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Resumo: Objetivo: identificar os riscos à saúde dos trabalhadores rurais no extrativismo da palha de carnaúba. Metodologia: Pesquisa
descritiva, do tipo estudo de caso, desenvolvida em Cariré - Ceará, no período de maio de 2016 a junho de 2017, mediante realização
de estrevista semiestruturada e observação livre. A análise das informações apoiou-se em Minayo e no protocolo da Organização
Internacional do Trabalho. Resultados: Os coletores de palha de carnaúba durante seu processo produtivo enfrentam situações que
os tornam vulneráveis e os expõem a riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e organizativos, Conclusões: O estudo aponta
a necessidade de ações promotoras da saúde, sobre a importância do uso adequado dos equipamentos de proteção individual para
minimização dos riscos, e as consequências que podem acarretar sua falta.
Palavras-chave: População Rural; Saúde do Trabalhador; Riscos Ocupacionais.
Risk to health of rural workers in the extrativism of the straw of carnaúba
Abstract: Objective: to identify the health risks of rural workers in the extraction of carnauba straw. Methodology: Descriptive
research, of a case study, developed in Cariré - Ceará, from May 2016 to June 2017, through semi-structured interview and free
observation. The analysis of the information was based on Minayo and the protocol of the International Labor Organization.
Results: Carnauba straw collectors during their production process face situations that make them vulnerable and expose them to
physical, chemical, biological, ergonomic and organizational risks. Conclusions: The study points out the need for health promotion
actions, on the importance of appropriate use of personal protective equipment to minimize risks, and the consequences that may
result of its lack.
Keyword: Rural Population; Occupational Health; Occupational Risks.
Riesgos para la salud de los trabajadores rurales en el extractivismo de la paja de carnauba
Resumen: Objetivo: identificar los riesgos para la salud de los trabajadores rurales en el extractivismo de la paja de carnauba.
Metodología: Investigación descriptiva, del tipo estudio de caso, desarrollada en Cariré - Ceará, entre mayo de 2016 y junio
de 2017, mediante entrevista semi estructurada y observación libre. El análisis de las informaciones se basó en Minayo y en el
protocolo de la Organización Internacional del Trabajo. Resultados: Los recolectores de paja de carnauba durante su proceso
productivo enfrentan situaciones que les dejan vulnerables y les exponen a riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos
y organizativos, Conclusiones: El estudio indica la necesidad de acciones promotoras de la salud, en relación a la importancia
del uso adecuado de los equipamientos de protección individual para la minimización de los riesgos, y las consecuencias que
puede acarrear su falta.
Palabra clave: Población Rural; Salud Laboral; Riesgos Laborales.
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trevista semiestruturada, seguida da observação livre. As
entrevistas ocorreram nos locais de coleta da palha de
carnaúba e nas residências dos trabalhadores, a depender
da disponibilidade e agendamento prévio com estes. Ao
início, foi explicado aos trabalhadores o objetivo e toda a
trajetória da pesquisa. Após autorização dos sujeitos e assinatura do Termo de Consetimento Livre Esclarecido
(TCLE), as falas foram gravadas, sendo posteriormente
transcritas. As entrevistas enfocaram os riscos e os agravos já sofridos durante a extração da palha.
Concomitante à realização das entrevistas, foi realizada observação livre das diversas fases do processo
produtivo, desde o corte da palha até a sua disposição
para a secagem, totalizando aproximadamente oitor horas/equipe. As informações decorrentes da observação
foram registradas num diário de campo e, posteriormente, sistematizadas.
Procedimentos de análise dos dados
As entrevistas foram transcritas, sistematizadas e analisadas a partir do referencial da técnica de análise de conteúdo (fase temática), proposta por Minayo(11), que consiste em
operações de desmembramento do texto em unidades (categorias), segundo os reagrupamentos analógicos, propondose uma organização de informações de teor qualitativo.
Durante a pesquisa de campo, foi observado como
ocorre o processo de trabalho dos sujeitos, com a identificação das diferentes funções que cada trabalhador desempenhava, se utilizavam EPI, e a verificação dos possíveis riscos, doenças e agravos a que estavam expostos.
Para a avaliação de risco, utilizou-se, como referencial, o proposto pela OIT(12), que sugere o exame detalhado do ambiente de trabalho, a fim de identificar os “perigos (físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e organizativos) e a avaliação de seus possíveis danos. A avaliação
do risco leva em conta, tanto sua probabilidade de causar
danos às pessoas, quanto o nível de gravidade da lesão
que possa ocorrer”. Por conseguinte, os riscos encontrados foram mapeados e categorizados, sendo os riscos
ergonômicos e organizativos agrupados em uma mesma
categoria, em decorrência da sua semelhança e/ou repetição, como neste caso.
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(devido aos espinhos e poeiras) para evitar acidentes; além
de necessitar adentrar na mata, estando exposto a picadas e mordidas de animais peçonhentos. Ainda existem
riscos para aqueles que ficam nas proximidades da carnaubeira, esperando a palha cair, para assim dar continuidade ao processo de produção.
A exposição aos diversos fatores de risco durante o
processo produtivo, está diretamente relacionada às atitudes, aos cuidados para minimização destes, à própria
natureza da ocupação e ao ambiente laboral e seu
entorno(16). Assim sendo, além da função desempenhada,
cabe associar também uma menor quantidade probabilidade de acidentes ao uso contínuo de EPI.
Autores(17) citam que as atividades na coleta de árvores são realizadas prevalentemente a céu aberto, expondo os trabalhadores a diversas situações. As diferenças e
variações climáticas, fatores como vento, calor e baixa
umidade no início do dia, bem como o manuseio dos equipamentos de trabalho podem acarretar riscos aos trabalhadores. Os ambientes e as condições de trabalho são
os principais responsáveis pela grande prevalência dos
riscos, sendo o uso de EPI condição fundamental para
prevenir acidentes(18).
Durante a observação, foi verificada a ausência de EPI
e a sua não utilização pelos trabalhadores, mediante diferentes justificativas: que o uso de óculos dificulta a visualização dos objetos e da palha no momento da derruba,
devido ao suor que os deixa embaçado; que as luvas reduzem sua sensibilidade tátil. Em meio aos relatos e observações, percebeu-se que as opiniões expressadas e as
práticas sem proteção podem ser aperfeiçoadas, desde
que haja disponibilidade de EPI e a conscientização da
sua importância, com o intuito de redução, principalmente dos riscos físicos – que podem levar a fadigas térmicas, insolação, desidratação, lesões oculares e de pele,
dores articulares, dentre outros; e dos riscos químicos,
com a queda do pó nos olhos e narinas; biológicos, mediante picadas e mordidas de animais peçonhentos; e ergonômicos pela necessidade de, por vária horas, permanecer empinando uma vara de bambu, com uma foice
amarrada na sua ponta.
Entretanto, o não uso de EPI decorre de diversos fatores, dentre eles: desconforto, incômodo, descuido, esquecimento e falta de hábito, podendo ser agravado, ainda, pela precária infraestrutura, aspectos organizacionais
do trabalho, falta de conhecimento, sobrecarga de trabalho, estresse, cansaço físico e falta de tempo(16). Segundo
Autoras(19:75), a “percepção de ineficiência das medidas de
proteção pode influenciar as atitudes adotadas diante de
situações de risco”.
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profissionais preparo técnico e científico6.
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e mostraram-se mais compreensivos sobre a necessidade
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3) Significações dos dispositivos invasivos para o
acompanhante
Estar em uma UTIP, exercendo o papel de acompanhante,
acarreta inúmeras significações para esse indivíduo, desde a
própria hospitalização da criança/adolescente, o ambiente
hostil, rotinas rígidas e desconhecidas, além da criticidade do
quadro clínico do paciente, ou seja, a possibilidade de morte
real.
Apesar do impacto e do medo relacionados aos
dispositivos, os acompanhantes
relataram que esses
mecanismos são responsáveis pela manutenção da vida
e a melhora clínica do infante: “Representa a saúde”. (A1);
“Importante para recuperação dela. É o que está deixando ela
viver né.” (A3); “Representa uma ajuda”. (A6); “Salvação da vida”
(A17)
Dos dezessete acompanhantes participantes, somente
um se associou a internação em UTI à possibilidade de morte
em seu discurso. Esse fato mostra o quanto o ambiente
hospitalar, em especial a UTIP, pode ser assustador e
desconhecido para aqueles que estão desempenhando o
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