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RESUMO
O presente trabalho é fruto de uma pesquisa desenvolvida a partir da observação e participação vivenciada durante visitas à familias de fumicultores
na zona rural de Irati, PR, e está vinculado a um projeto de campo da disciplina de Pesquisa Exploratória, do curso de Mestrado Interdisciplinar em
Desenvolvimento Comunitário. O objetivo foi conhecer a percepção das fumicultoras gestantes ou que já passaram por uma gestação, em relação ao
manuseio dos defensores agrícolas no seu trabalho, as implicações e os agravos à saúde. A partir dessa experiência foi possível conhecer quais são os
hábitos de trabalho dessas mulheres gestantes, as possíveis complicações, e os relatos de casos de adoecimento, abortos e intoxicações. Foi constatado
que há grande interesse dos fumicultores para que sejam desenvolvidas pesquisas acadêmicas sobre essas temáticas.
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1. INTRODUÇÃO
A fumicultura brasileira é uma das culturas mais antigas mundialmente e, desde os primórdios, teve como característica a agricultura
familiar, que conta com a participação de toda a família no processo, demandando intenso trabalho manual em todas as etapas, do cultivo à colheita
(AFUBRA, 2013; SINDITABACO, 2013) A Associação de Fumicultores do Brasil (AFUBRA, 2013) explica que o cultivo do fumo leva cerca de 10
meses, e todo esse processo exige grande controle de pragas, que é feito com o uso de agrotóxicos. A elevada demanda do uso do produto químico
exige cuidados com a segurança no trabalho através da utilização adequada de Equipamentos de Proteção Individual (AGOSTINETTO et al., 1998).
Na prática, esses equipamentos não são devidamente usados, tornando os indivíduos expostos diretamente aos agrotóxicos, deixando-os
vulneráveis ao adoecimento. Entre os efeitos mais mencionados pelos fumicultores quanto a intoxicação, destaca-se a dor de cabeça, naúseas, tontura,
problemas respiratórios, depressão e relação com causas de suicídio (ARAÚJO et al., 2007; BEDOR et al., 2009).
Nas gestantes ainda são iniciais os estudos que buscam investigar os efeitos, tanto para a gestante como para o feto. Recentemente o
Instituto Nacional de Saúde e Segurança Ocupacional (NIOSH) dos Estados Unidos publicou uma pesquisa realizada em 2005 que levantou a suspeita
de que os inseticidas causam danos aos fetos durante a gestação (CALVERT, et al, 2007)
Outro trabalho desenvolvido na China, em 2012, ressaltou a relação entre a exposição a pesticidas e ocorrências na gravidez através de
uma revisão bibliográfica realizada entre 1990 e 2012 (YAN et al, 2012). Esse trabalho mostrou que a exposição a pesticidas aumentou os riscos de
aborto espontâneo, parto prematuro e feto morto, porém não conseguiu estabelecer relação com ocorrências como morte fetal, defeitos de nascimento,
baixo peso ao nascimento, morte neonatal e concepção atrasada.
Considerando que os fumicultores expostos a agrotóxicos apresentam vários sinais e sintomas que prejudicam a saúde geral, podendo gerar
danos ainda desconhecidos a médio e longo prazo, este trabalho levou a uma aproximação da comunidade para melhor investigar o conhecimento e a
realidade das fumicultoras gestantes que trabalham.

2. REFEERNCIAL TEÓRICO OU FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Nas gestantes ainda são iniciais os estudos que buscam investigar os efeitos, tanto para a gestante como para o feto. Recentemente o
Instituto Nacional de Saúde e Segurança Ocupacional (NIOSH) dos Estados Unidos publicou uma pesquisa realizada em 2005 que levantou a suspeita
de que os inseticidas causam danos aos fetos durante a gestação (CALVERT, et al, 2007)
Outro trabalho desenvolvido na China, em 2012, ressaltou a relação entre a exposição a pesticidas e ocorrências na gravidez através de
uma revisão bibliográfica realizada entre 1990 e 2012 (YAN et al, 2012). Esse trabalho mostrou que a exposição a pesticidas aumentou os riscos de
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aborto espontâneo, parto prematuro e feto morto, porém não conseguiu estabelecer relação com ocorrências como morte fetal, defeitos de nascimento,
baixo peso ao nascimento, morte neonatal e concepção atrasada.
Considerando que os fumicultores expostos a agrotóxicos apresentam vários sinais e sintomas que prejudicam a saúde geral, podendo gerar
danos ainda desconhecidos a médio e longo prazo, este trabalho levou a uma aproximação da comunidade para melhor investigar o conhecimento e a
realidade das fumicultoras gestantes que trabalham.

3. METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa de campo, que tem como objetivo investigar as condições de trabalho das fumicultoras gestantes, suas atitudes e
práticas no cuidado para com a saúde geral.
Esse estudo foi construído a partir de visitas às propriedades de alguns agricultores da comunidade Rio Corrente, região de Irati - PR. Tais
visitas tiveram como fim levantar dados, conhecimentos e percepções dos agricultores a respeito dos agrotóxicos e do uso de tabaco por intermédio de
entrevistas semiestruturadas, diário de campo e observações.. Foram visitadas quatro propriedades rurais nos meses de Abril e Maio de 2013.
A escolha das propriedades visitadas deu-se primeiramente por questão de afinidade entre os moradores e as pesquisadoras. Em um
segundo momento, as entrevistas foram realizadas por indicação e seguindo o princípio da exaustão. As entrevistas iniciavam com uma conversa
informal e, em seguida, as interlocuções eram dirigidas através de um roteiro pré-elaborado, com questões acerca da saúde das fumicultoras,
direcionando às gestantes ou mulheres que já haviam passado por uma gestação. As informações pertinentes eram anotadas em um caderno de campo,
detalhando pontos de interesseque servissem de suporte para as reflexões no decorrer da investigação.

4. ANÁLISES E DISCUSSÕES
Das quatro famílias visitadas, duas ainda cultivam o fumo, alegando ser uma prática herdada historicamente pela família, além do fato que
o ganho econômico é superior ao cultivo de outras culturase todos os membros da família (maiores de idade) ajudam no cultivo.As outras duas
famílias deixaram o cultivo do fumo alegando que os problemas de saúde foram maiores e que economicamente não era tão rentável assim, seguindo
uma grande crítica as empresas que comercializam o tabaco. Atualmente produzem cultivos diversificados, entre eles, hortaliças e frutas para
sobrevivência e acreditam .que é necessário ter o cuidado à saúde em primeiro lugar.
Em duas famílias foram entrevistadas mães que passaram pela gestação recentemente. A primeira alegou ter tido uma gestação saudável,
sem complicações, mantendo-se no trabalho, embora evitasse a colheita do fumo, etapa em que há maior contato do indivíduo com o agrotóxico e
maiores chances de intoxicação. Ela acredita que a exposição ao agrotóxico usado na lavoura do fumo não produz efeitos na gestação.
A segunda relata ter tido duas gestações, sendo que uma delas resultou em morte neonatal, sendo que o bebênasceu prematuro e com baixo
peso, permanecendo alguns dias na UTI neonatal, até falecer. Na segunda gestação, o bebê também precisou de cuidados intensivos na incubadora,
devido novamente a prematuridade e baixo peso. Ao ser questionada sobre a relação desses fatos com a exposição ao agrotóxico, comenta não haver
relação, acredita que esses fatos podem ser normais atualmente, em qualquer gestação, já que também pode presenciar que outras mães passavam
pela mesma situação e que nem todas eram fumicultoras.
A famíliaá ex-produtora de fumo relata que ocorrem comumentemente casos de abortos, complicações na gestação, mal formação dos
fetos, prematuridade, baixo peso, e bebês com deficiência. Alertam ser o cultivo do fumo o causador de todos esses problemas. Relatam que na
vizinhança as mulheres não tomam os devidos cuidados, alegando ser um problema de saúde pública da região.
Nas famílias que ainda produzem o fumo, em sua totalidade dos entrevistados, incluindo as mães entrevistadas, relatam não fazerem uso
dos equipamentos de proteção devido às dificuldades de realização da tarefa e ao desconforto dos equipamentos inadequados para condições
climáticas cotidianas. A inexistência de equipamentos de proteção individual adequados à situação de trabalho dos produtores de fumo, faz com que
não o utilizem nas etapas em que se faz mais necessário, como na colheita, usando-o apenas na aplicação dos agrotóxicos. Além disso, foi possível
verificar que a maioria dos agricultores queixam-se de problemas de saúde porém não os associam ao cultivo do tabaco . Esses dados corroboram com
estudos de Nunes e Back (2010).
Em resposta ao questionamento sobre políticas de cuidado e prevenção de riscos, as agricultoras relatam que há carência de informações e
que as existentes não são suficientes, não tendo foco no cuidado àgestante e alerta de riscos. Na literatura, vários são os estudos enfatizando que a
carência de informação é o principal motivo do não uso de EPIs (BARBOSA, MACHADO, 2010)
Frente a visão supracitada, (ALMEIDA et al,2012) aponta que a equipe de saúde deve ser um grande aliado nesse sentido, fornecendo
informações aos agricultores, orientando e alertando sobre os riscos à saúde, sobre o manuseio de agrotóxicos, a importância do uso correto de
equipamentos de proteção, reconhecimento de situações de riscos para intoxicações, identificação de sinais e sintomas de intoxicação bem como, o
que fazer em casos de intoxicação, principalmente para a população de gestantes, onde o cuidado deve ser intensificado. Portanto, acredita-se que
cabe às secretarias municipais de saúde, o treinamento da equipe e planejamento de estratégias para atendimento, encaminhamento, notificação e
acompanhamento dos casos de intoxicações.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados revelaram ser de fundamental importância o investimento em pesquisas direcionadas à população de gestantes que utilizam
defensivos agrícolas no manejo das plantações. A precariedade de políticas públicas de saúde voltadas à população agricultora faz-se urgente, no
sentido de prevenir danos à saúde, com vistas ao aumento da informação e educação,
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