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 A  modernização  agrícola  trouxe  mudanças  tanto  ambientais  quanto  nas  cargas  de  trabalho
acrescentando riscos à saúde dos trabalhadores rurais. O setor agrícola tem sido apontado com grande
risco  para  acidentes  ocupacionais.  Esta  ocorrência  pode  estar  relacionada  a  não  utilização  correta  de
equipamentos  de  proteção  durante  a  aplicação  dos  agrotóxicos,  o  aumentado  da  exposição  do
trabalhador rural e também do uso de máquinas e implementos agrícolas. Contuto ainda são escassos os
estudos  epidemiológicos  entre  trabalhadores  rurais.   Este  estudo  buscou  descrever  a  frequência  dos
acidentes  de  trabalho  e  intoxicações  agudas  por  agrotóxicos  dos  trabalhadores  rurais  de  Vacaria  que
moram em área e  abrangências  das  equipes  de  Estratégia  de  Saúde da Família  (ESF)  na  zona rural.Os
dados foram coletados pelos Agentes Comunitários de Saúde das equipes de ESF, no período de 2013 e
2015,  por  meio  de  entrevistas  com  questões  semiestruturadas  a  respeito  de  características  do
estabelecimento rural  e sobre informações individuais dos trabalhadores.  Os problemas de saúde mais
frequentes  foram  acidentes  de  trabalho  por  traumatismos  de  qualquer  origem,  seja  ela  por  queda,
choque  contra  objetos,  incidentes  com  máquinas  e  ferramentas.Quanto  as  intoxicações  agudas  e  a
exposição  ocupacional,  95,6%  dos  trabalhadores  utilizam  os  agrotóxicos  em  suas  propriedades,  sendo
que a 15% deles já tiveram uma intoxicação aguda por este defensivo agrícola. Observou-se também os
tipos  de  pesticidas  e  equipamentos  mais  utilizados  para  esta  prática  agrícola,  além  da  forma  que  é
realizada o armazenamento e o descarte das embales de agrotóxicos. A pesquisa contribui para conhecer
a  realidade  de  saúde  dos  trabalhadores  agrícolas  de  Vacaria,  bem  como  subsidiar  intervenções  de
profissionais visando a melhoria das condições de saúde do setor agrícola.
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