZpYWCdXkCIP1c7jEwQXEvxJqypxDjZbeLXDE-skc5H0RKu_TaF7YaQ
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4231030U6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4366045T7&tokenCaptchar=03AHaCkAZNEeFcH5uXKRvmzLDc1cJw-3e0bNyCFYRDw8lKMaYjF0UZAhmLqBCcCoMs39oc13bK5O_P5FyNrwiclCD73k5w30moB8dYuUvoJYEEoqjmyj_awnBvv7s1cNGkcAwo3WjMTYSbwsKJkcjm-BT8nenyIVspkfm5SRsTuyYKHNTpLJgxun622JDvQRaVG-zkf0xjaA3vc-63kHpyi0vSDJduSrQUQENXfGh5KVWEPBN4hEQUJ9Du28KWoesysw2g_nhRj5n7IVNfz3-uZ_MoRLw_gxLbOViZlBL21g29sSPkhpdVuEpI0XxNYA2XH1qJ-jjgCzn8OQmbAV8mdMcvh4s7hnWdU44z3n6GC1THy43keV8mGkDnpIsifx6bA0x0cgv7ovZALH1sWvdlYebo8EBCKEIYzw
http://lattes.cnpq.br/3908893257768267
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4227371A7
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4496394Z0
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4292703P2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4480108H5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4254401U5
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4837172A6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4956155E1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4448409H6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4737430U2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4130859H1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8782113A9
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4200977A4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K412580
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8780379P6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8144500H1&tokenCaptchar=03AGdBq25HKE_DiQZv468qCaegclrMSF1BRcbCs9wPvoByi4F9r6ahU_9R2inOXIc1kJ47omt8UY4LKw2wf7sgOpjme-pQLlyWkgyuw_PaKEfyqMatmeHKNemC3YyKdRkGnzLMpUpueIJAM9C5sQNToXj0dbgdYAne9IGOEkNtq9f5Z6e9p-kYuWQ5pstZLADLktW4tuCoxb60a7xDxEJ5fUS0fIP0oT753dQKaBf_lHnomHZ9jcE4j0QVLPTvlVr4s5XhVDziSbfuCFVUqyroO5f22Go9ZnVycrpYJ6C0ycTO-Aif_Eb60I3q2aIsRa5U1QOvT_vmL0b_75FH2GYjDGzWa77AVgnykT17KehC2TYhHaGlLavNNdwvj2aDBakcVl65x08wB7liqmJKaHGHOSU2ppolAFDfwvPWGMxKpJzknQwKoyzAw0ICqTeZDs1lcx57cOHcstuKb5WxmjsnPx6tuCl85z4r2w
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4066757H6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4436131Y3
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4270209Z4
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4493972A4


 
Caracterização da síndrome da dor lombar e fatores associados em 

trabalhadores rurais 
 
 
 

 

 

Bibliotecária: 
Diagramação:  

Correção: 
Edição de Arte:  

Revisão: 
 

Janaina Ramos 
Natália Sandrini de Azevedo 
Mariane Aparecida Freitas 
Luiza Alves Batista 
Os Autores 
 

 
 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

C257 Caracterização da síndrome da dor lombar e fatores 
associados em trabalhadores rurais / Flávio Martins do 
Nascimento Filho, Fabiano Alvim Pereira, Claudia 
Cristina Kaiser, et al. - PR: Atena, 2021. 

 
Outros autores 
Olga Sueli Marques Moreira 
Carlos Raphael Araújo Daniel 
Alana Lalucha De Andrade Guimarães 
Giulliani Antoniceli Moreira Brasileiro 
Luan Phillipe Moreira Cândido 
Miburge Bolívar Gois Júnior 

  
 Formato: PDF 

Requisitos de sistema: Adobe Acrobat Reader 
Modo de acesso: World Wide Web 
Inclui bibliografia 
ISBN 978-65-5983-126-5 
DOI 10.22533/at.ed.265212705  

 
 1. Dor Lombar. 2. Agrotóxico. 3. Equilíbrio corporal. 4. 

Incapacidade. 5. Agricultores. I. Nascimento Filho, Flávio 
Martins do. II. Pereira, Fabiano Alvim. III. Kaiser, Claudia 
Cristina. IV. Título.  

CDD 617.564 
Elaborado por Bibliotecária Janaina Ramos – CRB-8/9166 

 
 

Atena Editora 
Ponta Grossa – Paraná – Brasil 
Telefone: +55 (42) 3323-5493 

www.atenaeditora.com.br 
contato@atenaeditora.com.br 

http://www.atenaeditora.com.br/


 
DECLARAÇÃO DOS AUTORES 

 

Os autores desta obra: 1. Atestam não possuir qualquer interesse comercial que constitua um 

conflito de interesses em relação ao artigo científico publicado; 2. Declaram que participaram 

ativamente da construção dos respectivos manuscritos, preferencialmente na: a) Concepção do 

estudo, e/ou aquisição de dados, e/ou análise e interpretação de dados; b) Elaboração do artigo 

ou revisão com vistas a tornar o material intelectualmente relevante; c) Aprovação final do 

manuscrito para submissão.; 3. Certificam que os artigos científicos publicados estão 

completamente isentos de dados e/ou resultados fraudulentos; 4. Confirmam a citação e a 

referência correta de todos os dados e de interpretações de dados de outras pesquisas; 5. 

Reconhecem terem informado todas as fontes de financiamento recebidas para a consecução 

da pesquisa. 

 

 
 

 

 



DEDICATÓRIA

Dedicamos este livro a toda equipe clínica do estudo e aos trabalhadores rurais do 
cultivo de citrus do Estado de Sergipe-Brasil



AGRADECIMENTO

Agradecemos a Universidade Federal de Sergipe, campus São Cristovão e 
Lagarto por desenvolverem um projeto de tal invergadura em parceria multiprofissional 
e interdisciplinar dos Departamentos de Fisioterapia, Odontologia, Medicina, Farmácia, 
Enfermagem e Terapia Ocupacional. Não podemos deixar de agradecer ao Núcleo de 
Pesquisa e Atenção à Saúde do Trabalhador (NUPAST) liderado pelos Professores 
Doutores Fabiano Alvim Pereira e Claudia Cristina Kaiser e ao Laboratório de Controle 
Motor e Equilíbrio Postural (LCMEP) liderado pelo Professor Doutor Miburge Bolívar 
Gois Júnior, efetivos do Programa de mestrado Lato Sensu Pós-Graduação em Ciências 
Aplicada à saúde (PPGCAS).



SUMÁRIO

SUMÁRIO

RESUMO ......................................................................................................................1

ABSTRACT ..................................................................................................................2

INTRODUÇÃO ..............................................................................................................3

REFERENCIAL TEÓRICO ...........................................................................................5

Anatomia da Coluna Vertebral ..................................................................................................... 5

Mecanismos Neurofisiológicos da Dor ........................................................................................ 6

Síndrome da Dor Lombar (Sdl)  .................................................................................................. 8

Equilíbrio Corporal e Quedas ...................................................................................................... 9

Agrotóxicos .................................................................................................................................11

Intoxicações: Aguda, Subaguda e Crônica ............................................................................... 13

Organofosforados ...................................................................................................................... 14

OBJETIVOS................................................................................................................16

Objetivo geral ............................................................................................................................. 16

Objetivos específicos ................................................................................................................. 16

MATERIAL E MÉTODOS ...........................................................................................17

Tipo de estudo ........................................................................................................................... 17

População alvo ....................................................................................................................... 17

Características do local do estudo (Lagarto/SE – Salgado/SE) ............................................ 17

Critérios de inclusão ............................................................................................................... 18

Critérios de exclusão .............................................................................................................. 18

Fluxograma de caracterização amostral ................................................................................ 19

Técnica de amostragem ......................................................................................................... 19

Cálculo amostral ..................................................................................................................... 20

Aspectos éticos ...................................................................................................................... 20

Sistemática para coleta dos dados ........................................................................................ 20

Avaliação clínica e antropométrica ................................................................................. 21

Avaliação álgica – Escala Estimativa Numérica (Numeric Rating Scale – NRS) ........... 21

Avaliação funcional – Equilíbrio Corporal ....................................................................... 22



SUMÁRIO

Avaliação funcional - Risco de Quedas ......................................................................... 22

Avaliação funcional - Incapacidade Funcional  ............................................................. 23

Organização e tabulação dos dados coletados  ....................................................................... 23

Análise Estatística ...................................................................................................................... 24

RESULTADOS ............................................................................................................25

DISCUSSÃO ...............................................................................................................32

Correlação entre Risco de Quedas vs. Incapacidade Funcional .............................................. 36

Correlação entre Lombalgia Aguda vs. Idade e Estado Civil .................................................... 36

LIMITAÇÕES E LIMITAÇÕES DO ESTUDO ............................................................38

CONCLUSÃO .............................................................................................................39

REFERÊNCIAS ..........................................................................................................40

SOBRE OS AUTORES ..............................................................................................48



 
1Resumo

RESUMO
Introdução: A Síndrome da dor lombar é classificada como um conjunto de sinais e sintomas, 
de origem multifatorial. Atualmente o trabalho rural tem sido reportado na literatura cientifica 
como uma das práticas laborais mais agressivas à saúde humana. Objetivo: Caracterizar 
a Síndrome da dor lombar e fatores associados em trabalhadores rurais das cidades de 
Lagarto e Salgado, Sergipe expostos a agrotóxicos. Metodologia: Trata-se de um estudo 
observacional, transversal e analítico, onde foram incluídos 322 trabalhadores rurais do 
sexo masculino com idade entre 18 e 59 anos expostos a agrotóxicos e os parâmetros 
avaliados foram: características antropométricas, sociodemográficas (estado civil, alcoolismo 
e tabagismo), índice álgico agudo e crônico em coluna lombar, quadril, joelho e tornozelo 
através da Escala Analógica da Dor (EVA) e Mapa Corporal, além de parâmetros funcionais: 
equilíbrio corporal através da escala de BERG (EEB), Risco de quedas: Time Up and Go 
teste (TUG TEST) e funcionalidade pelo OSWESTRY (ODI). A abordagem estatística foi do 
tipo descritiva analítica. Resultados: Em relação aos parâmetros antropométricos observou-
se: idade, (34,9±8,4 anos), peso (72,9± 5,3 Kg), altura (1,69±0,05) e IMC (24,7±1,9 Kg/
m²). A maioria dos trabalhadores n=216 (67,1%) encontrou-se na faixa etária entre 18-39 
anos, IMC adequado n=179 (41,9%), tempo de exposição a agrotóxicos ≤36 meses n=202 
(62,7%), predominantemente solteiros n=225 (69,9 %) e baixo consumo de tabaco e álcool, 
respectivamente n=193 (59,9%) n=183 (56,8%). Foi evidenciado que a amostra apresenta 
lombalgia aguda n=219 (66,1%), dor no quadril n= 238 (73,9%) e incapacidade funcional 
moderada n=139 (43,2%). Houve correlação forte entre TUG TEST Vs. ODI (r=0,8; p≤0,01). 
Lombalgia aguda Vs. Idade (r=0,8; p≤0,01) e para estado civil (r=0,75; p≤0,01). Conclusão: 
Os dados sugerem que os trabalhadores rurais apresentam: maior índice de lombalgia aguda 
de forma moderada e fatores associados, como do tipo dor no quadril de leve a moderada, 
baixo desequilíbrio corporal, médio risco de quedas e incapacidade funcional moderada. 
Contudo, maior tempo de exposição a agrotóxicos ≥36 meses, nestes indivíduos, mostra 
grave prejuízo dos indicadores da saúde humana.
PALAVRAS-CHAVE: Dor Lombar; Agrotóxico; Equilíbrio Corporal; Incapacidade; Agricultores.
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ABSTRACT
Introduction: Low Back Pain Syndrome is classified as a set of signs and symptoms, of 
multifactorial origin. Rural work has been currently reported in the scientific literature as one 
of the most harmful labor practices to human health. Objective: Characterizing low back pain 
syndrome and associated factors in rural workers exposed to short- to long-term pesticides.  
Methods: This was an observational, cross-sectional and analytical study in which 322 male 
rural workers aged 18-59 years old have been exposed to pesticides and the parameters 
evaluated were: anthropometric characteristics, socio-demographic (marital status, alcoholism 
and smoking) , acute and chronic pain index in the lumbar spine, hip, knee and ankle through 
Visual Analog Scale (VAS) and Body Map, as well as functional parameters: body balance 
through the BERG Balance Scale (BBS), Risk of falls: Time Up and Go Test (TUG TEST) 
and functionality by OSWESTRY (ODI). The statistical approach was analytical descriptive. 
Results: Regarding the anthropometric parameters observed: age (34.9 ± 8.4 years), weight 
(72.9 ± 5.3 kg), height (1.69 ± 0.05) and BMI (24.7 ± 1,9 kg / m²). Most workers n=216 (67.1%) 
were in the age group of 18-39 years, adequate BMI n=179 (41.9%), time of exposure to 
pesticides ≤36 months n=202 (62,7%), predominantly single (n=225) (69.9%), low consumption 
of tobacco and alcohol respectively, n=193 (59.9%) n=183 (56.8%). It was evidenced that a 
sample presents acute low back pain n = 219 (66.1%), hip pain n =238 (73.9%) and moderate 
functional disability n=139 (43.2%). There was a strong correlation between TUG TEST vs. 
ODI (r= 0.8, p≤0.01). Acute low back pain. Age (r=0.8, p≤0.01), marital status (r=0.75, p≤0.01). 
Conclusion: The data suggest that rural workers present a higher rate of mild acute low back 
pain and mild to moderate hip pain, low body imbalance, moderate risk of falls and moderate 
functional disability. However, a long time of exposure to pesticides >36 months, on that case, 
shows severe damage to human health parameters.
KEYWORDS: Low Back Pain; Pesticides; Postural Balance; Disability; Farm Workers.  
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INTRODUÇÃO
A Síndrome da Dor Lombar (SDL) é um distúrbio de origem multifatorial caracterizada 

pela presença de dor na região posterior e inferior do tórax, entre a margem inferior da 
décima segunda costela e as pregas glúteas inferiores. Em alguns casos podem surgir 
quadros de parestesia que migram em direção as articulações do quadril, joelho e 
tornozelo/pé1. Atualmente a SDL afeta 70% da população mundial sendo considerado um 
dos maiores problemas de saúde pública, por gerar ônus ao Sistema Único de Saúde 
(SUS) e previdenciário. Estudos2,3,4 têm mostrado que existem diversos fatores de risco 
que contribuem para o surgimento da SDL, desenvolvendo-se de forma aguda, subaguda 
ou crônica, com características mecânicas e radiculares, sendo os principais: sexo, idade, 
peso, altura, Índice de Massa Corporal (IMC), alcoolismo, tabagismo, uso de drogas, prática 
laboral, nível de escolaridade, indicadores socioeconômicos e estado civil5. 

Episódios de SDL comprometem diversos sistemas do corpo humano, sendo o 
musculoesquelético mais afetado. A sintomatologia dessa síndrome pode se apresentar de 
forma difusa ou local. Indivíduos que convivem com SDL além de apresentarem respectivos 
sintomas, podem cursar com: fraqueza muscular, diminuição da densidade mineral óssea, 
perda do equilíbrio corporal, aumento do risco de quedas, angústia, depressão, insônia, 
perda da produtividade laboral, isolamento social e incapacidade funcional. Todos esses 
sintomas associados podem predispor alterações mecânicas as quais irão comprometer a 
funcionalidade e melhor qualidade de vida6,7.

Atualmente o trabalho rural tem sido mencionado na literatura cientifica como uma 
das práticas laborais mais agressivas à saúde humana8. Isso deve-se as características do 
processo ocupacional, tais como: sobrecarga físicas, movimentos repetitivos combinados 
entre flexão e rotação do tronco, elevação de objetos pesados acima de 90° na articulação 
do complexo do ombro e principalmente a exposição ao longo do tempo a agrotóxicos. 
Com isso, esses trabalhadores apresentam fatores de risco para o desenvolvimento de 
distúrbios musculoesqueléticos, sendo a SDL o distúrbio relatado com maior frequência 
nessa população9.

A exposição humana a agrotóxicos representa um grave problema de saúde pública, 
afetando principalmente trabalhadores rurais de lavouras cítricas. Estudos recentes10,11,12,13 
mostram que a utilização dessas substâncias de forma exacerbada, principalmente sem o 
uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI´S) podem causar sérios problemas à 
saúde, principalmente em indivíduos que trabalham na produção, pulverização e estocagem 
dos produtos14.

Fisiologicamente, os agrotóxicos do tipo organofosforados (OF), promovem 
alterações proteicas à nível de RNAm, causando alteração estruturais enzimáticas, 
principalmente na reação da acetilcolinesterase (AChe)15. Essas substâncias químicas 
desencadeiam alterações em vários tecidos do corpo, principalmente nos sistemas:  nervoso, 
musculoesquelético e cardiorrespiratório, promovendo o aparecimento de doenças agudas 
e crônicas e seus respectivos sinais e sintomas clínicos: neurites, miosites, fasciculação 
muscular, tremor, alteração da coordenação motora, osteopenia, osteítes, broncoespasmo, 
bradicardia, hipertensão arterial, paralisia respiratória e cianose16,17.

Importante é perceber que intervenções epidemiológicas, preventivas e 
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reabilitacionais tornam-se aspectos imprescindíveis, mesmo sabendo que a utilização 
de agrotóxicos transcende barreiras institucionais. Sendo assim, o estudo idealiza a 
possibilidade dos indivíduos que trabalham em lavouras de cítrus e que fazem uso de 
agrotóxicos do tipo OF estejam mais suscetíveis a desenvolverem SDL. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

ANATOMIA DA COLUNA VERTEBRAL
A coluna vertebral, pilar central do nosso corpo, é a base de sustentação e 

locomoção humana composta por 33 ou 34 vértebras e constitui aproximadamente 2/5 
do peso corporal, servindo como base para fixação das costelas e inserção dos músculos 
que agem sobre o complexo articular do ombro, especificamente na articulação escapulo-
torácica, tendo um papel importante na proteção de órgãos e vísceras fundamentais, na 
locomoção e equilíbrio corporal. Articula-se superiormente com o crânio e inferiormente 
com o osso Ilíaco, sendo dividida em 4 regiões: cervical (constituída por 7 vértebras); 
torácica (12 vértebras); lombar (5 vértebras), a região sacrococcígea formada pelo sacro 
(5 vértebras) e cóccix (4 vértebras), sendo estas últimas estruturas fundidas entre si, como 
um bloco18. 

Entre cada vértebra, existe um disco intervertebral, cujo objetivo é funcionar como 
amortecedor dinâmico. Estruturalmente, apresenta uma área central chamada de núcleo 
pulposo e outra mais periférica denominada de anel fibroso. Por ser o eixo central do 
corpo, a coluna vertebral apresenta curvaturas fisiológicas, chamadas de lordose (cervical 
e lombar) e cifose (torácica e sacral). Essas curvaturas fisiológicas são responsáveis por 
aumentar a resistência aos esforços de compressão axial19. 

Diferentemente das outras regiões da coluna, a lombar apresenta algumas 
particularidades que a torna um eixo complexo de combinação entre franca mobilidade e 
precisa estabilidade. É formada por 5 vértebras, articulando superiormente com a última 
vértebra torácica e inferiormente com a primeira sacral, dividida em três grandes complexos: 
anterior, médio e posterior. O complexo anterior é formado pelos corpos vertebrais e 
discos intervertebrais. Os corpos vertebrais apresentam uma projeção anteroposterior e 
latero-lateral maior quando comparada as vértebras cervicais e torácicas. O complexo 
medial é constituído pelo canal raquidiano e pedículos (expansões ósseas que ligam o 
corpo vertebral aos processos transversos). A porção posterior é formada por processos 
espinhosos e raízes nervosas, tendo como função proteger as unidades neurais durante 
todos os movimentos da coluna lombar20. 

Por ser uma estrutura dinâmica e realizar movimentos em todos os planos e eixos, a 
coluna lombar é formada por quatro grupos musculares: extensores (espinhais, multifidios, 
interespinhais, iliocostal, longuíssimo do tórax), flexores (reto do abdômen), flexores 
laterais (quadrado lombar, intertransversários) e rotadores (oblíquo interno/externo, semi-
espinhais). Os músculos inseridos na camada profunda são responsáveis pela estabilização, 
ou seja, resistem a ação da gravidade na posição ereta, enquanto os que estão inseridos na 
camada superficial tem por finalidade a produção de movimentos. A estabilidade da região 
lombar é estabelecida por uma interação entre os músculos e estruturas intra-articulares, 
como exemplo ligamentos  (longitudinal anterior, posterior, amarelo e interespinhosos). 
Juntos estes promovem a estabilidade precisa estática e dinâmica que a coluna necessita 
para realizar movimentos com perfeição e segurança21. 

Apesar de toda força, mobilidade e estabilidade, a coluna lombar é uma das regiões 
do corpo mais vulneráveis e comumente lesionada. Isso ocorre devido a inúmeros fatores 
de risco que afetam de forma negativa a mecânica dessa região, do tipo má postura, 
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idade, sexo, tabagismo, alcoolismo, fraqueza muscular, pouca prática de atividade física, 
baixo nível de escolaridade, aumento do peso corporal, classe social menos favorecidas 
e práticas laborais. Esses fatores podem gerar desde uma dor leve até problemas mais 
complexos nesta região, como é o caso das hérnias de disco. Todas essas alterações 
podem promover dor e comprometimento funcional afetando diretamente as Atividades 
de Vida Diária (AVD´s). A dor frequentemente apresenta-se por acometimento muscular, 
como tensões, encurtamentos e distensões musculares dos músculos que recobrem a 
coluna, mas também podem ser de origem nervosa, relacionadas frequentemente com 
compressões ou inflamações das raízes nervosas da região lombar22. 

MECANISMOS NEUROFISIOLÓGICOS DA DOR 
Sabendo que a dor é um fenômeno complexo, multifatorial, individual e com aspectos 

subjetivos, a International Association for the Study of Pain, IASP, após 41 anos atualizou 
o conceito do quinto sinal vital, a dor. Dessa forma, a definição mais concensual é que 
a dor é “uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada, ou semelhante 
aquela associada, a uma lesão tecidual real ou potencial”23. Analisando o cenário atual, 
essa definição é plausível, pois sabe-se que a dor não é sempre consequência de uma 
lesão tecidual, pois esse sintoma pode aparecer sem comprometimento físico. É importante 
lembrar que os fatores somáticos, psicológicos e sociais influenciam de forma expressiva 
na percepção dolorosa, de forma que análises específicas desses fatores ajudam a 
compreender melhor a origem do problema. 

Estudos envolvendo bases neurofisiológicas sobre a dor foram iniciados na década 
de 50, mas foi nos últimos dez anos que esse assunto veio à tona. Com isso, existe uma 
certa preocupação por parte dos pesquisadores, que tentam explicar de forma minuciosa 
como esse evento acontece e quais são os métodos eficazes no controle e tratamento 
da dor. Estudos epidemiológicos mostram que a dor atinge aproximadamente 40% da 
população mundial, o que representa um grande problema de saúde pública.24,25.

O corpo humano é dotado de um sistema de proteção fisiológico chamado de 
“nocicepção”, definido como uma rede neural de percepção processamento de estímulos 
nocivos. Os mecanismos neurofisiológicos da nocicepção são iniciados frente a um 
estímulo de origem térmica, química ou mecânico que será interpretado pelo sistema 
nervoso central26. 

A percepção do estímulo nocivo, também conhecido como “nocicepção”, é dividida 
em quatro etapas: identificação ou transdução (as fibras nociceptivas Aδ e C identificam 
e traduzem os estímulos nocivos em potenciais elétricos); transmissão (momento 
que os estímulos são transmitidos até a corno posterior da medula espinhal via linha 
espinotalâmica “fibras Aδ” e espinoreticulotalâmica “fibras C” chegando até o tálamo); 
modulação (liberação de neurotransmissores excitatórios e inibitórios “glutamato e GABA”, 
para modular os estímulos do seu local de origem até os centros superiores, o conjunto 
de áreas responsáveis pela modulação é chamado “sistema supressor descendente ou 
endógeno”); e percepção (o estímulo chega as áreas superiores do “córtex”, onde será 
processado e reconhecido como dor)27,28.
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Figura 2: Etapas do Processo de Nocicepção. Fonte: Gosling et al., 2015.

Durante o processo de interpretação da dor, as fi bras nociceptivas são capazes 
de conduzir estímulos dolorosos em diferentes velocidades. As fi bras Aδ de calibre 
fi no, sensíveis a estímulos térmicos e mecânicos, são totalmente mielinizadas, ou seja, 
conduzem o estímulo doloroso de forma muito rápida, entre 12-30 m/s.  Entretanto, as 
fi bras do tipo C, são amielinizadas e respondem especifi camente a estímulos térmicos, 
químicos e mecânicos, apresentando baixa velocidade de condução 0.5-2 m/s. Contudo 
essa compreensão facilita o reconhecimento e tratamento da dor. Assim, quando as fi bras 
Aδ são estimuladas, o estímulo doloroso apresenta-se como dor em pontada e  encontra-
se bem localizado, já quando há excitação das fi bras C, a dor muda o seu comportamento 
e é representada em queimação, não apresentando uma localização precisa.29.

No cérebro humano existe uma rede de conexões chamada de neuromatriz da dor. 
Trata-se de um sistema que armazena toda memória e experiências já vividas ao longo do 
tempo, apresentando relação direta com o mecanismo de percepção. O cérebro é capaz 
de entender o momento exato para produzir dor, portanto, este sistema é ajustado por meio 
de três dimensões: sensitiva-discriminativa (refere a intensidade, duração e qualidade da 
dor); afetiva-motivacional (interação entre a dor e perfi l emocional) e congnitiva-avaliativa 
(memória da dor, habilidade de se adaptar e suportar a dor e a racionalização).30.

A dor apresenta vias de sinalizações diferentes, podendo ser subdividida em 
“nociceptiva e neuropática”. O tipo nociceptiva está diretamente relacionada com 
processos infl amatórios ou traumáticos em tecidos com conexão neural, a exemplo 
dos ossos, músculos, tendões e vísceras. A neuropática, por sua vez, está associada a 
comprometimento do sistema nervoso periférico. Torna-se intrigante que eventos lesionais 
nessa estrutura, seja por uma simples infl amação compressiva ou mesmo infecciosa, 
tumoral e sobre reações do sistema imunológico possam causar tantos danos a qualidade 
de vida do indivíduo acometido.

A dor de origem periférica pode ser causada por uma lesão no sistema  
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somatossensorial, a qual promoverá sensibilização dos nociceptores periféricos ou de 
origem central onde alteração na estrutura e função do sistema nervoso central podem 
ocasionar maiores sensibilizações e modificações cortical) 31,32.

SÍNDROME DA DOR LOMBAR (SDL) 
A SDL é definida como conjunto de sinais e sintomas os quais podem tornar o 

indivíduo incapacitado para suas Atividades de Vida Diárias (AVD´s), acometendo a região 
posterior e inferior do tórax. Assim, a SLD é considerada um problema de saúde pública 
devido a sua abrangência mundial. Hoy et al.33, em uma revisão sistemática avaliaram 165 
estudos em 54 países e mostraram que 23% de toda população estudada apresentou dor 
lombar. É importante lembrarmos que a SDL é uma síndrome que propicia incapacidade 
motora em graus moderado e graves nas diversas atividades funcionais. Criteriosamente, 
este é um tipo de problema que além de causar acometimento sobre a função, traz 
consequências psicológicas, sociais e econômicas, gerando um grande impacto sócio-
econômico com elevados custos diretos (serviços médicos e fisioterapêutico) e indiretos 
(perda da produtividade)34. 

Recentemente, foi desenvolvido um sistema de subclassificação para indivíduos 
que apresentam SDL, constituído por três grandes categorias: patologia séria da coluna 
vertebral (neoplasias, infecções, fraturas, doença articular inflamatória e síndrome da 
cauda equina), dor radicular/lombociatalgias (compressões de raízes nervosas da região 
lombossacral) e dor lombar idiopática/lombalgias (dor de natureza mecânica). As doenças 
graves acometem indivíduos com idade inferior a 20 anos e superior a 55 anos. Neste 
caso em específico podemos classificar este episódio de bandeira vermelha (condições 
clínicas que indicam um problema mais grave na coluna vertebral). Contudo, este tipo de 
acometimento apresenta índice álgico muito alto e constante, progressivo e não mecânica, 
associada a história de câncer, abuso de drogas ilícitas e abuso de esteroides, levando a 
restrição persistente para todos os movimentos da coluna, déficit neurológico, dificuldade 
de micção, incontinência urinária e fecal, febre e perda de peso rápida. Trata-se de um 
grupo de indivíduos que necessitam de atenção especial para todos sinais e sintomas 
apresentados até o descobrimento da doença de base35.  

Já no grupo classificado como dor radicular ou lombociatalgia, os sinais e sintomas 
clássicos são: dor unilateral na perna mais intensa que a dor na região lombar; o tipo de dor 
geralmente é acompanhado por irradiação até os pés (parestesia ou dormência no trajeto 
da dor irradiada); presença de irritação de nervo ciático ao teste de elevação da perna 
retificada e dermátomo e miótomo claros para a raiz nervosa específica.

Em relação ao grupo de dor lombar mecânica e idiopática (sem causa específica) os 
sinais e sintomas são de caráter muscular e em quase todos os casos a dor é local. Essa 
classe se caracteriza pela ausência de alteração estrutural, não há comprometimento de 
disco intervertebral, raiz nervosa, lesão óssea ou articular, a qual pode variar com o efeito 
da atividade física e o tempo de curso doloroso36. 

Episódios de dor lombar são classificados baseando-se na duração dos sintomas e 
na capacidade funcional. Estes episódios podem ser de caráter agudo (tem início repentino 
e duração menor que seis semanas), subagudo (persiste por um período de seis a doze 
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semanas) e crônico (continua por mais de 12 semanas)37. 
A dor lombar aguda apresenta características específicas do tipo: incapacidade de 

permanecer em pé por mais de 15 minutos na mesma posição, sentar-se por mais de 
30 minutos ou caminhar mais do que ¼ de quilômetro sem agravar a dor. Indivíduos que 
estão com episódios de dor lombar subaguda não apresentam limitações na locomoção, 
mas relatam dificuldade na execução das atividades de vida diárias, como levantar objetos 
pesados ou atividades que exigem muito esforço físico para coluna vertebral. Por outro 
lado, a dor crônica tem um comportamento marcante, onde os indivíduos conseguem 
realizar todas as atividades de vida diária, a limitação funcional é relatada apenas para 
atividades físicas de longa duração que promovem alta demanda física, como manusear 
objetos pesados e atividades domésticas exaustivas, as quais exigem maior mobilidade e 
força, especificamente da região lombar38.

Em paralelo, existem estruturas que dão origem a quadros de dor lombar idiopática, 
como acometimentos resposta em músculos, fáscias, ossos, nervos e meninges. Em 
relação ao aparecimento da dor ou parestesia de origem radicular (lombociatalgias), as 
principais causas estão relacionadas a hérnia de disco, osteoartrose, síndrome miofascial, 
espondilolistese, espodilite anquilosante, artrite reumatoide e outras afecções que 
acometem o sistema nervoso periférico39. 

Em um estudo40 publicado recentemente pela Associação Americana de Osteopatia 
(AAO), esta entidade mostrou que cerca de 70% das causas de dor lombar são de 
consequência mecânica, relacionada a estresse tecidual repetitivo, com local doloroso 
bem delimitado e a intensidade dos sintomas podem ser aumentados ou diminuídos em 
diferentes posições. O quadro clínico apresenta-se de forma clássica, caracterizando-se 
por dor em repouso e acentua-se durante atividades funcionais com maior sobrecarga 
mecânica. 

Quando se trata de uma dor lombar de comportamento não mecânico, a dor 
aparece de forma espontânea, sem local definido e os sintomas são agravados por fatores 
emocional, estresse, ansiedade e perda do sono41. 

EQUILÍBRIO CORPORAL E QUEDAS
O equilíbrio corporal é resultado da interação harmônica entre os sistemas: 

vestibular, auditivo, visual, somatossensorial e musculoesquelético. Cada sistema possui 
componentes que, com o processo de envelhecimento e práticas laborais podem sofrer 
perdas as quais dificultarão o funcionamento e execução da resposta motora, responsável 
pela manutenção do controle e equilíbrio corporal42.

Por outro lado, o evento quedas, segundo OMS é definida como um episório 
involuntário no qual o indivíduo perde o equilíbrio e cai por vezes da própria altura. Em 
média, 27% dos indivíduos com uma idade igual ou superior a 65 anos caem pelo menos 
uma vez em cada ano. Estes valores aumentam para 47% em pessoas com mais de 80 
anos. A incidência e a gravidade das quedas aumentam consideravelmente após a sexta 
década de vida, triplicando os índices de internamentos após os 65 anos43.

Outro dado relevante é que a ocorrência desses acidentes também traz grandes 



 
10Referencial Teórico 

problemas em indivíduos hospitalizados, onde cerca de 2 a 3 % destes caem durante o 
internamento, atrasando ainda mais a recuperação e trazendo uma série de co-morbidades, 
além de maior gasto no período de internação. Outra observação relevante é que 
mesmo após alta hospitalar o risco de quedas quadruplica nas primeiras duas semanas, 
demonstrando a alta vulnerabilidade de indivíduos hospitalizadas44.

Uma estimativa pública afirma que cerca de 28% das quedas que ocorrem em 
pessoas idosas resultando em fraturas, onde 90% ocorrem ao nível do quadril e do punho e 
60% provocam traumas crânio-encafálica. Uma outra informação é que a maior prevalência 
dessa fratura ocorrem em mulheres e está relacionada a diminuição da densidade mineral 
óssea, perda de massa magra e atividades domésticas de repetição com grande esforço45. 

É preciso entendermos que existem fatores intrínsecos e extrínsecos que contribuem 
e potencializam o aumento dos números de quedas. Os intrínsecos se destacam pela 
redução funcional do controle postural, doenças crônicas degenerativas, transtornos 
cognitivos e comportamentais, apresentando incapacidade em manter ou recuperar o 
equilíbrio. Já os extrínsecos estão relacionados ao ambiente, dependentes da iluminação, 
superfície para deambulação, tapetes soltos, degraus altos ou estreitos. Pode-se haver 
interferência também de fatores culturais, religiosos, etários e étnicos de cada indivíduo46. 

O processo de envelhecimento fisiológico (senescência) é marcado por alterações 
estruturais e funcionais que se acumulam de forma progressiva com o aumento da idade. 
Essas alterações podem comprometer o desempenho de habilidades motoras, dificultar a 
adaptação do indivíduo ao ambiente e predispô-lo à queda. Ao avançar da senescência 
observa-se franca diminuição da força muscular e da elasticidade, o prejuízo da estabilidade 
e dinâmica articular, alterações do sistema sensorial, vestibular, somatossensorial e 
nervoso. Essas mudanças implicam comprometimento dos mecanismos de controle 
postural, alterando a postura, marcha e equilíbrio. Sendo assim, é compreensível que ao 
avançar da idade ficamos mais vulneráveis aos eventos de quedas47.

Alterações biomecânicas nos membros inferiores, as quais promovem desequilíbrio 
entre forças do complexo do quadril, joelho e tornozelo são considerados potencializadores 
de eventos de quedas. O complexo do quadril é uma articulação importante para a 
manutenção do equilíbrio corporal e este é influenciado por ações gravitacional e pela ação 
dos músculos antigravitacionais. Ao movimento de anteversão pélvica (inclinação anterior) 
ocorre acentuação da curvatura da lordose lombar e esse movimento altera o centro de 
gravidade corporal, tornando-o mais anterior, implicando em alta solicitação muscular, 
principalmente dos músculos lombares e das articulações do joelho, tornozelo e pé48. Da 
mesma forma, o complexo articular do joelho é uma estrutura rica em receptores articulares 
e essa articulação é considerada o eixo central do membro inferior. Sofre ações vetoriais no 
sentido superior e inferior, tendo relação direta com as articulações do quadril e tornozelo. 
Com isso, modificações no padrão de movimento do fêmur ou tíbia repercutem com perda 
proprioceptiva afetando diretamente o equilíbrio corporal estático e dinâmico49.

Na posição ortostática os pés tornam-se elementos fundamentais para o controle 
postural principalmente quando os olhos estão fechados, isso acontece porque os sensores 
podais (receptores proprioceptivos) enviam informações aferentes via neurônios sensoriais 
para o sistema nervoso central, onde chegam ao córtex cerebral fornecendo a percepção 
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articular estática, consciência espacial e cinestésica50.
Dessa forma, é preciso entender que a presença de dor na região lombar associado 

a exposição a agrotóxicos, seja de curto ou longo prazo, principalmente da classe dos 
OF (os quais agem inibindo a reação da enzima AChE) pode acarretar em alterações nos 
sistemas nervoso central e periférico, prejudicando os sistemas  sensório-motor, vestibular, 
auditivo e visual, os quais possibilitam o controle e alinhamento postural estático e dinâmico.

AGROTÓXICOS
Os agrotóxicos compreendem uma classe de substâncias químicas cujo objetivo é 

combater pragas e doenças que afetam a produção agrícola. Esses compostos químicos 
foram desenvolvidos na década de 20, porém sua aplicabilidade ganhou destaque durante 
a Segunda Guerra Mundial, onde eram utilizados como arma química. Neste período, em 
específico, iniciou-se a famosa “Revolução Verde”, na década de 50, caracterizada por 
um ciclo de inovações tecnológicas, realizando mudanças e modernizações no perfil da 
produção agrícola. O processo resultou na troca da mão de obra humana e animal, pela 
utilização de maquinários, agentes químicos e equipamentos, que aumentavam de forma 
expressiva a produção e qualidade dos alimentos51. 

Referente a utilização do uso de agrotóxicos em nosso país, esta fase iniciou durante 
a modernização da agricultura nacional entre 1945 e 1985. Em 1965, foi criado o Sistema 
Nacional de Crédito Rural (SNCR), o qual permitia a liberação de crédito agrícola destinado 
a compra de insumos químicos pelos agricultores. Já em 1975 iniciava a instalação das 
indústrias de agrotóxicos no país e foi criado o Programa Nacional de Defensivos Agrícolas 
(PNDA). A proposta desse plano era facilitar a criação e instalação de empresas de insumos 
agrícolas. Indubitavelmente, outro marco importante para o aumento em larga escala dos 
agrotóxicos foi a falta de regulamentação, que vigorou até 1989, quando foi aprovada a Lei 
7.802 (a Lei dos Agrotóxicos) a qual registrava e liberava a utilização de várias substâncias 
tóxicas52. 

Segundo a Lei Federal Nº 7.802, de 11 de julho de 1989, regulamentada pelo decreto 
nº 4.074 de 04 de janeiro de 2002, consideram-se agrotóxicos os produtos e os agentes de 
processos físicos, químicos ou biológicos, destinados ao uso nos setores de produção, no 
armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de 
florestas, nativas ou implantadas e também de ambientes urbanos, hídricos e industriais, 
cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação 
danosa de seres vivos considerados nocivos. (Art. 2 § 1, item a)53.

Atualmente, nosso país vem assumindo a primeira posição no ranking mundial em 
relação ao uso indiscriminado de agrotóxicos. Em 2001 a comercialização de defensivos 
agrícolas foi de US$ 2 bilhões, já no ano de 2008 esses números chegaram a US$ 7 
bilhões, representando 986,5 mil toneladas de agrotóxicos. Um dado que chama atenção é 
que no ano de 2009 esse número já tinha aumentado ultrapassando a marca de 1 milhão 
de toneladas. Dessa forma analítica percentual, cada indivíduo brasileiro consome em 
média 5,2 kg de veneno por ano54.

No mercado atual existe uma gama de agrotóxicos sendo comercializados, mas 
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apenas 366 substâncias ativas estão registradas no Brasil. Estas pertencem a mais de 200 
grupos químicos diferentes, que dão origem a 1.458 produtos formulados para a venda no 
mercado. Os agrotóxicos são classificados pelo poder de ação da substância ativa sobre o 
organismo que será alvo, e podem ser divididos em 10 tipos com ações totalmente distintas: 
inseticidas (compostos químicos quando aplicados de forma direta ou indiretamente 
provocam a morte de insetos); fungicidas (substâncias que protegem as plantas e que 
agem inibindo ou matando os fungos); herbicidas (eliminam certas populações de plantas 
infestantes); nematicidas (atuam sobre os nematóides parasitas); acaricidas (operam 
combatendo acáros) moluscidas (controlam moluscos, lesmas e caracóis) e formicidas 
(indicado no combate às formigas cortadeiras e cupins)55.

Por intuito de alertar aos perigos que os agrotóxicos podem causar à saúde 
humana, principalmente durante o processo de preparo e aplicação, a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA) criou uma classificação toxicológica específica (Quadro 1). A 
função dessa classificação é determinar a CL50 (Concentração Letal) e DL50 (Dose Letal) 
na exposição dérmica, oral e inalatória, estipulando a quantidade suficiente para levar uma 
pessoa a óbito. Dessa forma, eles são subdivididos em 4 classes com cores específicas 
que determinam a sua toxicidade: Classe I: extremamente tóxico (cor vermelha) é capaz 
de matar uma pessoa com algumas gotas; Classe II: altamente tóxico (cor amarela) pode 
ser letal com apenas uma colher de chá; Classe III: Moderadamente tóxico (cor azul) a 
letalidade pode ocorrer com duas colheres de sopa; Classe IV: pouco tóxico, (cor verde), 
pouco letal a menos que seja ingerido 1 copo de 300ml56,57.   

Classe 
Toxicológica Toxicidade DL 50 (mg/kg) Faixa Colorida

I Extremamente 
tóxico ≤5 Vermelha

II Altamente 
Tóxico Entre 5 e 50 Amarela

III Moderadamente 
Tóxico Entre 50 e 500 Azul

IV Pouco Tóxico Entre 50 e 5000 Verde

Quadro 1. Classificação Toxicológica do Agrotóxicos. 

FONTE: Peres F.; Moreira, 2003.

Com o aumento da produção citrícola, trabalhadores rurais são incentivados a 
utilizar agrotóxicos de forma demasiada, com a perspectiva de reduzir as perdas das safras 
e aumentar de forma substancial o lucro. O problema é que esse tipo de atividade gera 
consequências humanas e ambientais que podem comprometer um novo ciclo de safra e 
entressafra. Dessa forma, a Associação Nacional de Defesa Vegetal (ANDEF), estabelece 
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normas e condições em diferentes etapas do processo para o uso correto e seguro dos 
agrotóxicos. O objetivo dessas normas é diminuir os números de intoxicações, com a 
necessidade de adequações, principalmente dos pequenos produtores rurais que, muitas 
vezes por falta de assistência/orientação técnica profissional e condições financeiras, não 
têm acesso a tais informações58.

Segundo a Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO), cerca de um 
terço de todos alimentos ingeridos pela população brasileira estão contaminados por 
agrotóxicos, e muitos desses estão presentes substâncias ativas não autorizadas pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Outro achado importante é que cerca 
de 70% da população brasileira apresenta insegurança alimentar. Essa situação foi causada 
devido ao uso abusivo de agrotóxicos com alta toxicidade em alimentos consumidos em 
nossa dieta diária. Anualmente nosso país vem aumentando o seu consumo de agrotóxico. 
Um estudo realizado em 2012 pela ANVISA, em parceria com a Universidade Federal do 
Paraná, revelou que entre 2000 e 2010 o aumento no consumo foi de 190%, enquanto que 
no mercado mundial foi de 93%. Isso demonstra que estamos com uma cultura totalmente 
dependente de agrotóxicos59.

A aplicabilidade de agrotóxicos no estado de Sergipe é bem parecida com a do 
cenário nacional. Isso acontece devido a fragilidade da agricultura familiar, pois a maioria 
das lavouras citricultoras são administradas por pequenos produtores rurais, os quais 
apresentam níveis baixos de escolaridade, baixa renda, e dificuldades ao acesso a suporte 
técnico, tecnológico e cientifico. Dessa forma, analisando o consumo de agrotóxicos por 
área plantada em Sergipe do ano de 2007 até 2012 (Quadro 2) percebe-se que essa 
prática cresceu de forma exponencial e o que justifica esse comportamento é o aumento 
da produtividade, visando produzir mais na mesma área cultivada60.   

SERGIPE 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ingrediente ativo 
(Kg) 207.000 351.000 383.000 1.245.899 1.538.902 1.285.605

Área Plantada 
(ha) 403.710 409.269 418.407 468.530 412.022 379.994

Taxa de 
consumo de 

Agrotóxico (kg/
ha)

0,51 0,86 0,92 2,66 3,73 3,38

Quadro 2. Consumo de agrotóxicos por área plantada, Sergipe 2007 a 2012. FONTE: IBGE, 
SINDAG, AGROFIT.

INTOXICAÇÕES: AGUDA, SUBAGUDA E CRÔNICA
Em nosso país existe um elevado número de intoxicações e contaminações 

humanas e ambientais, onde a maioria são encontradas nas regiões agrícolas. Estima-se 
que cerca de 80% dos agrotóxicos utilizados na citricultura brasileira são da classe dos 
organofosforados, organoclorados e carbamatos. Com isso, inúmeros fatores contribuem 
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para o aumento de novos casos, como por exemplo, a utilização de agrotóxicos de forma 
excessiva, falta de cumprimento as normas de segurança, comercialização indevida e 
pressões exercida por empresas que produzem e distribuem os defensivos agrícolas. 
Sendo assim, os principais fatores ocupacionais que evidenciam um risco elevado para 
intoxicações são: aplicar agrotóxicos sem equipamentos de proteção individual (EPI’s), 
reentrar na cultura após aplicação, usar equipamentos para trabalho com agrotóxicos mais 
que dez dias por mês e trabalhar com agrotóxicos em mais de uma propriedade61,62.

As intoxicações são subclassificadas em aguda, subaguda e crônica. Essa 
subclassificação é baseada no tempo de exposição e toxicidade das substâncias químicas. 
Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), os efeitos dos agrotóxicos 
na saúde humana dependem das condições gerais do trabalho (classe toxicológica dos 
agrotóxicos, tempo de aplicação e período de carência) e das características individuais de 
cada trabalhador (idade, sexo, peso, altura e estado nutricional)63.

Na intoxicação aguda os sintomas aparecem em questão de horas, logo após o 
contato com os agrotóxicos. É caracterizada por exposição em um período curto e doses 
elevadas de produtos com alta toxicidade. Os sintomas mais comuns incluem náuseas, 
vômitos, dores de cabeça, broncoespasmo, fraqueza muscular, salivação, cólicas 
abdominais, tremores, confusão mental e convulsões. A intoxicação aguda pode ser 
classificada de forma leve, moderada ou grave, o que vai determinar o quadro toxicológico 
é a quantidade química do agrotóxico absorvido64. 

Quando se trata de uma intoxicação subaguda está acontece por exposição 
moderada ou pequena com produtos químicos de alta a média toxicidade. As sintomatologia 
mais comuns são dores de cabeça, fraqueza muscular, mal-estar, dor de estômago e 
sonolência, aparece depois de alguns dias ou até mesmo depois de semanas. Por outro 
lado, intoxicações crônicas acontecem após um longo período de exposição contínua a 
vários tipos de agrotóxicos com diferentes níveis de toxicidades. Este tipo de intoxicação 
pode gerar doenças irreversíveis ou até mesmo levar o trabalhador a óbito, tendo como 
acometimentos a perda de peso, depressão, irritabilidade, anemia, dermatites, infertilidade, 
abortos, doenças respiratórias e doenças no fígado e nos rins65.

Atualmente existe uma preocupação por parte dos gestores do Sistema Único de 
Saúde (SUS) para detectar intoxicações causadas por agrotóxicos, isso ocorre porque 
o exame que o sistema disponibiliza deve ser realizado 7 dias após o contato com a 
substância química, e esse método não tem a capacidade de detectar o tipo de intoxicação 
(aguda, subaguda ou crônica), além de ser positivo apenas para intoxicações causadas por 
agrotóxicos dos tipos organofosforados e carbamatos66. 

ORGANOFOSFORADOS
Os organofosforados (OF) são compostos químicos formados por carbono e fósforo, 

conhecidos como inibidores da acetilcolinesterase (AChE). O tetraetil pirofosfato (TEPP) 
foi o primeiro agrotóxico da classe dos OF e sua utilização iniciou-se na Alemanha durante 
a II Guerra Mundial. Atualmente existem mais de 100 formulações que se enquadram no 
grupo OF. Esse tipo de pesticida é amplamente utilizado na produção agrícola e no uso 
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doméstico. Grande parte desses compostos químicos são solúveis em solventes orgânicos 
e parcialmente solúveis em água e sua degradação ocorre muito rápido por mecanismo de 
oxidação67.

Na estrutura química dos OF R1 e R2 representam grupos alquilo, alcoxi, alquiltio, 
arilo ou grupos substitutos de amina; X representa Oxigênio ou Enxofre, o grupo L pode 
pertencer a uma variedade de grupos, tais como halogênios, alquila, arila ou heterocíclicos. 
O grupo –L, ligado através de um oxigênio ou átomo de enxofre ligados ao átomo de fósforo 
é chamado de grupo de saída, o qual é liberado pelo átomo de fósforo quando o mesmo é 
hidrolisado pela fosfotriesterase (PTE), ou pela interação com o sítio da proteína AChE68.

Figura 1. Estrutura Química dos OF. Fonte: Santos et al., 2007.

Essas substâncias químicas quando em contato com o corpo humano são absorvidas 
principalmente por via dérmica, nasal e oral. Sua distribuição intracorporal depende 
da lipossolubilidade. Assim, OF com alta solubilidade são capazes de atingir o sistema 
nervoso central, e ocasionar crise colinérgica, entretanto, quando a solubilidade é baixa, 
as repercussões ocorrem principalmente no tecido muscular. Os OF agem fi siologicamente 
inibindo a ação da enzima acetilcolinesterase (AChE), cuja função é realizar a hidrólise 
do neurotransmissor acetilcolina (ACh). Antes de inibir a enzima AChE os OF são 
metabolizados de forma rápida no fígado69.

Existem duas classes de colinesterases, Butirilcolinesterase (BChE), plasmáticas ou 
pseudocolinesterases, encontradas no plasma, tecido glial e fígado, e Acetilcolinesterase 
(AChE) colinesterases eritrocitária, também chamada de verdadeiras colinesterases, 
são encontradas nos neurônios colinérgicos, nos eritrócitos e distribuídos em vários 
tecidos do corpo70. Contudo, os OF agem principalmente na reação das colinesterases 
eritrocitárias, o que modifi ca o processo de síntese e degradação do neurotransmissor 
ACh. Esse neurotransmissor desempenha um papel importante no sistema nervoso central 
e periférico, além de contribuir de forma importante para o mecanismo de contração da 
musculatura esquelética e lisa71.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL

Caracterizar a Síndrome da dor lombar e fatores associados em trabalhadores rurais 
expostos a agrotóxicos das regiões de Lagarto e Salgado, Sergipe.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Analisar parâmetros antropométricos clínicos como peso, altura e IMC;

• Avaliar índice álgico na região da coluna lombar;

• Subclassificar a síndrome da dor lombar;

• Investigar a presença de dor nas articulações do quadril, joelho e tornozelo;

• Identificar o perfil ocupacional e social;

• Parametrizar índices de equilíbrio corporal dinâmico;

• Estimar riscos de quedas;

• Quantificar o nível de incapacidade funcional;

• Estabelecer parâmetros associativos entre tempo de exposição, Síndrome da 
Dor Lombar e fatores associados em trabalhadores rurais da região de Lagarto 
e Salgado, Sergipe.
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MATERIAL E MÉTODOS 

TIPO DE ESTUDO
Trata-se de um estudo epidemiológico, observacional e transversal. Este estudo 

faz parte da continuidade de um projeto de pesquisa “guarda-chuva” iniciado em 2013 
pelo NUPAST (Núcleo de Pesquisa e Atenção à Saúde do Trabalhador). A pesquisa foi 
desenvolvida para estudar o índice álgico agudo e crônico na região da coluna lombar, 
articulações do quadril, joelho e tornozelo além de avaliar o equilíbrio corporal estático 
e dinâmico, risco de quedas e incapacidade funcional em trabalhadores rurais da região 
de Lagarto e Salgado/SE, apoiada pela parceria com o projeto CITRUS, desenvolvido na 
Universidade Federal de Sergipe (UFS) - Campus Lagarto/SE e o Laboratório de Controle 
Motor e Equilíbrio Postural (LCMEP/CNPq). 

População alvo
Foram selecionados trabalhadores rurais, adultos do sexo masculino com faixa 

etária entre 18 a 59 anos das cidades de Lagarto e Salgado/SE.

Características do local do estudo (Lagarto/SE – Salgado/SE)
O estado de Sergipe (Figura 2) está situado na região Nordeste e é considerado 

o menor estado da federação, após o Distrito Federal, ocupando uma área terrestre de 
21,915,11km². Sergipe faz limite ao norte com Alagoas, ao sul e ao Oeste com a Bahia 
e ao Leste com o oceano Atlântico, posiciona-se entre as latitudes sul S: 9º31’ e 11º34’ e 
as longitudes oeste de W: 36º25’ e 38º14’. No quesito produção de CITRUS, atualmente 
o estado de Sergipe é considerado o terceiro colocado, com um polo citricultor que se 
estende desde a região Centro-Sul até o Sul do estado, formando um polo contínuo com 
o estado da Bahia. A área sergipana cultivada é de 56,369 hectares produzindo 821.940 
toneladas e rendimento médio de 14.581 kg/ha, representando 5,5% da área colhida e 
4,6% da produção nacional. A maior parte da produção de CITRUS acontece nas cidades 
de Itabaianinha, Cristinápolis, Salgado, Lagarto e Boquim. É importante mencionar que 
80% dos estabelecimentos citrícolas possuem área inferior a 10 hectares.

A cidade de Lagarto está localizada na região centro sul do estado, fazendo limite 
ao norte com os municípios de Simão Dias e Macambira, a leste com Itaporanga D’Ajuda 
e Campo do Brito, ao sul com Riachão do Dantas e Boquim. Ocupa uma área terrestre 
de 962,5 km², e está a 75 km da capital Aracaju. No último Censo realizado em 2010 pelo 
IBGE, a população total era de 94.861 habitantes. Lagarto é considerada a quarta cidade 
com maior produção de CITRUS e representa cerca de 10% de toda área plantada do 
Estado. Com uma produção que rende por ano cerca de 77.130 mil toneladas em uma área 
plantada de 5100 hectares. 

Enquanto, o município de Salgado fica situado na região sul do estado, limita-se 
ao norte com o município de Lagarto, ao sul com Estância, a oeste com Boquim e a leste 
com Itaporanga D’Ajuda. Ocupa uma área de 255,8 km², e fica a 54 km da capital Aracaju. 
No último Censo realizado pelo IBGE, a população total era de 19.395 habitantes, sendo 
considerada a terceira maior produtora de CITRUS, representando cerca de 15% de toda 
área plantada do estado. Essa produção rende por ano cerca de 82.965 mil toneladas em 
uma área plantada de 5.531 hectares. 
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(IBGE, 2016)

Figura 3. Mapa do Estado de Sergipe com seus respectivos territórios.

Critérios de inclusão

• Adultos do sexo masculino com faixa etária entre 18 e 59 anos;

• Presença de quadros álgicos a nível da coluna vertebral (lombalgia/lombocia-
talgia); 

• Exposição a agrotóxicos da classe OF de forma direta ou indireta;

• Todos indivíduos que conseguiram compreender o objetivo do estudo e assinar 
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Critérios de exclusão

• Trabalhadores que estivessem em uso de medicações do tipo anti-infl amatório, 
antibióticos, corticoterápicos; 

• Indivíduos com diagnóstico de doenças do tipo metabólicas, neurológicas, car-
diovasculares, distúrbios vestibulares; 
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• Indivíduos que não possuíssem capacidade de compreender e realizar todos 
procedimentos estabelecidos na pesquisa.

Fluxograma de caracterização amostral

Técnica de amostragem
A amostra atual foi estimada por tamanho populacional de citricultores da região 

de Lagarto e Salgado – SE, devido a um estudo contínuo do projeto CITRUS. A técnica 
utilizada foi a de amostragem probabilística de estágios múltiplos utilizando bases ofi ciais 
do governo federal: 

a) por área utilizando-se para seleção os Setores Censitários do município defi nidos 
pelo IBGE; 

b) por propriedade rural utilizando-se para seleção o CNEFE – Cadastro Nacional de 
Endereços para Fins Estatísticos;

c) por indivíduo utilizando-se o instrumento DAP – Declaração de Aptidão ao 
PRONAF (Programa Nacional de Desenvolvimento da Agricultura Familiar). 

O primeiro estágio refere-se aos setores censitários onde Lagarto encontra-se 
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dividida em 163 setores censitários com 39 propriedades produtoras de CITRUS e Salgado 
43 setores censitários e apenas 16 propriedades de CITRUS. No segundo estágio, cada 
setor censitário foi selecionado de forma sistemática e em seguida foram escolhidas as 
propriedades rurais que participaram do estudo e no terceiro, através dos critérios de 
elegibilidade selecionamos os trabalhadores rurais de acordo a função que atua com maior 
frequência no sistema de produção do CITRUS. 

Cálculo amostral
Para o cálculo amostral, consideramos a diversidade de propriedades estimada 

admitindo um erro amostral de 5% e um intervalo de confiança de 95%. Assim, o número 
estimado de citricultores em Lagarto foi de 5.456 e Salgado apresentando 1.673.  

O estudo contou com uma amostra total de 512 (100%) trabalhadores rurais de 
ambos os sexos. Seguindo a aplicação dos critérios de elegibilidade foram excluídas 89 
(17,38%) mulheres (devido a fatores intrínsecos que influenciam no surgimento da SDL), 
101 (19,72%) homens por não possuírem critérios (idade superior a 59 anos e ausência 
de dor lombar) condizentes com a pesquisa. Dessa forma, foram incluídos apenas 322 
(62,89%) citricultores do sexo masculino. 

Aspectos éticos
Todos os procedimentos do estudo foram realizados de acordo com as normas de 

pesquisa envolvendo seres humanos (Res. CNS 466/12) do Conselho Nacional de Saúde, 
respeitando as normas éticas e os direitos dos participantes. O projeto foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de Sergipe (UFS) sob o 
número CAAE: 06511912.2.0000.0058 e pela secretaria de Educação e Saúde do munícipio 
de Lagarto/SE. Os dados foram coletados com autorização dos trabalhadores rurais após 
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (Apêndice A), onde os 
mesmos receberam informações sobre a importância do estudo e sobre os procedimentos 
a serem realizados, garantindo-lhes todos os direitos contidos na resolução supracitada.

Sistemática para coleta dos dados
Inicialmente foi feito um contato com os trabalhadores rurais, para explicar o objetivo 

do estudo. Apresentamos o TCLE de forma clara explicando os riscos e benefícios da 
pesquisa e do investigado. Contudo, após o consentimento todos assinaram o termo e logo 
em seguida realizamos as coletas de dados clínicos.

Para facilitar a coleta de dados e assim evitar vieses de tabulação, foram criadas 
cinco estações avaliativas.

I-Estação: Avaliação Clínica e Antropométrica;

II-Estação: Avaliação Álgica;

III-Estação: Avaliação Funcional “Equilíbrio Corporal Estático e Dinâmico”;

IV-Estação: Avaliação Funcional “Risco de Quedas”;

V-Estação: Avaliação Funcional “Índice de Incapacidade Funcional”.
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É importante lembrar que todos investigadores envolvidos na coleta de dados foram 
fisioterapeutas e alunos do curso de fisioterapia da UFS, Campus Lagarto e São Cristóvão/
SE. Estes foram treinados previamente para facilitar a aplicação dos questionários, assim 
como agilizar e organizar o controle do fluxo quantitativo das avaliações. Outro aspecto 
fundamental para que o estudo pudesse ter este número amostral foi a parceria da Prefeitura 
Municipal e dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais de Lagarto e Salgado/SE, sendo o 
primeiro contato com os trabalhadores rurais feito com apoio dos Agentes Comunitários 
da Saúde, vinculados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) em parceria com o projeto 
CITRUS. Assumimos uma estratégia viável para evitar perda amostral, que foi garantir que 
todos os eventos acontecessem aos sábados e em semanas alternadas. 

Avaliação clínica e antropométrica

A estação para anamnese, dados clínicos e antropométricos foi responsável por 
coletar informações importantes de identificação, peso, altura, IMC, presença e duração 
dos sintomas álgicos na coluna lombar, estado civil, uso de álcool e tabaco, tipos de 
pesticidas utilizados e história prévia de intoxicação por agrotóxicos. Este questionário 
simples (Apêndice B) foi confeccionado pelos pesquisadores do Laboratório de Controle 
Motor e Equilíbrio Postural da Universidade Federal de Sergipe, Campus Lagarto.

Para realizar a avaliação antropométrica utilizamos instrumentos metodológicos 
devidamente testados e calibrados, com erro padrão da estimativa (EPE) = entre 2,0% 
e 3,5% padronizado para pesquisas clínicas, afim de minimizar possíveis vieses de 
mensuração. O peso corporal foi avaliado por uma balança digital DIGI-HEALTH Serene®, 
com capacidade máxima para 180 quilogramas (Kg). Todos indivíduos foram orientados a 
subir na balança descalços e vestir-se com roupas leves, sem acessórios nos bolsos ou em 
outras partes de corpo. No momento da mensuração foram orientados a distribuir o peso do 
corpo em ambos os membros inferiores, mantendo o olhar na linha do horizonte.

Em relação a estatura, utilizou-se o estadiômetro Welmy® com capacidade máxima 
de 2 metros (cm) e campo de resolução em milímetros com intervalos de 5mm. Ao ser 
avaliado estes deveriam estar descalços, em posição ortostática com as pernas e pés 
paralelos, braços relaxados ao lado do corpo, palmas das mãos voltadas para o corpo e 
cabeça reta com o olhar na linha do horizonte. As costas dos indivíduos estavam voltadas 
para a parede e a medida foi registrada em centímetros (cm). É relevante mencionar que 
no momento da mensuração foi solicitado uma apneia inspiratória com intuito de minimizar 
variações de altura. O IMC foi calculado através dos parâmetros peso e altura através 
da fórmula: peso/altura2, utilizando as curvas de percentis de acordo com sexo e idade, 
considerando as classificações equivalentes ao IMC normal (≥ percentil 3 e percentil 85) de 
acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Avaliação álgica – Escala Estimativa Numérica (Numeric Rating Scale – 
NRS)

A Escala Estimativa Numérica (NRS) é considerada um instrumento unidimensional 
que avalia o índice álgico de forma quantitativa. Sua aplicabilidade é indicada para adultos 
alfabetizados e analfabetos que tenham capacidade de identificar a dor como um sintoma. 
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É constituída por (11 pontos) em uma linha de 10cm, onde 0 significa “nenhuma dor” e 
10 “pior dor imaginável”. Assim, foi solicitado aos indivíduos que marcassem na linha 
quantitativa a dor presente naquele momento na coluna lombar, quadril, joelho e tornozelo. 
Logo após a aplicação da NRS foi requerido ao mesmo que demarcasse o local e trajeto 
da dor, o objetivo era subclassificar a dor lombar em “lombalgia ou lombociatalgia”. Para 
isso, utilizamos uma versão modificada do “Brief Pain Inventory” (Cleeland CS, Ryan KM. 
Pain assessment: global use of the Brief Pain Inventory. Ann Med Acad Singapura. 23 (2): 
129-38, 1994) que divide o corpo em 39 regiões.

Avaliação funcional – Equilíbrio Corporal 

Nessa estação, utilizamos a Escala de Equilíbrio de Berg (EEB), criada em 1992 
por Katherine Berg (Berg K, Wood-Dauphine SL, Williams JL, Gayton D  (1992) Measuring 
balance in the elderly: validation of an instrument Canadian Journal of Public Health S2: 
s7-s11.) e validada no Brasil no ano de 2004 (Miyamoto ST, Junior IL, Berg KO, Ramos 
LR, Natour J. Brazilian version of the Berg balance scale. Brazilian Journal of Medical 
and Biological Research (2004) 37: 1411-1421).  A EEB é uma escala de avaliação de 14 
itens relacionados a tarefas de vida diária (AVD’s) que envolvem de forma indireta: força 
muscular e flexibilidade e, de forma direta o equilíbrio estático e dinâmico.

A pontuação varia de 0 a 4 em cada item, sendo 0 incapaz de realizar a tarefa 
e 4 realiza a tarefa independentemente. A pontuação máxima é 56 pontos e o avaliador 
irá se basear no tempo que a posição foi mantida, na distância que o braço foi capaz de 
alcançar a frente e no tempo para terminar cada tarefa. Vale ressaltar que nos casos em 
específico onde o avaliado precisasse de alguma ajuda, os pontos eram subtraídos e estes 
teriam um escore final. A interpretação dos resultados é feita da seguinte forma: entre 0- 
36 pontos indicam 100% de risco de quedas; 37-44 pontos locomoção segura, mas com 
recomendação de assistência ou com auxiliares da marcha e 45 – 56 pontos: não existe 
risco de quedas, locomoção segura.

Avaliação funcional - Risco de Quedas 

O Time Up and go (TUG TEST) foi realizado seguindo todos os parâmetros 
propostos por Podsiadlo e Richardson em, 1991 (Podsiadlo D, Richardson S. The Timed 
“Up & Go”: A Test of Basic Functional Mobility for Frail Elderly Persons. Journal of the 
American Geriatrics Society (1991) February 39, 117-228). Os indivíduos foram orientados 
a sentar-se em uma cadeira com braços (altura do assento de 46 cm, altura do braço 
da cadeira 65 cm). Posteriormente tiveram que levantar-se e andar por uma distância de 
três metros. Ao receber a orientação “vá”, o indivíduo deveria caminhar uma distância de 
3 metros, contornar um cone e sentar-se como na posição inicial. O tempo foi medido 
com um cronômetro digital. O teste preconiza que para um tempo de até 10 segundos, é 
sugestivo de uma pessoa sem alteração de equilíbrio e com baixo risco de quedas, ou seja, 
totalmente livre e independente. Para tempos entre 11 e 20 segundos, representam pessoa 
sem alteração de equilíbrio e com baixo risco de quedas. Os tempos entre 11 e 20 segundos 
representam indivíduos sem alteração importante de equilíbrio, mas apresentando alguma 
fragilidade e médio risco de quedas. Entre 21 e 30 segundos demonstram dificuldades para 
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as tarefas da vida diária. Valores acima de 30 segundos apresentam alto risco de quedas 
e são considerados dependentes em atividades básicas da vida diária como levantar-se 
de uma cadeira, realizar refeições, colocar ou tirar uma peça de roupa, tomar banho ou 
caminhar) e com mobilidade alterada. Um ponto importante neste teste é que os indivíduos 
devem ser orientados a caminhar em uma velocidade habitual. 

Avaliação funcional - Incapacidade Funcional 

A última estação foi destinada para avaliar o grau de incapacidade funcional através 
do Índice OSWESTRY (ODI), questionário validado no Brasil no ano de 2008 (Coelho RA, 
Siqueira FB, Ferreira PH, Ferreira ML.Responsiveness of the Brazilian-Portuguese version 
of the Oswestry Disability Index in subjetcs with low back pain. Eur Spine J (2008) 17: 1 
101-1106). O Índice ODI é um instrumento amplamente utilizado para avaliar o impacto dos 
sintomas álgicos na coluna lombar em relação as atividades de vida diária. O questionário 
contém 10 (dez) perguntas referentes a dor e funcionalidade. Para cada uma das seção, 
com seis afirmações, a soma final deveria ser 5 . Se a primeira afirmação for marcada, 
o ponto seria zero (0), se for o último, o ponto seria (5). As afirmações intermediárias 
foram pontuadas de acordo com este escore. Em ocorrências de mais de uma afirmação 
assinalada em cada seção, escolha o maior ponto, assim, se todas as 10 seções forem 
completadas a pontuação é calculada da seguinte maneira: Se 16 pontos foi o ponto 
total sendo que são 50 os pontos possíveis, 16/50 X100= 32%. Se uma seção não for 
marcada ou não se aplica a pontuação é calculada da seguinte maneira, de acordo com o 
exemplo de pontuação máxima de 16: 16/40 X100= 35,5%. O autor recomenda arredondar 
a porcentagem para um número inteiro. Contudo, a interpretação dos resultados segue 
como: 0% a 20% - incapacidade mínima 21%a 40% - incapacidade moderada 41% a 60% 
- incapacidade intensa 61% a 80% - aleijado 81% a 100% - inválido.

ORGANIZAÇÃO E TABULAÇÃO DOS DADOS COLETADOS
Todos os dados coletados nas respectivas estações foram incluídos por formulários 

eletrônicos, em uma planilha eletrônica do programa Microsoft® Excel® 2013 para Windows 
8.1 Single Language no formato (xlsx) por meio de uma dupla conferência e posterior “data 
compare” os dados foram avaliados quanto a consistência da migração. Esse estudo foi 
dividido entre as análises descritivas, análise de variáveis contínuas e categóricas, onde 
foram analisadas as características individuais (exposição ocupacional, faixa etária, 
peso, altura, IMC, estado civil, alcoolismo, tabagismo), álgicas (lombalgia aguda/crônica, 
lombociatalgia aguda/crônica, dor no quadril, joelho e tornozelo) e funcionais (Equilíbrio 
corporal estático e dinâmico, risco de quedas e Incapacidade funcional).

ANÁLISE ESTATÍSTICA 
A análise estatística foi realizada através do Statistical Package for the Social 

Science - SPSS versão 21 – para  iOS X. As variáveis categóricas foram expressas em 
número absoluto e percentual. Para teste de associação das variáveis categóricas, foi 
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utilizado o teste Qui-Quadrado. Cada variável contínua foi primeiramente classificada 
quanto a sua distribuição (paramétrica e não-paramétrica) pelo teste de Kolmogorov-
Smirnov. Variáveis contínuas com distribuição paramétrica utilizou-se o teste t de Student 
e com distribuição não paramétrica utilizou-se o teste U de Mann Whitney. O nível de 
significância adotado foi de 5%.

Para análises de correlação foram aplicados os testes de Correlação de Pearson, 
considerando correlação fraca (0-0,39), moderada (0,40-0,69) e forte (0,70-1,00). A 
significância estatística foi estipulada em 5% para um (p<0,05) e intervalo do confiança de 
95%.
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RESULTADOS
A amostra total avaliada foi de 322 trabalhadores rurais, todos do sexo masculino, 

residentes nas cidades de Lagarto e Salgado/SE, com média de idade de 34,7 anos (8,6), 
peso 71,9 kg (5,6), altura 1,70 m (0,05) e IMC kg/m² (2,1) (Tabela 1).

Variável x̄ (DP)
idade (a) 34,7 (8,6)
peso (kG) 71,9 (5,6)

altura (CM) 1,70 (0,05)
imc (KG/M²) 24,8 (2,1)
TOTAL = 322

Tabela 1. Análise Descritiva dos dados antropométricos dos trabalhadores rurais. 

x̄: Média; DP: Desvio Padrão; Kg: Quilograma; Cm: Centímetros; IMC: Índice de Massa 
Corporal.

A maior parte dos trabalhadores rurais incluídos no estudo apresentam um tempo 
de exposição a agrotóxicos ≤36 meses n= 202 (62,7%). Estratificando a variável idade 
foi percebido que estes apresentam faixa etária entre 18 e 39 anos n= 216 (67,1%). Já 
em relação ao IMC são classificados como peso adequado n= 135 (41,9%) e sobrepeso 
n= 103, (31,9). Para o estado civil percebe-se uma prevalência de trabalhadores rurais 
solteiros n= 225 (69,9%). Assim como, predominantemente da cidade de Lagarto/SE n= 
229 (71,1%) e com baixo consumo de tabaco e álcool, respectivamente n= 193 (59,9%) n= 
183 (56,8%) (Tabela 2).

Variável n %

Tempo de 
Exposição

≤36 Meses 202 62,7

>37 Meses 120 37,3

Idade

18-39 216 67,1

40-59 106 32,9

IMC

Abaixo do peso 79 24,8

Peso Adequado 135 41,9

Sobrepeso 103 31,9

Obesidade Grau I 4 1,2

Obesidade Grau II 1 0,2

Obesidade Grau III 0 0

Estado civil
Solteiro 225 69,9

Casado 97 30,1
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cidade
Lagarto 229 71,1

Salgado 93 28,9

Tabaco
Não fumante 193 59,9

Faz uso de 2 a 3 cigarros por 
dia 129 40,1

Álcool
Não faz uso de bebida 183 56,8

Faz uso de bebida mais de 3 
vezes por semana 139 43,2

Tabela 2. Frequência absoluta e percentual dos trabalhadores rurais de acordo com as 
variáveis individuais.

IMC: Índice de Massa Corporal.

Na análise das variáveis álgicas a nível da coluna lombar foi evidenciado os seguintes 
resultados: lombalgia aguda “dor leve” n=216 (67,1%); lombalgia crônica “dor moderada” n= 
27 (8,4%), “dor severa” n= 28 (8,7%); lombociatalgia aguda “dor moderada” n= 10 (2,1%), 
“dor severa” n= 12 (3,7%); lombociatalgia crônica “dor moderada” n= 8 (2,5%), “dor severa” 
n= 10 (3,1%), “pior dor possível” n= 2 (0,6%) (Tabela 3).

Variável n %

Lombalgia
Aguda

Ausência de Dor 103 32,0

Dor leve 216 67,1

Dor moderada 3 0,9

Dor severa 0 0

Pior dor possível 0 0

Lombalgia
Crônica

Ausência de Dor 261 80,8

Dor leve 4 1,2

Dor moderada 27 8,4

Dor severa 28 8,7

Pior dor possível 2 0,6

Lombociatalgia Aguda

Ausência de Dor 300 93,2

Dor leve 0 0

Dor moderada 10 3,1

Dor severa 12 3,7

Pior dor possível 0 0
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Lombociatalgia 
Crônica

Ausência de Dor 302 93,8

Dor leve 0 0

Dor moderada 8 2,5

Dor severa 10 3,1

Pior dor possível 2 0,6

Tabela 3. Frequência absoluta e percentual dos trabalhadores rurais de acordo com as 
variáveis álgicas a nível da coluna lombar.

Em relação a dor nas articulações do quadril, joelho e tornozelo, os resultados foram 
respectivamente: dor no quadril “dor leve” n= 101 (31,4%), “dor moderada” n= 95 (29,5%); 
dor no joelho “dor leve” n= 57 (17,7%), “dor moderada” n= 45 (14,0%), “dor severa” n= 20 
(6,2%); dor no tornozelo “dor leve” n= 23 (7,1%), “dor moderada” n= 18 (5,6%), “dor severa” 
n=8 (2,6%), “pior dor possível” n= 2 (0,6%) (Tabela 4).

Variável n %

Dor no
Quadril

Ausência de Dor 84 26,1

Dor leve 101 31,4

Dor moderada 95 29,5

Dor severa 3 11,5

Pior dor possível 5 1,6

Dor no
Joelho

Ausência de Dor 198 61,5

Dor leve 57 17,7

Dor moderada 45 14,0

Dor severa 20 6,2

Pior dor possível 2 0,6

Dor no Tornozelo

Ausência de Dor 271 84,2

Dor leve 23 7,1

Dor moderada 18 5,6

Dor severa 8 2,6

Pior dor possível 2 0,6

Tabela 4. Frequência absoluta e percentual dos trabalhadores rurais de acordo com as 
variáveis álgicas a nível das articulações do quadril, joelho e tornozelo.
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Os resultados referentes as variáveis funcionais Escala de Equilíbrio de Berg (EEB), 
Time up and & Go (TUG TEST) e Índice OSWESTRY de Incapacidade Funcional (ODI) 
foram respectivamente: EEB não existe risco de desequilíbrio corporal n=146 (45,3%). 
Para o TUG TEST demonstrou-se que os trabalhadores rurais apresentam médio risco de 
quedas n= 203 (63,0%). O índice ODI revelou prevalência de incapacidade moderada n= 
139; (43,2%) e incapacidade intensa n= 115 (35,7%) (Tabela 5).

Variável n %

EEB

Alto risco de desequilíbrio corporal 75 23,3

Locomoção segura 101 31,4

Não existe risco de desequilíbrio 
corporal 146 45,3

TUG

Baixo risco de quedas 17 5,3

Médio risco de quedas 203 63,0

Dificuldade para realizar AVD’s que 
exigem bom equilíbrio 101 31,4

Alto risco de quedas 1 0,3

odi

Incapacidade Mínima 67 20,8

Incapacidade Moderada 139 43,2

Incapacidade Intensa 115 35,7

Aleijado 1 0,3

Inválido 0 0

Tabela 5. Frequência absoluta e percentual dos trabalhadores rurais de acordo com as 
variáveis funcionais.

IMC: Índice de Massa Corporal; EEB: Escala de Equilíbrio de Berg; TUG: Time up and Go; ODI: 
Índice de Oswestry.

Através da tabela 6, que demonstra a frequência de distribuição e percentual 
das variáveis antropométricas, álgicas e funcionais por meio de análise dicotomizada, 
evidencia-se que em relação ao IMC: n= 135 (41,2%) apresentam sobrepeso; lombalgia 
aguda: n= 219 (66,1%); lombalgia crônica: n= 61 (18,9%). Ao inferir sobre as variáveis 
“lombociatalgia aguda e lombociatalgia crônica” apenas 42 trabalhadores rurais referiram 
estas sintomatologias, respectivamente: n= 22 (6,8%), n= 20 (6,2%). Avaliando a presença 
de dor nas articulações do quadril, joelho e tornozelo foi detectado uma prevalência de 
dor apenas para quadril: n= 238 (73,9%) e joelho: n= 124 (38,5%). Por fim, as avaliações 
funcionais, em relação ao equilíbrio corporal: n= 79 (26,1%) apresentam alto risco de 
desequilíbrio corporal; risco de quedas n= 102 (31,7%) alto risco de quedas e incapacidade 
funcional n= 115 (35,7%) incapacidade intensa.
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VARIÁVEIS n %
IMC
Peso Adequado 187 58,8
Sobrepeso 135 41,2
LOMBALGIA AGUDA
Presença 219 68,1
Ausência 103 31,9
LOMBALGIA CRÔNICA
Presença 61 18,9
Ausência 261 81,1
LOMBOCIATALGIA AGUDA
Presença 22 6,8
Ausência 300 93,2
LOMBOCIATALGIA CRÔNICA
Presença 20 6,2
Ausência 302 93,8
DOR NO QUADRIL
Presença 238 73,9
Ausência 84 26,1
DOR NO JOELHO
Presença 124 38,5
Ausência 198 61,5
DOR NO TORNOZELO
Presença 51 15,9
Ausência 271 84,1
EEB
Alto Risco de DC 75 23,2
Baixo Risco de DC 247 76,8
TUG
Alto Risco de Quedas 102 31,7
Baixo Risco de Quedas 220 68,3
ODI
Incapacidade Intensa 115 35,7
Incapacidade Mínima 207 64,3

Tabela 6. Frequência absoluta e percentual dos trabalhadores rurais de acordo com as 
variáveis antropométricas, álgicas e funcionais. 

IMC: Índice de Massa Corporal; EEB: Escala de Equilíbrio de Berg; TUG: Time up and Go; ODI: 
Índice de Oswestry.

Para associação entre variáveis categóricas e tempo de exposição (≤36 Vs. >37 
meses) diferenças estatisticamente significativas foram encontradas respectivamente para: 
idade (p<0,001 – OR: 4,95 (3,05 – 8,15); estado civil (p<0,001 – OR: 2,35 (1,44 – 3,83); 
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tabaco (p<0,001 – OR: 4,85 (2,98 – 7,89); lombalgia aguda (p<0,001 – OR: 0,12 (0,07 – 
0,20); lombalgia crônica (p<0,001 – OR: 3,93 (2,2 – 7,1); lombociatalgia aguda (p=0,002 
– OR: 3,98 (1,6 – 10,1);   lombociatalgia crônica (p<0,001 – OR: 17,6 (4,1 – 77,5); dor no 
quadril (p=0,003 – OR: 2,3 (1,3 – 4,1); dor no joelho (p<0,001 – OR: 4,3 (2,7 – 7,0); dor no 
tornozelo (p<0,001 – OR: 8,68 (4,24 – 17,77); EEB (p<0,001 – OR: 0,416 (0,25 – 0,7); TUG 
(p<0,001 – OR: 3,81(2,32 – 6,24); ODI (p<0,001 – OR: 4,31 (2,65 – 7,0) (Tabela 7).

Todas as variáveis foram correlacionadas entre si. Havendo uma correlação 
moderada entre as variáveis: IMC Vs. EEB (r=0,5; p≤0,01), TUG (r=0,5; p≤0,01), ODI 
(r=0,4; p≤0,01). Tempo de exposição Vs. EEB (r=-0,5; p≤0,01). Dor lombar aguda Vs. 
dor lombar crônica (r=-0,4; p≤0,01), lombociatalgia crônica (r=0,5; p≤0,01), dor no quadril 
(r=0,7; p≤0,01), dor no tornozelo (r=0,5; p≤0,01) e ODI (r=0,6; p≤0,01). Dor no joelho Vs. 
dor no tornozelo (r=0,4; p≤0,01). E uma alta correlação entre TUG Vs. ODI (r=0,8; p≤0,01). 
Lombalgia aguda Vs. idade entre 18-39 anos (r=0,8; p≤0,01), estado civil solteiro (r=0,75; 
p≤0,01).

 ≤36 MESES >37 MESES
Valor p1 RO (IC95%)

VARIÁVEIS n % n %
IDADE     

<0,001* 4,95 (3,05 - 8,15)18-39 162 75 54 25
40-59 40 37,7 66 62,3
IMC       
PESO ADEQUADO 117 62,6 70 37,4

0,942 0,9 (0,6 - 1,5)
SOBREPESO 85 63 50 37
ESTADO CIVIL     

<0,001* 2,35 (1,44 - 3,83)SOLTEIRO 155 68,9 70 31,1
CASADO 47 48,5 50 51,5
TABACO       
SIM 53 41,1 76 58,9

<0,001* 4,85 (2,98 - 7,89)
NÃO 149 77,2 44 22,8
ÁLCOOL     

0,61 1,12 (0,71 – 
1,77)SIM 85 61,2 54 38,8

NÃO 117 63,9 66 36,1
LOMBALGIA AGUDA       
PRESENÇA 171 78,1 48 21,9

<0,001* 0,12 (0,07 – 
0,20)AUSÊNCIA 31 30,1 72 69,9

LOMBALGIA CRÔNICA     
<0,001* 3,93 (2,2 – 7,1)PRESENÇA 22 36,1 39 63,9

AUSÊNCIA 180 69 81 31
LOMBOCIATALGIA 
AGUDA
PRESENÇA 7 31,8 15 68,2

0,002* 3,98 (1,6 – 10,1)
AUSÊNCIA 195 65 105 35
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LOMBOCIATALGIA 
CRÔNICA       

PRESENÇA 2 10 18 90
<0,001* 17,6 (4,1 – 77,5)

AUSÊNCIA 200 66,2 102 33,8
DOR NO QUADRIL     

0,003* 2,3 (1,3 - 4,1)PRESENÇA 138 58 100 42
AUSÊNCIA 64 76,2 20 23,8
DOR NO JOELHO       
PRESENÇA 52 41,9 72 58,1

<0,001* 4,3 (2,7 – 7,0)
AUSÊNCIA 150 75,8 48 24,2
DOR NO TORNOZELO     

<0,001* 8,68 (4,24 –17,7)PRESENÇA 11 21,6 40 78,4
AUSÊNCIA 191 70,5 80 29,5
EEB       
ALTO RISCO DE DC 35 46,8 40 53,2

<0,001* 0,416 (0,25 – 
0,7)BAIXO RISCO DE DC 165 67,9 78 32,1

TUG     

<0,001* 3,81 (2,32 - 6,24)
ALTO RISCO DE 
QUEDAS 42 41,2 60 58,8

BAIXO RISCO DE 
QUEDAS 160 72,7 60 27,3

ODI       
INCAPACIDADE 
INTENSA 47 40,9 68 59,1

<0,001* 4,31 (2,65 - 7,0)
INCAPACIDADE MÍNIMA 155 74,9 52 25,1

Tabela 7.  Associação entre as variáveis categóricas e tempo de exposição a agrotóxicos. 
¹Teste de Qui-quadrado; *p≤0,05; RO: Razão de odds; IC95%: Intervalo de confiança; IMC: 
Índice de massa corporal; EEB: Escala de Equilíbrio de Berg; TUG: Time up and go; ODI: 

Índice Oswestry. 
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DISCUSSÃO
Diferente da nova geração citricultora desenvolvida em países de primeiro mundo, 

na América Latina a expansão de agrotóxicos tem ocorrido em larga escala e o nosso 
país ocupa a primeira posição no ranking mundial consumindo 50% da produção total. É 
previsível que trabalhadores rurais de meia idade e que exerçam atividades de sobrecarga 
articular na coluna lombar, além de agregarem fatores associados causativos da SDL 
desenvolvam pelo menos manifestações de quadros inflamatórios na coluna lombar a 
curto e médio prazo, expostos ou não a ambientes contaminados com agrotóxicos. Assim, 
foi demonstrado também no presente estudo que em ambiente rural a SDL é um tipo de 
manifestação frequente.

O estudo limitou-se a avaliar parâmetros associados a SDL apenas em trabalhadores 
do sexo masculino. Estudos recentes3,72,73 mostraram grande potencial de confusão para 
avaliação e reconhecimento do quadro álgico entre os sexos. Para tal, optamos por uma 
análise unidirecional em relação ao sexo para evitarmos razões de erro nas análises dos 
fatores preponderantes e associados a SDL.Em relação a idade, pode-se observar no 
estudo que a maioria dos indivíduos n=216 (67,1%) encontrou-se na faixa etária entre 18 
e 39 anos, com média de 34 anos, o que representa um contingente de trabalhadores 
rurais em idade fisicamente ativa. Segundo a OMS74, a dor na coluna lombar, específica 
ou não, é encontrada em indivíduos de meia idade. Em paralelo, outros estudos75,76 
também demonstraram que esta fase é a mais comum para manifestação clínicas da SDL, 
predominantemente em estágio agudo, até 10 semanas. Em contrapartida, estudos77,78,79 
afirmam que a prevalência de SDL, após 12 semanas, encontrem-se associadas a quadros 
mais severos em trabalhadores rurais com faixa etária entre 44 e 57 anos. É razoável 
imaginarmos que os principais acometimentos da lombalgia aguda estejam associados 
a trabalhadores rurais mais jovens enquanto o agravamento da sintomatologia, do tipo 
lombalgia crônica e lombociatalgia aguda e crônica em idade mais avançada. Acreditamos 
que o fator idade, associado ao tempo de trabalho contínuo ao longo de anos possa ser 
fator determinante para a SDL, principalmente na presença de fatores associados.

No estudo, as variáveis peso, altura e IMC encontraram-se dentro dos parâmetros 
de normalidade para esta análise amostral. Estudos80,81,82,83,84 têm mostrado que o aumento 
do peso corporal, altura e IMC alteram o centro de gravidade corporal, levando a uma 
anteriorização do tronco. Nesta posição a pelve é forçada a realizar uma anteversão pélvica 
que consequentemente acentua o ângulo da lordose lombar, com isso, há um aumento na 
ativação dos músculos da camada superficial da região lombar (paravertebrais lombares e 
quadrado lombar) favorecendo o aparecimento da SDL. Como os trabalhadores avaliados no 
estudo apresentaram peso, altura e IMC dentro dos valores normais de referência nacional, 
torna-se claro que estes fatores de risco não poderiam estar associados aos resultados da 
SDL em nosso estudo.

Como visto, mais que o dobro dos trabalhadores rurais residiam na cidade de Lagarto. 
Este fato explica-se porque Lagarto é considerado um grande polo citricultor e a proposta 
do estudo não foi comparar trabalhadores entre as duas cidades e sim ter uma maior 
estimativa percentual de como estes encontravam-se frente a SDL e os fatores associados.      

Outro aspecto que chamou bastante atenção foi que a maioria dos trabalhadores 
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rurais relataram ser solteiros e este número elevado foi verificado concomitantemente na 
cidade de Lagarto. Partindo do pressuposto de que a maioria dos indivíduos solteiros do 
estudo apresentaram lombalgia aguda, um estudo relevante85 avaliando a prevalência de 
dor lombar em adultos jovens demonstrou que esse distúrbio musculoesquelético é mais 
frequente em indivíduos solteiros. Por outro lado, um estudo realizado por Almeida et al.5, 
na cidade de Salvador/Bahia, mostrou que a dor lombar em geral está mais associada a 
indivíduos casados e não solteiros. Outro estudo86, também mostrou associação da dor 
lombar em indivíduos casados. Ambos estudos justificam que a situação conjugal não é 
considerada diretamente como um fator de risco para o desfecho, mas sim, um marcador 
de risco. Embora não esteja totalmente clara a relação entre a SDL e estado civil, julgamos 
que o estado civil solteiro está mais exposto as diversas atividades laborais, principalmente 
em trabalhadores do citrus.

Em relação ao tabagismo, os dados deste estudo apontam para trabalhadores rurais 
que fazem pouco uso dessa substância tóxica. Um estudo87 mostrou que o uso abusivo 
do tabaco tem relação direta com o aparecimento da SDL. O fato é elucidado porque as 
substâncias químicas contidas nos cigarros alteram o processo de condução do impulso 
nervoso responsável por gerar a contração muscular, diminuindo a força e resistência dos 
músculos estabilizadores da coluna lombar além de modificar o pH e o estado nutricional 
dos discos intervertebrais. Outra possível consideração é que o tabagismo ocasiona 
quadros de tosse crônica e esse processo leva a aumento na pressão abdominal interna, 
gerando estresse nos ligamentos e discos intervertebrais lombares, tornando-os mais 
frágeis e vulneráveis para o surgimento de lesões crônicas degenerativas. Por outro lado, 
um estudo recente88 mostrou que não existe uma relação direta entre tabagismo e dor 
lombar. É possível que um baixo número amostral em nosso estudo possa não ter sido 
capaz de relacionar tabagismo a dor lombar aguda. Torna-se claro que o tabagismo ao 
longo do tempo pode propiciar várias doenças sistêmicas e musculoesqueléticas, não 
distante da SDL.

Outra variável que não mostrou associação clara com a SDL em nosso estudo 
foi o alcoolismo. Da mesma forma, Leboeuf-Yde89 em seu trabalho investigou a relação 
causal entre consumo de álcool e dor lombar e foi evidenciado que não existe associação 
estatisticamente significativa. Entretanto, Ferreira et al.90

, mostraram que o consumo de 
álcool parece estar associado com quadros mais complexos de dor lombar crônica, não 
existindo correlação com casos agudos ou subagudos. Dentro desse contexto, sabe-se 
que o álcool é uma substância que age principalmente a nível no sistema nervoso central 
e periférico e o seu uso constante pode gerar alterações sensitivas e motoras, como do 
tipo: fraqueza muscular, dor, parestesias e cãibras musculares86. Todas essas condições 
podem contribuir para episódios de SDL, contudo não foram encontrados estudos de alta 
confiabilidade que mostram de forma clara a relação do álcool com dor lombar. Em relação 
ao nosso estudo, o que pode ter contribuído para a não associação dessa variável foi 
o número pequeno de trabalhadores que faziam ingestão de álcool. Existe uma cultura 
nordestina que indivíduos que trabalham na zona rural, principalmente em lavouras de 
CITRUS, fazem uso contínuo de álcool etílico, fato não demonstrado neste estudo. 

A SDL é comumente classificada como um conjunto de sinais e sintomas, de origem 
multifatorial e subclassificada em “lombalgia aguda e crônica e lombociatalgia aguda e 
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crônica”. Atualmente esta síndrome é considerada a terceira desordem mais prevalente em 
todo mundo, perdendo apenas para as dores de cabeça e dores cervicais91. No presente 
estudo, diferente dos estudos que apenas apontam a dor na coluna lombar sem se preocupar 
com o tipo de acometimento, assumimos o preceito de poder, além de identificar o índice 
álgico pela Escala Visual Analógica da Dor, subclassificar essa síndrome através do Mapa 
Corporal da Dor. Os dados do estudo apontam para um maior número de trabalhadores 
rurais com lombalgia aguda com idade entre 18 e 39 anos, solteiros e apresentando 
incapacidade funcional moderada. Um estudo92 relevante mostrou que indivíduos com 
lombalgia aguda não específica pertencem a faixa etária dos 18 aos 40 anos. Outros 
estudos93,94,95 mostram que a dor lombar na forma crônica encontra-se associada a pessoas 
com idade igual ou superior a 50 anos. Fisiologicamente, aponta-se que o avançar da 
idade leva a um processo de senescência tecidual, tornando-os mais suscetíveis a doenças 
crônicas e degenerativas que acometem a coluna vertebral, principalmente: degeneração 
discal, estenose vertebral lombar, artrose interfacetária e espondiloartrose.

Decidimos neste estudo não incluirmos na subclassificação da SDL o item dor na 
coluna lombar em fase subaguda por duas razões. A primeira porque poderia ser um item 
de confundimento de resposta pelos trabalhadores rurais pois estes apresentam baixa 
escolaridade. O segundo porque o limite de tempo para o diagnóstico entre o período 
agudo e subagudo ou subagudo e crônico é tênue. 

Para avaliação do índice álgico na região do quadril, joelho e tornozelo, no geral, 
observou-se que ocorreu clara relação entre a dor lombar aguda e dor moderada no quadril. 
Segundo Ben-Galim et al.96, a presença de dor no quadril, joelho ou tornozelo podem ser 
fatores de confundimento se não forem relatadas de forma específica. No mesmo sentido, 
torna-se importante lembrarmos que em nosso estudo a relação da dor lombar com dor no 
quadril, joelho e tornozelo foi para tentar identificar as causas de lombocitalgia aguda ou 
crônica, ou seja, de dor irradiada. Entretanto, percebemos que esses sintomas não afetam 
a amostra estudada. Dessa forma, entende-se que estamos diante de trabalhadores rurais 
com distúrbios primariamente de origem musculoesquelética, que podem ser justificados 
por conta do  gesto laboral, estes trabalham em pé por longas jornadas (6 a 8 horas por 
dia) e no momento de aplicação dos agrotóxicos precisam realizar movimentos repetitivos 
de flexão anterior e rotação do tronco, esses movimentos geram um contato maior da 
cabeça do fêmur na fossa do acetábulo e pode levar a quadros de tendinites, bursites 
e principalmente osteoatrose femuroacetabular. Outra hipótese é que nossa amostra 
apresenta uma alta prevalência de lombalgia aguda e este quadro tem relação direta com 
o surgimento de dores no quadril. Isso acontece porque na presença de dor lombar os 
músculos estabilizadores da região lombopélvica (Multifidios e Transverso do abdome) 
sinalizam com fraqueza muscular e modificam o eixo biomecânico da pelve no plano frontal 
forçando-a a realizar uma anteversão pélvica com subsequente hiperlordose lombar, 
promovendo tensão excessiva nas estruturas miotendíneas e intra-articulares da coluna 
lombar81.

No presente estudo não encontramos uma relação direta entre a presença de 
lombalgia aguda e desequilíbrio postural. No entanto, quando os dados foram dicotomizados 
e pareados por tempo de exposição, percebe-se que os trabalhadores rurais com tempo de 
exposição >37 meses apresentam maior desequilíbrio postural. Essa variável evidenciou 



 
35Discussão

diferença estatisticamente significativa com o tempo de exposição aos agrotóxicos 
(p<0,001), ou seja, parece que os agrotóxicos influenciam nos centros responsáveis pelo 
controle postural.  Se partimos da fisiopatologia dos OF a estimulação excessiva nos 
receptores colinérgicos, modifica a função extrapiramidal vestibular alterando o controle 
postural. Além disso, os músculos encontram-se em constante excitabilidade por excesso 
do neurotransmissor ACh na placa motora provocando diminuição no ajuste postural 
dinâmico97. Estudos98,99,100 mostram que dor na coluna lombar gera instabilidades posturais 
e diminuição no controle postural, principalmente nas tarefas mais difíceis que envolvem 
equilíbrio corporal dinâmico. Por outro lado, Shigaki et al.101, analisaram a aplicação de uma 
carga externa (10% do peso corporal) sobre o equilíbrio corporal de pessoas com e sem 
a presença de dor lombar crônica, foi percebido que independentemente de relatar algum 
sintoma álgico na coluna lombar manter uma carga externa de 10% da massa corporal 
aumentou o desequilíbrio corporal de ambos os grupos. Dessa forma, não foi observado 
alterações no equilíbrio postural na amostra estudada, provavelmente isso ocorreu porque 
estamos diante de trabalhadores rurais em idade fisicamente ativa.

Embora o risco de quedas possa estar associado francamente com o aumento da 
dor na coluna lombar, em nosso estudo encontramos que no geral os trabalhadores rurais 
apresentam médio risco de quedas. Através da dicotomização dos dados percebeu-se que 
102 trabalhadores rurais apresentam alto risco para quedas, sendo que 60 se enquadraram 
no grupo com exposição >37 meses. Sendo assim, essa variável apresentou associação 
estatisticamente significativa com o tempo de exposição aos agrotóxicos (p<0,001). 
Estudos102,103 demonstram que a presença de dor na região lombar e na articulação do quadril 
são fatores limitantes para a realização do TUG TEST. Isso acontece por dois motivos, 
primeiro se deve ao fato que durante a execução do teste é preciso realizar movimentos 
de flexão e extensão do quadril em cadeia cinética fechada para levantar-se, andar-se e 
sentar-se, e segundo porque na presença de dor os músculos estabilizadores cursam com 
fraqueza muscular e acabam diminuindo a amplitude de movimento, mobilidade articular e 
velocidade linear da macha humana. Assemelhando-se a metodologia utilizada em nosso 
estudo, Hirano et al.104, avaliaram o impacto da dor lombar, dor no joelho, capacidade 
funcional e risco de quedas, o estudo contou com uma amostra de 386 indivíduos e todos 
foram submetidos a avaliações de dor (EVA) e risco de quedas (TUG TEST). O estudo 
aponta que a dor lombar e a dor no joelho aumentam de forma expressiva o risco de quedas, 
e esses autores constataram que o TUG TEST é considerado um teste padrão ouro para 
detectar risco de queda de forma dinâmica. É importante lembrar que a execução do TUG 
TEST em nosso estudo foi realizada em ambiente aberto. Em um artigo clássico realizado 
por Paula et al.105, pensando em minimizar os vieses na execução do teste, foi verificado 
a existência de diferenças nos valores em ambiente fechado e aberto. O estudo mostrou 
que os valores obtidos tanto no ambiente aberto como no fechado foram considerados 
baixos, não havendo relação com o local de realização. Se tratando da amostra estudada, 
é possível que a combinação dos fatores: exposição a agrotóxicos, lombalgia aguda e dor 
no quadril possam contribuir de forma expressiva para o aumento no risco de quedas.

Podemos observar em nosso estudo que os trabalhadores rurais avaliados 
independentemente da idade e tempo de exposição relataram dor em coluna lombar. Porém, 
se tratando da variável incapacidade funcional foi mostrado “incapacidade moderada e 
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intensa”. Após dicotomização, identifica-se que o grupo com exposição >37 meses relatou 
incapacidade intensa. Foram encontrados associação estatisticamente significativa entre 
a variável ODI e tempo de exposição aos agrotóxicos (p<0,001). Resultado semelhante 
foi encontrado por Udom et al.106, um estudo onde estimaram a prevalência de dor lombar 
e determinaram os fatores de risco individuais, ocupacionais e psicossociais associados 
a dor lombar em agricultores tailandeses. O nível incapacidade funcional foi avaliada 
utilizando o Índice ODI. Os resultados desse estudo sugerem uma alta prevalência de 
dor lombar e incapacidade funcional nessa amostra (55,7%) e foram encontradas 
diferenças estatisticamente significativas para, fatores individuais (IMC elevado, baixo 
nível de escolaridade) e ocupacionais (exposição a pesticida) para o surgimento de 
dores lombares. Estudos107,108 relatam que a presença de dor na coluna lombar, seja ela 
de origem mecânica ou radicular, sempre estará associado a quadros de incapacidades 
funcionais, no entanto o que vai determinar o grau de incapacidade será sempre a 
gravidade da lesão e a sintomatologia apresentada. Por outro lado, outros estudos109,110 
afirmam que a incapacidade funcional gerada em pacientes com dor na coluna lombar tem 
maior associação com a presença de medo, depressão e ansiedade, classificada como 
uma síndrome multifatorial111. Dessa forma, é preciso adotar intervenções preventivas e 
reabilitacionais com o intuito de prevenir e minimizar a instalação de quadros álgicos e 
fatores associados decorrentes da SDL em trabalhadores rurais expostos a agrotóxicos. 
Estudos longitudinais devem ser incentivados para melhor entendimento do processo 
evolutivo da SDL, assim como, a exposição ocupacional a agrotóxicos.

CORRELAÇÃO ENTRE RISCO DE QUEDAS VS. INCAPACIDADE FUNCIONAL
Evidenciamos apenas correlação forte entre risco de quedas (TUG TEST) e 

incapacidade funcional (ODI). O aumento no tempo a realização do TUG TEST e a 
incapacidade funcional apresentam relação direta com a presença de dor na coluna 
lombar e na articulação do quadril. Na presença de quadros álgicos nessas articulações, o 
indivíduo tende a realizar uma marcha mais lenta, com restrição de amplitude de movimento 
principalmente para a extensão do quadril, movimento realizado na fase de impulsão da 
marcha humana, cujo objetivo desta fase junto com a força de reação do solo é aumentar 
a velocidade do passo e da passada. Outra possibilidade que parece afetar a realização 
desse teste é a exposição ocupacional a agrotóxicos OF, onde o aumento da exposição 
parece estar associado a danos no sistema musculoesquelético, tornando o trabalhador 
rural mais limitado para realização de diversas atividades funcionais.

CORRELAÇÃO ENTRE LOMBALGIA AGUDA VS. IDADE E ESTADO CIVIL
De forma complementar, no presente estudo demonstrou-se forte associação entre 

lombalgia aguda e idade entre 18-39 anos e também para estado civil solteiro. Está bem 
estabelecida na literatura74,75,76 que a lombalgia aguda se associa de forma clara a indivíduos 
mais jovens. Mesmo que os dados ainda não sejam claros em relação ao estado civil para 
maior índice agudo ou crônico da SDL, acreditamos que a lombalgia aguda em período 
inflamatório precoce, em específico, possa ser a causadora da dor na região do quadril, 



 
37Discussão

e não irradiada, a qual produz dificuldades para realização de atividades funcionais sem 
promover franco prejuízo no equilíbrio ou no risco de quedas. Contudo, é imprescindível 
a realização de atividades e orientações preventivas posturais, ergonômicas, utilização de 
EPI’s de forma adequada, cuidados no manuseio de agrotóxicos e intervalos de repouso 
durantes as atividades laborais, todos esses aspectos irão contribuir para minimizar futuros 
acometimentos crônicos irradiados ou não nestes trabalhadores rurais.
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LIMITAÇÕES E LIMITAÇÕES DO ESTUDO  
Por tratar-se de um estudo transversal, não foi possível estabelecer a relação 

causal com alta sensibilidade entre dor lombar e fatores associados, fato qual poderá 
ser demonstrada em estudos longitudinais por longos períodos de análises e respectivas 
estratificações analíticas e meta-analíticas. O estudo demonstrou algumas limitações 
importantes: Aspecto primeiro: não foram avaliados fatores biopsicossociais, pois sabe-se 
que estes interferem de forma substancial em pessoas que apresentam dor, principalmente 
em quadros crônicos. Em segundo lugar, não conseguimos realizar dosagens específicas 
das enzimas colinesterases (AChE; BChE) para determinar o grau de toxicidade dos 
trabalhadores da amostra. Por fim, sabemos que avaliações unidimensionais por escalas 
podem apresentar discrepâncias nas coletas, pois o estudo contou com indivíduos os 
quais apresentaram baixo nível de escolaridade e algumas questões podem ter sido mal 
interpretadas. De antemão, foram tomadas todas precauções para solucionarmos da 
melhor forma todos perguntas dos questionários, sem intervir diretamente na resposta do 
indivíduo avaliado. 

Dessa forma, novos estudos epidemiológicos e clínicos devem ser incentivados para 
demonstrar com maior sensibilidade a relação entre parâmetros bioquímicos laboratoriais e 
o ambiente ocupacional que esses trabalhadores rurais estão inseridos. 
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CONCLUSÃO
Contudo, o estudo mostrou que a maioria dos trabalhadores rurais apresentaram 

faixa etária entre 18 e 39 anos, maior exposição a agrotóxicos para ≤36 meses, IMC dentro 
da faixa de normalidade, elevado índice de lombalgia aguda e dor no quadril de forma leve 
a moderada. A amostra correspondeu a uma classe predominantemente de indivíduos 
solteiros, demonstrando baixo consumo de tabaco e álcool. Observou-se prevalentemente 
baixo desequilíbrio corporal, médio risco de quedas e incapacidade funcional moderada. 
Com isso, é possível que a combinação de atividades posturais repetitivas associadas a 
presença de lombalgia aguda e dor no quadril estejam relacionadas com o aumento no 
risco de quedas e incapacidades funcionais nesses trabalhadores rurais. 
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