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 “A tarefa não é tanto ver aquilo que ninguém 

viu, mas pensar o que ninguém ainda pensou 

sobre aquilo que todo mundo vê. ”  

(Arthur Schopenhauer) 



RESUMO 

Os agentes de controle de endemias são os profissionais que atuam na manutenção 

da saúde da população, enfrentando um grande número de endemias, e que por 

muitas vezes põem a sua própria saúde em risco. Em particular, os trabalhos de 

aplicação espacial a UBV por meio de nebulizadores costais motorizados UltraBaixo 

Volume (UBV leve), realizados pelos os ACE no controle das arboviroses, implicam 

na exposição desses profissionais a diversos riscos à saúde. O objetivo deste 

trabalho foi conhecer a percepção dos trabalhadores de Controle de Endemias do 

município de Limoeiro, Pernambuco, em 2017, quanto aos problemas de saúde 

causados pelo uso de UBV leve. A pesquisa foi realizada com 6 trabalhadores que 

utilizam o UBV leve, através de entrevista semiestruturada. O conteúdo foi analisado 

a partir da construção temas centrais pela fala dos entrevistados em relação à 

percepção das condições de trabalho. As principais dificuldades e problemas 

enfrentados durante o trabalho de aplicação de inseticida com o UBV leve, tanto nos 

bloqueios de transmissão, quanto no controle de epidemia, identificados a partir dos 

trabalhadores, foram: a realização de aplicação em locais altos e com difícil acesso; 

entupimento, vazamento e rompimento do equipamento; incomodo pela fumaça e 

pelo mal cheiro do produto; peso do equipamento; calor; longo período de tempo 

sem beber ou se alimentar; e ruído do equipamento. Conclui-se que os 

trabalhadores apresentaram conhecimentos sobre alguns riscos à saúde, diante sua 

exposição aos agentes químicos, biológicos, físicos, ergonômicos e de acidentes. 

Entretanto, é possível identificar que os trabalhadores possuem um saber fragilizado 

ou nenhum conhecimento quanto aos efeitos adversos de tais produtos sobre sua 

saúde. A respeito das medidas de segurança adotadas, caracterizam-se como 

deficientes, diante das atividades exercidas. Soma-se a isso, a violência urbana, 

pressão quanto comprimento de metas e desvalorização profissional, principalmente 

pela população. 

Palavras-chave: Agente de Combate às Endemias. Saúde do Trabalhador. 

Agrotóxico.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O trabalho é algo que está sempre presente em nossas vidas, e que para 

muitos é a garantia da sobrevivência. Além disso, é também por meio do trabalho 

que nos relacionamos uns com os outros, sentimo-nos valorizados como uma parte 

importante de um todo, proporcionando o nosso crescimento pessoal, auto 

realização nas atividades realizadas, entre outras questões. Por outro lado, o 

mesmo pode oferecer risco para a saúde do trabalhador, principalmente, quando as 

medidas de proteção são inadequadas ou não são adotadas no ambiente de 

trabalho, ocorrendo dessa forma adoecimento e/ou acidentes de trabalho (LIMA; 

MORAES, 2013). 

Entre os trabalhadores, os profissionais de saúde são os que apresentam os 

maiores riscos ocupacionais por estarem constantemente expostos a riscos 

biológicos, físicos, químicos, ergonômicos e de acidentes. Esses são considerados 

agentes estressores, nocivos à saúde e devem ser tratados como um problema de 

grande relevância para a saúde pública devido ao risco de desenvolvimento de 

doenças agudas e crônicas, que podem se apresentar de várias formas, desde um 

simples mal estar até o aparecimento de casos mais graves, como o câncer. Além 

disso, o adoecimento acarreta o afastamento do trabalho, o que traz prejuízo para a 

instituição empregadora e interfere na qualidade da assistência prestada aos 

usuários (LIMA; MORAES, 2013; COSTA, 2014). 

Dentre os riscos no ambiente de trabalho, o risco químico é, atualmente, um 

dos mais importantes.  

O Dossiê ABRASCO: Um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde 

da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO) revela que o Brasil, desde 

2008, ocupa o primeiro lugar dos países consumidores de agrotóxicos. Em 2010, 

representou 19% do mercado global de agrotóxicos, seguido pelos Estados Unido 

representado por 17%. Entre o final desse mesmo ano e início de 2011, foram 

vendidas 936 mil toneladas dos produtos no país, movimentando US$ 7,3 bilhões 

que posteriormente aumentou para US$ 8,5 bilhões durante o ano 2011 (AUGUSTO 

et al, 2015). 

De acordo com a lei federal 7.802/89 e o decreto 4.074/2002, que 

regulamenta a questão, agrotóxicos são definidos como: 
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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 de outros ecossistemas 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. (BRASIL, 1989) 

 
 

O uso de agrotóxicos se intensificou no país durante a década de 70, no 

regime militar, por meio do Plano Nacional de Defensivos Agrícolas, que 

condicionava a obtenção de crédito rural ao uso obrigatório de agrotóxicos. Surgiram 

neste mesmo período os primeiros casos de denúncias por contaminação de 

alimentos e intoxicação de trabalhadores rurais. Que, apesar de serem 

desenvolvidos para eliminação de pragas da agricultura, da pecuária e de doenças 

endêmicas transmitidas por vetores, não possuem uma seletividade em sua 

aplicação, o que se traduz como um veneno tanto para o meio ambiente como para 

os seres vivos (CINTRA, 2013; AUGUSTO, et al., 2015). 

Outro fator importante para prática deste modelo são as indústrias ou 

empresas que incentivam a utilização de agrotóxicos para obtenção de lucros. 

Utilizam-se de argumentos tais como a proteção da agricultura contra pragas e 

afirmar que seu uso é seguro, mas ocultam os impactos de seus produtos na saúde 

da população de forma geral (AUGUSTO, et al., 2015; LONDRES, 2011).  

Os trabalhadores que lidam com estes produtos químicos são os que correm 

maiores riscos por estarem mais expostos, principalmente, os trabalhadores de 

agricultura familiar, pois diluem, manipulam e aplicam o agrotóxico juntos com seus 

familiares e, na maioria das vezes, utilizam de maneira inadequada ou não utilizam 

as medidas de segurança, por exemplo, o uso dos Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs) (DOMINGUES, 2010). 

Conforme Almeida (2002) e Londres (2011), o sentindo básico aos danos à 

saúde causados pela intoxicação por agrotóxicos, pode ser decorrente da ingestão 

de alimentos contaminados ou da exposição durante o uso. Para nós seres 

humanos existem três tipos de intoxicações: 

 

 Intoxicação Aguda – Se caracteriza pelo surgimento rápido dos sintomas 

entre algumas horas após a exposição excessiva a produtos altamente 

tóxicos, tais como: dores cabeças, náuseas, vômitos, dificuldades 

respiratórias, salivação.  
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 Intoxicação Subaguda – Surge a partir de pequena exposição a produtos alta 

ou medianamente tóxicos. Pode perceber os efeitos dentro de alguns dias ou 

semanas como: fraquezas, mal-estar, dor de estômago, sonolência, dor de 

cabeça. 

 Intoxicação Crônica – É caracterizada pelo surgimento tardio. Os efeitos 

aparecem após meses ou anos por pequena ou moderada exposição a um ou 

vários produtos tóxicos, acarretando danos irreversíveis, do tipo paralisias e 

neoplasias. 

 

No campo da saúde, os agrotóxicos se apresentam no combate aos vetores 

transmissores de doenças como a dengue, malária e doença de chagas, através das 

campanhas de saúde pública como também utilizados para eliminação de outras 

pragas urbana (ratos, baratas, caramujos) causadoras de algum tipo incômodo à 

população ou outros fins, tais como: jardinagem amadora, preservantes de madeira, 

uso veterinário, entre outros. (AUGUSTO, et al., 2015). 

Todos os inseticidas utilizados em tratamento específicos na saúde pública 

são orientados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), seguindo normas 

técnicas e operacionais preconizadas. Já sua aquisição fica sob responsabilidade do 

Ministério da Saúde, de acordo com a Portaria MS/GM nº 1.172/2004, estando 

vedado aos municípios a sua aquisição. (BRASIL, 2009) 

O controle vetorial tem como profissionais responsáveis os Agentes de 

Combate as Endemias (ACE) que podem utilizar os métodos de controle mecânico, 

o biológico, e o químico. No controle de Dengue ou das Arboviroses, cada agente é 

responsável por uma área de cobertura de 800 a 1.000 imóveis com regularidade de 

visitas domiciliares bimestrais. Todos os agentes devem ser capacitados e estar em 

posse de suas ferramentas de trabalho no campo (bolsa, lanternas, pesca larvas, 

larvicida, etc). Sua função básica consiste em descobrir, eliminar e evitar proliferação 

de focos e criadouros, e orientar a comunidade com ações educativas, tendo o 

objetivo de eliminar os mosquitos e, diminuir o risco da propagação de doenças 

infecciosas (BRASIL, 2001a; 2009). 

Em casos epidêmicos, a utilização de produtos químicos como medida de 

controle é mais presente. Contribuindo para o aumento da exposição, no início do 

ano de 2016, Pernambuco, enfrentou uma epidemia de dengue, assim como de 

febre de chikungunya e febre pelo vírus Zika. De acordo com a Secretaria Estadual 
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de Saúde, até a Semana Epidemiológica (SE) 23 (03/01/2016 a 10/06/2016), o 

estado de Pernambuco registrou 80.711 casos suspeitos de dengue em 184 (99%) 

municípios. Em relação as 12 Gerencias Regionais de Saúde (GERES) do estado, a 

I, IV e XII GERES respondem pelo maior número de casos notificados e confirmados 

para Dengue e Chikungunya. Vale ressaltar, que esse número é justificado por 

ambas apresentarem o maior contingente populacional. Já o maior número de 

notificações registrado por Zika foram na I, II e XII regionais. (PERNAMBUCO, 2016) 

Diante disso, medidas de controle complementar são utilizadas para reduzir a 

população do mosquito transmissor da dengue. É realizada então, aplicação 

espacial a Ultra Baixo Volume (UBV), através de nebulizadores ou bombas 

motorizadas do tipo UBV de modelo costal (UBV leve) para os casos onde não é 

possível a passagem de veículo, que se caracteriza como locais de difícil acesso, e 

pelo modelo acoplado a veículos (UBV pesado), conhecido popularmente como 

fumacê (BRASIL, 2009). 

Ao ser feita a aplicação de inseticida à UBV os agentes aplicadores são 

submetidos a grande carga química desses produtos, assim como o meio ambiente 

e a população residente no local de aplicação, não tendo a dimensão adequada dos 

perigos que pode adquirir (AUGUSTO et al, 2015, p. 166). Somado a isso, os ACE 

que trabalham na aplicação de inseticidas por meio de UBV estão expostos a 

diversos fatores prejudiciais à saúde como Vilela, Malagoli e Morrone (2005) 

afirmam: 

A pulverização ou nebulização de inseticidas implica na exposição dos 
trabalhadores a diversos agentes agressivos à saúde. Agentes físicos e 
ambientais (calor, vibração, ruído, inseticidas); risco de acidentes e 
constrangimentos de ordem ergonômica (esforço, posturas, carregamento 
de peso, pressão e conflitos com a comunidade) (VILELA; MALAGOLI; 
MORRONE, 2005, p. 266). 

 

Londres (2011) em seu livro, Agrotóxicos no Brasil: um guia para ação em 

defesa da vida, também aponta o risco à saúde dos aplicadores quanto ao uso de 

inseticida no controle de vetores, e entre outros que estão expostos a tais produtos: 

 

Os profissionais de saúde publica que trabalham com controle de vetores de 
doenças como a dengue também sofrem risco de contaminação, assim 
como os funcionários de empresas “dedetizadoras” e “desratizadoras”. Os 
casos de intoxicação aguda de aplicadores são comuns em todo o país. 
Além disso, vários casos de intoxicação vêm ocorrendo em pessoas que 
vivem nos ambientes onde há aplicação dos produtos (LONDRES, 2011, p. 
26-27) 
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Apesar de todas as recomendações de medidas de proteção, observa-se 

resistência em alguns trabalhadores de aplicação espacial quanto ao uso de EPIs, 

que se justifica pelo desconforto que é provocado ou pelo simples fato do EPI não 

estar disponível, visto que a insuficiência de recurso de alguns municípios impede 

aquisição destes equipamentos (GONÇALVES, 2004). 

Além disso, é importante destacar as dificuldades que se têm de diagnóstico e 

registro das intoxicações por agrotóxicos no Brasil. De acordo com a Organização 

Mundial da Saúde, para cada caso registrado de intoxicação pelos agrotóxicos, 

existe 50 não notificados, tendo uma estimativa de ocorrência de 3 milhões de casos 

e 200.00 mortes ao ano. A grande dificuldade para o diagnóstico acontece em 

função da enorme variedade de grupos químicos disponíveis no mercado para 

consumo, capazes de provocar diferentes tipos de adoecimentos em indivíduos 

expostos a estes produtos e o número dessas patologias vêm crescendo nos últimos 

anos onde se pode citar: os problemas no sistema imunológico, sistema endócrino, 

câncer, alterações hepáticas, disfunções na tireoide, partos prematuros, doenças 

neurológicas, hiperatividade em crianças entre outras patologias (LONDRES, 2011; 

TRAPÉ, 1994 apud GURGEL,1998). 

Os sistemas de notificações mais importante que reúnem e sistematizam 

dados sobre intoxicações provocadas por agrotóxicos no país são SINITOX 

(Sistema Nacional de Informações Toxico-Farmacológicas) gerenciado pela Fiocruz 

(Fundação Oswaldo Cruz), e o SINAN (Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação), gerenciado pelo Ministério da Saúde. No ano de 2009, foi registrado no 

SINITOX, 5.253 casos de intoxicação por uso agrícola, se destacando como o maior 

caso notificado, seguido por 2,868 casos por agrotóxicos de uso doméstico, 1,014 

casos por produtos veterinários e 2.506 casos por raticidas, tendo um total de 188 

óbitos por estes quatro tipos de intoxicações (AUGUSTO, et al., 2015; LONDRES, 

2011). 

Já dados mais recentes disponibilizados pelo SINAN-MS demonstram que as 

intoxicações agudas por agrotóxicos no Brasil já ocupam a segunda posição entre 

as intoxicações exógenas notificadas. Em 2007, o número de casos de intoxicação 

por agrotóxicos notificados pelo SINAN passou de 2.071 casos para 3.466 casos em 

2011, tendo um aumento de 67,3%. É importante frisar que os sistemas possuem 

uma grande fragilidade decorrente das subnotificações, dificultando assim um 
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analise real de determinada situação, sendo uma questão importante a ser tratada 

nos processos de registro e reavaliar esses produtos técnicos (OMS/OPAS, 2012 

apud AUGUSTO, et al., 2015; LONDRES, 2011). 

Diante do exposto e a partir da minha vivência durante o projeto de extensão 

Viver Saúde Coletiva no setor de vigilância ambiental da secretaria de saúde de 

Limoeiro-PE, onde pude observar o funcionamento do serviço e as principais 

queixas do uso do UBV leve no trabalho, surgiu à ideia de trabalhar com esse tema 

e com essa categoria profissional que atua na manutenção da saúde da população, 

enfrentando um grande número de doenças e que por muitas vezes põem a sua 

própria saúde em risco. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Estratégias de Controle Vetorial 

 

O trabalho de controle vetorial se caracteriza uma atividade complexa, diante 

de diversos fatores externos ao setor saúde que pode comprometer sua efetividade 

e favorecer a prevalência e/ou a incidência dos casos bem como o crescimento dos 

números de mosquitos transmissores. A exemplo desses fatores pode-se citar o 

grande e desordenado crescimento das áreas urbanas, inadequadas condições de 

habitação e sanitárias, mudanças climáticas, o aumento dos fluxos de pessoas no 

território, e entres outros (BRASIL, 2009; ZARA et al, 2016). 

Segundo o informe da Organização Pan-americana de Saúde (Opas) em 07 

de abril de 2014 (Dia Mundial da Saúde) que tratou como tema central as doenças 

transmitidas por vetores, trazendo o slogan 'Pequenas picadas, grandes ameaças', 

ressalta que nos países mais pobres existe uma alta carga de morbidade e 

mortalidade causada pelas doenças vetoriais, provocando ausência escolar, 

aumento da pobreza, diminuição da produtividade econômica e sobrecarga dos 

sistemas de saúde. E estando a malária, dengue, doença de chagas, leishmaniose, 

filariose linfática, esquistossomose e tracoma como as doenças de transmissão 

vetorial de maior importância epidemiológica na região das Américas. 

Nesse sentido deve-se dar grande importância ao desenvolvimento das 

estratégias de controle vetorial, oferecendo maior investimento em métodos 

adequados, eficiente e com aplicação de forma racional e segura para os casos de 

substâncias químicas. Dado que, a maioria da população se encontra carentes de 

recursos ou em estado de vulnerabilidade social o que as tornam mais expostas aos 

ricos de adoecimento causado por esses agentes patogênicos que estão mais 

presentes em ambientes insalubres, com falta de infraestrutura básica e com baixas 

ações de controle vetorial (MARTINS, 2012; ZARA et al, 2016). 

Para limitar ou eliminar os vetores transmissores de doenças pode-se utilizar  

de vários métodos, ficando o controle divido principalmente em controle mecânico, 

biológico e químico. 
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2.1.1 Controle Mecânico 

 

O controle mecânico baseia-se de técnicas ou práticas simples e eficazes 

onde até população pode estar envolvida nesse trabalho, já que muitas dessas 

práticas podem ser hábitos rotineiros do nosso dia-a-dia ou pode vim se tornar por 

meio de ações em educação em saúde passada pelos profissionais durante suas 

visitas domiciliar, que também é considera outra estratégia utilizada pelos os 

agentes a fim de complementar o seu trabalho. Com isso, o controle mecânico 

consiste principalmente em impedir a procriação e a proliferação dos vetores através 

proteção, destruição ou destinação adequada de criadouros (BRASIL, 2001a; 

BRASIL, 2014b; ZARA et al, 2016). 

 

2.1.2 Controle Biológico 

 

O controle biológico consiste no combate aos vetores através do próprio meio 

natural, que pode ser: por meio da predação através de insetos, peixe e outros 

animais, do parasitismo por meio de organismos nematoides e fungos, e de agentes 

patógenos como vírus, bactérias, protozoários ou fungos que produzem 

enfermidades e toxinas (BRASIL, 2001b). 

A exemplo disso, tem se o larvicida biológico Bacillus thuringiensis israelensis 

(Bti) adotado pelo Ministério da Saúde, e usados no controle de mosquito Aedes 

aegypti. Esse trata se de uma bactéria que agir na produção de endotoxinas 

proteicas que, quando ingeridas pelas larvas, provoca sua morte. É normalmente 

utilizada principalmente quando se perceber a resistência do mosquito ao produto 

químico usado no controle de vetores (BRASIL, 2009; BRASIL, 2014b). 

Outro exemplo pode ser citado, é a experiência da cidade de Petra Branca do 

estado do Ceará, que recebeu destaque na revista Radis por investir em uma 

estratégia de controle em que se utiliza as condições sócias e ambientais da região 

no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, 

com destaque a utilização de um peixe, conhecido popularmente no município como 

piaba rabo de fogo ou piabinha. Essa iniciativa contribuiu para município não 

havendo nenhum caso de transmissão de dengue registrado durante 10 anos em 

seu território e com índice de infestação predial próximo de zero por um período de 

14 anos. 
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Ainda de acordo com a matéria, o método desenvolvido é considerado 

simples e com baixo custo, onde os peixes são retirados de açude, colocados em 

quarentena em tanques para que possa adaptar à água com cloro, posteriormente 

são distribuídos no município pelos ACE, sendo adicionados cerca de 2 ou 3 peixes 

nos reservatórios de água. Os peixes alimentam das larvas do mosquito e quando 

não há presença das larvas, eles se alimentam da própria matéria orgânica do 

reservatório, não sendo necessário que sejam alimentados. 

A utilização do controle biológico pode ser uma boa alternativa para o controle 

de vetores, por proporcionar a redução ou até mesmo a não utilização de produtos 

químicos que, esse por sua vez, pode se apresentar como uma medida de controle 

perigosa para nós seres vivos e ao meio ambiente. Já o controle biológico é inócuo 

tanto para seres vivos como para meio ambiente, além de serem específicos na 

eliminação, pode contar recursos de baixo custo, entre outras vantagens (FINKLER, 

2013). 

Vale ressaltar que a utilização de produtos químicos para o controle de 

vetores só é decorrente também pela existência de falhas nas outras medidas de 

controle adotadas, ou seja, a não utilização ou o mal uso das outras medidas de 

controle mais eficazes e menos agressivas, deixa com que a última alternativa de 

controle seja a utilização de inseticidas (BRASIL, 2009). 

 

2.1.3 Controle Químico 

 

Como o próprio nome diz o controle químico é a utilização de substâncias 

química para o controle ou eliminação de vetores. Devido a sua alta toxidade à 

saúde e ao meio ambiente, e seu uso indiscriminado que possibilita o 

desenvolvimento da resistência dos vetores aos produtos, é utilizado como último 

método de controle, se restringindo em casos de emergência ou quando for a última 

maneira de intervenção (BRASIL, 2001b; 2009; ZARA et al, 2016). 

Esse tipo prática é realizado desde do início do século XX, onde se utilizava 

os inseticidas químicos tanto no controle dos vetores transmissores de doenças 

como em pragas na agricultura, que contavam com produtos desenvolvidos 

primeiramente a base de compostos arsênicos, depois, os dos compostos 

organoclorados, organofosfatos, carbamatos e piretróides (FINKLER, 2013). 
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No Brasil, o grupo químico de inseticida utilizados nas ações de controle de 

vetores na saúde, como: dengue, doenças de Chagas, leishmaniose, e malária, são: 

organofosforados, piretróides e carbamatos. Na aplicação espacial a UBV, esses 

grupos se restringi ao organosfoforado e piretróides como pode ser visto na Tabela 1 

em anexo (BRASIL, 2008; CAMARA, 2014). 

Hoje o controle de vetores através do uso de inseticida na saúde é feito 

principalmente por 3 métodos, pelo tratamento focal que consiste na utilização de 

larvicidas (químico ou biológico) em locais com presença positiva das formas imatura 

dos mosquitos que não podem ser eliminados mecanicamente; pelo tratamento 

perifocal  com o uso de adultícidas de ação residual nas paredes externas dos 

criadouros situados em pontos estratégicos, por meio de bomba de aspersão 

manual, que é indicado para localidades recém-infestadas como medida 

complementar ao tratamento focal; e pelo trabalho de aplicação espacial, feito com 

equipamento portátil costal ou acoplado a veículos com a função específica em 

eliminar formas adultas do mosquito transmissor de doenças (BRASIL, 2009; LIMA; 

MORAES, 2013; ZARA et al, 2016). 

Os produtos utilizados no controle químico são formulados a partir do 

conhecimento que se tem dos vetores transmissores de doenças, como: o tipo de 

vetor, sua fase e os seus hábitos. Suas classificações também seguem esses 

pretextos, junto com sua finalidade para qual são usados, existindo assim, os 

acaricidas, inseticidas, rodenticidas, herbicidas, vampiricidas, fungicidas, 

moluscicidas, entre outros.  Por sua vez, suas classificações podem subdividirem, a 

exemplo, o inseticida, que subdividir em larvicidas para eliminação das formas 

larvárias dos mosquitos e os adulticidas para as formas adultas do vetor, que pode 

ser utilizado tanto para tratamento perifocal como para a aplicação espacial a UBV 

(BRASIL, 2001b; BRASIL, 2014b). 

Os inseticidas recomendados no controle de vetores pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) para aplicação residual, espacial e larvicidas, pode ser 

visto em Anexo I, respectivamente nas Tabela 1, 2 e 3 com seus grupos, 

formulações e doses. 
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2.2 Agente de Combate às Endemias 

 

Até década de 70, os Agente de Controle de Endemias (ACE) eram 

chamados de agentes de saúde pública, e as atividades de controle de vetores 

realizadas se encontrava centralizada pela FUNASA com equipes especificas para 

cada doença. Após ano de 1996, com a criação do Plano de Erradicação do Aedes 

aegypti (PEAa), que incorporou novas práticas e conceitos da erradicação e também 

princípios do SUS, em 1999, as ações de controle passaram a ser descentralizadas 

para Estados e Municípios, estando o município hoje, como o principal responsável 

por tais ações (FUNASA, 2001; TORRES, 2009; CAMARA, 2014).  

O trabalho dos ACE, assim como dos ACS (Agente Comunitários de Saúde) 

foram regulamentados pela Lei Federal 11.350 de 05 de outubro de 2006. De acordo 

com a lei, o trabalho do ACE consiste nas atividades de vigilância, prevenção e 

controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidades com 

as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor de cada ente federado (BRASIL, 

2006; TORRES, 2009; BRASIL, 2015). 

Vale ressaltar, a participação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) no 

combate aos vetores com parceria aos ACE. Com serviços Integrado aos ACE, os 

ACS tem como função básica: realizar as visitas as famílias de sua comunidade em 

busca de identificar e eliminar de forma mecânica os locais de risco propicio a 

disseminação do vetor, e quando necessário a utilização de larvicida ou outra 

medida de controle é solicitado a presença do ACE de sua área; e orientar  a 

população sobre o agente transmissor, as doenças transmitidas e as formas de 

evitar e eliminar locais que possam oferecer risco para a formação de criadouros 

(BRASIL, 2009, CAZOLA; TAMAKI; PONTES, 2014). 

Ainda de acordo com a lei 11.350/06, o trabalho dos ACE, se atribui 

exclusivamente no âmbito do SUS, a partir do processo de seleção pública com 

jornada de trabalho de 40 horas semanais. Os agentes ainda devem ter com um dos 

requisitos para o exercício da atividade de controle de vetores, concluído curso 

introdutório de formação inicial e continuada. Também é proibido a contratação 

temporária ou terceirizada, exceto em caso de surtos epidêmicos (BRASIL, 2006; 

TORRES, 2009). 
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2.3 O UBV Leve e a Relação entre uso de Substâncias Químicas e a Saúde do 

ACE 

 

Como visto anteriormente o tratamento a UBV pode ser feito por bomba 

motorizada costal ou a acoplado a veículo. Por se tratar de um método de controle 

químico, o trabalho com o UBV Leve é feito nos casos de surtos ou epidemias para 

eliminação ou controle dos mosquitos adultos transmissores de doenças junto com o 

UBV pesado, e também nas atividades de bloqueio de transmissão, feito a qualquer 

momento do dia, quando é identificado os primeiros casos de Dengue em uma 

determinada localidade.  Vale frisar, que diferentemente do UBV leve, o trabalho 

com UBV pesado, só é realizado nos casos de epidemias, e em áreas em que é 

possível a passagem do veículo (BRASI, 2009). 

Tanto o UBV Leve como o Pesado produzem pequenas gotículas com mínima 

quantidade de inseticidas podendo ser chamada de “aerossóis”. Ao ser pulverizado 

em determinado ambiente, as gotículas ficarão suspensas no ar, eliminando todos 

os mosquitos que estiverem voando no local e entrarem em contato com as mesmas 

(BRASIL, 2009). 

 

Figura 1 – Nebulizador Costal Motorizado (UBV Leve) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: GUARANY. Disponível em: http://www.guaranyind.com.br/equipamento/nebulizador-costal-
motorizado-ubv-6l. Acesso em: 04 abril 2017 (adaptado). 

http://www.guaranyind.com.br/equipamento/nebulizador-costal-motorizado-ubv-6l
http://www.guaranyind.com.br/equipamento/nebulizador-costal-motorizado-ubv-6l
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Há diversos tipos e modelos de nebulizadores ou pulverizadores de inseticida 

a UBV usados no controle de vetores. Na Figura 1 é ilustrado um exemplo de 

modelo de UBV Leve utilizado no controle de vetores na saúde. 

O modelo apresentado na Figura 1 é de um Nebulizador Costal Motorizado a 

UBV, com capacidades do tanque de 6 litros, da marca Guarany. Este tipo modelo 

de UBV Leve pode ser considerado como um dos novos modelos usados na saúde 

pública no controle de vetores nos dias atuais. De acordo com a notícia publicada no 

site do Governo do Estado do Ceará em 25/06/16, este mesmo modelo foi adquirido 

pela Secretaria Estadual de Saúde do Ceará, no total de 143, que posteriormente 

foram distribuídos nas 22 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRES), além da 

distribuição de dois mil rolos de tela de nylon para o telamento de 50 mil caixas 

d'água, afim de combater os mosquitos transmissores da dengue, zika e 

Chikungunya (CEARÁ, 2016). 

Conforme o Manual de Norma Técnicas da Funasa, 2001, para que possa ter 

bons resultados na aplicação de inseticida a UBV deve seguir algumas 

recomendações: 

 Aplicação no período da manhã bem cedo ou no final da tarde, sempre para 

os trabalhos com UBV pesado 

 Velocidade do vento abaixo de 6km/hora 

 Velocidade do veículo abaixo de 16km/hora para o caso do UBV pesado 

 Cuidados durante aplicação como exposição ao inseticida em parte do corpo, 

alimentos, plantações para consumo, regulação dos equipamentos e limpeza. 

 Tratamento com ciclos semanais 

 Regulação dos equipamentos (vazão) 

 

Devido ao seu baixo poder residual no ambiente de aplicação e a rápida 

recuperação da população de Aedes aegypti após a aplicação de inseticida a UBV, 

são propostos dois esquemas de ciclos de aplicação para UBV Pesado de acordo 

com a Diretriz Nacional de Prevenção e Controle de Epidemia de Dengue (2009), 

são: 

 Aplicação diária por 4 ciclos consecutivos: de acordo com o ciclo gonotrófico de 

Aedes aegypti (geralmente dura quatro dias), período que vai desde a picada da 

fêmea até a maturação dos ovos, postura e nova alimentação; 
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 Aplicação a cada 7 dias, por 4 a 5 semanas, sequência que leva em consideração 

o período extrínseco de incubação do vírus nos mosquitos, que vai desde sua 

ingestão até a multiplicação e localização nas glândulas salivares (média de 7 dias). 

 

Ainda no documento, o Ministério da Saúde recomenda uma mistura dos dois 

esquemas acima e preconiza a realização de cinco aplicações a UBV em ciclos de 

três a cinco dias, e se necessário, realizar a aplicação por mais dois ciclos. Esse 

processo se dar devido a urbanização que pode interferir no tratamento espacial, 

onde somente uma parte da população de mosquitos é atingida, decorrente de 

barreiras físicas, como muros altos, e por falta de colaboração da população, como 

na abertura de portas e janelas durante as aplicações a UBV. 

As vantagens e desvantagem do trabalho a UBV pode ser vista na Quadro 1, 

onde se pode perceber que além do risco de intoxicação pelo veneno utilizando no 

controle dos vetores ainda existe uma série de fatores que favorece sua restrição.  

 

Quadro 1 -  Vantagens e Desvantagens da pulverização de inseticidas a UBV 

PULVERIZAÇÃO DE INSETICIDA A UBV 

Vantagens Desvantagens 

 Redução rápida da população adulta de 

Aedes; 

 Alto rendimento com maior área tratada 

por unidade de tempo; 

 Melhor adesividade das partículas ao 

corpo do mosquito adulto; 

 Por serem as partículas muito pequenas 

e leves, são carregadas pelo ar, 

podendo ser lançadas a distâncias 

compatíveis com a largura dos 

quarteirões. 

 Exige mão-de-obra especializada; 

 Sofre influência do vento, chuva e 

temperatura; 

 Pouca ou nenhuma ação sobre as 

formas imaturas do vetor; 

 Ação corrosiva sobre pintura de 

automóveis, quando o tamanho médio 

das partículas do inseticida for superior 

a 40 micras; 

 Necessidade de assistência técnica 

especializada; 

 Elimina outros insetos quando usado de 

forma indiscriminada.; 

 Não elimina mais que 80 % dos 

mosquitos; 

 Nenhum poder residual. 

Fonte: Brasil, 2001a 

 

O ACE como já se sabe, é o profissional responsável na saúde pelo controle 

de vetores, consequentemente, utiliza em seu trabalho o UBV Leve, desde que 
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tenha sido capacitado para tal uso, tendo em vista que sua exposição aos inseticidas 

durante aplicação pode ocasionar efeitos adversos na saúde.  

Lasneaux (2016), apresentou em seu estudo, intitulado: “O papel dos 

gestores e dos agentes de vigilância ambiental no controle da dengue: uma 

avaliação de objetivos preconizados pelo Ministério da Saúde” realizado no Distrito 

Federal, que 7 (70%) dos 10 gestores que responderam o questionário de seu 

estudo, conhecem pessoas que adoeceram por problema ligados à aplicação do 

inseticida. E já os 14 ACE, designados como Agente de Vigilância Ambiental (AVA) 

no Distrito Federal, 92% reconhecem o efeito nocivo dos inseticidas e 64% 

conhecem pessoas que adoeceram em função de seu uso. 

A partir disso, pode observa-se que a respeito da percepção dos ACE quanto 

a toxidade dos produtos químicos no controle de vetores, os agentes demostram 

conhecimento sobre os riscos devido a esse tipo de trabalho, além de demostrar que 

esse grupo de profissionais se encontram expostos as consequências do mesmo. 

Pesquisa realizada com os agentes desinsetizadores da Superintendência de 

Controle de Endemias do estado de São Paulo SUCEN-SP, no período de 1998 à 

2002, observou que as principais casos de doenças ocupacionais e/ou relacionadas 

ao trabalho de aplicação espacial a UBV identificados foram, reações alérgicas 

respiratórias e cutâneas, relacionadas ao uso de inseticidas do grupo dos 

Piretróides; além de lesões por esforços repetitivos; e distúrbio auditivo que se 

caracterizou como dos principais problemas, por não existe uma solução adequada 

até aquele momento. Outras patologias como a hérnia de disco, a protusão discal e 

as dorsalgias também foram identificadas e foram as causas mais frequentes de 

restrições, devido a esforço físico de carregamento de peso e da própria operação 

do equipamento costal (VILELA; MALAGOLI; MORRONE, 2005; 2010).  

Segundo De Lima; Moraes (2013) a principal via de penetração das 

intoxicações ocupacionais no tratamento espacial é por absorção pelas membranas 

de mucosas e pela pele. Ela cita também que a exposição a inseticida do tipo 

organosfosforados gera a inibição da enzima acetilcolinesterase, que pode ser 

responsável em evitar respostas repetidas e descontroladas ao músculo após um 

único estímulo, com rápido aparecimentos dos efeitos após a inalação de vapores 

ou aerossóis, tais como:  ataxia, confusão mental, convulsões generalizadas, coma, 

fala arrastada, perda dos reflexos, entre outros problemas, estando o pior entre eles, 

a causar de morte por insuficiência respiratória grave. 
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A fim de promover e prevenir a saúde dos trabalhadores que utilizam 

inseticidas organofosforados e carbamatos nas atividades de controle vetorial, é feito 

o monitoramento de exame de colinesterase periodicamente em todos trabalhadores 

obrigatoriamente, conforme as normas Norma Regulamentadora nº 7 (NR 7/MTE), 

que estabelece a necessidade da instituição do Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional (PCMSO). E cabe ao Laboratório Central de Saúde Pública 

(Lacen) a realização dos exames, que deve levar em consideração as 

características dos inseticidas organofosforados e carbamatos utilizados. A relação 

dos inseticidas inibidores da colinesterase sanguínea, seu uso, e periodicidade pode 

ser vista no Quatro 2 abaixo (BRASIL, 2009; BRASIL, 2014a). 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2014a. Disponível em: 
<http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2014/maio/07/Copia-de-NT-006-Parametros-
Colinesterase-versaodevep.pdf>. Acesso em: 30 mar. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 2 - Inseticidas inibidores da colinesterase sanguínea, seu uso, e periodicidade 

http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2014/maio/07/Copia-de-NT-006-Parametros-Colinesterase-versaodevep.pdf
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2014/maio/07/Copia-de-NT-006-Parametros-Colinesterase-versaodevep.pdf
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral: 

Conhecer a percepção dos trabalhadores de Controle de Endemias do município de 

Limoeiro-PE, em 2017, quanto aos problemas de saúde causados pelo uso de UBV 

leve. 

 

3.2 Objetivos Específicos: 

 Descrever a função do ACE no município; 

 Caracterizar a política de controle de endemias no município e 

 Caracterizar os possíveis problemas saúde decorrentes do uso do UBV leve 

sob o olhar do ACE. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1 Tipo de Pesquisa 

 

Trata-se de um estudo de caso, estudo exploratório, em que se buscou a 

identificação de componentes da percepção dos trabalhadores sobre as condições 

de trabalho a que se submetem no uso do UBV leve. 

A utilização da abordagem qualitativa para estudo foi considerada pelo fato de 

proporcionar maior aproximação com o sujeito, estando envolvido em seu cotidiano 

e suas experiências vividas. Além de possibilitar ao pesquisador a liberdade para 

modificar ou refinar suas técnicas à medida que a pesquisa ocorra. Por pesquisar 

apenas um grupo de trabalhadores especifico tratou-se de um estudo de caso, onde 

pode aprofundar no caso a ser estudado, a fim de obter conhecimento amplo e 

detalhado sobre o objeto de estudo. Tem como finalidade o estudo exploratório por 

ser realizado sobre um tema pouco explorado e permitir uma visão 

aproximadamente completa do fato a ser estudado (CRESWELL, 2007; GIL, 2012). 

 

4.2 Estratégias de Levantamento de Evidências 

 

Para o levantamento de evidências, foi realizado entrevista semiestruturada. 

A entrevista semiestruturada se trata de uma técnica que se permite maior liberdade 

ao entrevistado, posto que o entrevistado possa falar livremente sem se prender a 

questões formuladas, a partir da condução do entrevistador (MINAYO, 2013). Para 

tanto, a entrevista foi conduzida por meio de um roteiro (Apêndice A) elaborado pelo 

pesquisador afim de facilitar o levantamento e garantir abordagens dentro do objeto 

a ser estudado. Todas as informações obtidas durante a mesma foram gravadas em 

um aparelho MP3 e, posteriormente, transcritas literalmente. Para o tratamento das 

informações se utilizou a análise temática proposta na análise do conteúdo 

(MINAYO, 2013).  

Adicionalmente buscou realizar o levantamento bibliográfico de abrangência 

nacional entre o período de 2012 a 2017, em base de dados integrada ao Portal de 

Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), entre o mês de janeiro a maio de 2017, com os seguintes descritores: 

Agente de combate às endemias; Saúde do trabalhador; Controle de Vetores; 
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Agrotóxicos. O objetivo deste levantamento foi fundamentar o assunto sem a 

intenção de esgotá-lo. 

 

4.3 Análise dos Dados 

 

As falas dos entrevistados foram gravadas e transcritas literalmente através 

de editor de texto. Todo procedimento de transcrição foi armazenado e editado em 

computador pessoal do pesquisador, com o auxílio do programa de edição de texto 

Microsoft Office Word 2016. 

Foi criado para cada entrevista um quadro, visto abaixo, através do programa 

Word, com o intuito descritivo e de identificação dos temas centrais a partir do 

significado das falas dos entrevistados, posteriormente todo conteúdo foram tratados 

em nova categoria de temas centrais. 

 

Quadro 3 -Análise da Entrevista – Vermelho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor. 

 

4.4 Campo de Pesquisa 

 

A pesquisa foi desenvolvida no município de Limoeiro localizado na 

Mesorregião do Agreste de Pernambuco, Microrregião do Médio Capibaribe, no 

Agreste. De acordo com a estimativa do IBGE de 2015, o município possui uma 

polução 56.269 habitantes, com uma área territorial de 273,739 km2. A maior parte 

da população (80,5%) se encontra na zona urbana, ficando apenas 19,62% 

residentes na zona rural. A sede do município está situada na bacia do Capibaribe à 

Temas Centrais Recorte do texto 

1. Tema X 

 

 

2. Tema Y 

 

 

3. Tema Z 

 

“...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” (Vermelho) 

 

 

“yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy...”(Vermelho) 

 

 

“....zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz”(Vermelho) 

 

Síntese:  Descrição dos significados das falas. 

 



    31 
 

77 quilômetros da capital do Estado, tendo as rodovias PE 90 e BR 408 que ligam 

Limoeiro à capital.  

O setor de vigilância ambiental do município realiza ações contra doença de 

Chagas, Leishmaniose, as arboviroses (Dengue, Chikungunya e Zica), 

Esquistossomose e Raiva. É composto por 45 profissionais, dentre esses temos: 1 

coordenador, 2 motoristas, 1 biomédico e 41 Agente de Combate às Endemias, 

destes, por sua vez, temos 5 agentes que trabalham nas atividades de aplicação 

espacial a UBV. Vale ressaltar que, apesar destes últimos citados realizarem os 

trabalhos de aplicação espacial, assim como os demais, atuam 

 em outras atividades de campo, como o tratamento focal em imóveis e em 

pontos estratégicos (PE), imunização de cães e gatos e realização de ações em 

educação em saúde para população e outras atividades. 

A pesquisa teve ao todo 6 entrevistas, destas, 5 foram realizadas com os 

Agentes de Combate a Endemias que utilizam UBV leve em seu trabalho, 

pertencentes ao setor de Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde de 

Limoeiro-PE e uma entrevista com o coordenador do setor, acontecendo no período 

de abril e maio de 2017.  

 

4.5 Considerações Éticas 

 

A pesquisa foi desenvolvida conforme os preceitos éticos da pesquisa em 

saúde, obedecendo às normas da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS). Todos os participantes que concordaram em participar da pesquisa 

receberam um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice B), 

que assinaram, registrando seu aceite, após terem sidos informados sobre os riscos 

e benefícios correlatos e seu anonimato na pesquisa. 

 Assim como todos os estudos que envolvem seres humanos, este trabalho 

pode trazer riscos aos sujeitos envolvidos ainda que mínimos. Para esta pesquisa 

considerou o constrangimento do participante no ato da entrevista e o temor por 

exposição no ambiente de trabalho. Diante disso e a fim de minimizar os riscos 

descritos, buscou ter um contado prévio com os entrevistados antes da realização 

da entrevista no intuído de serem apresentados, onde foi explicado a finalidade da 

visita, objetivo da pesquisa e a importância da mesma, tendo em vista que, os 
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conhecimentos gerados a partir do estudo possam se reverter em melhoria do 

sistema de controle de endemias. 

Ainda nesse momento foi apresentado que a entrevista tem caráter 

confidencial, garantindo seu anonimato nas informações prestadas e a possiblidade 

de que a qualquer momento poderão cancelar sua participação da mesma. Foram 

registrados os nomes e contatos dos entrevistados, que posteriormente foi acordado 

entre ambas partes o dia, local e horário da entrevista. O local da realização da 

entrevista isolado, estando apenas o pesquisador e o entrevistado. 

Para preservação do anonimato, as entrevistas foram codificadas utilizando-

se as cores como códigos. Desta forma, foram entrevistados os trabalhadores 

Verde, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo e Azul. 

 Para o envio do projeto ao CEP foi solicitado a Carta de Anuência para os 

responsáveis da Secretaria Municipal de Saúde de Limoeiro, Pernambuco, e 

Coordenação de Vigilância Ambiental. O mesmo foi submetido ao Comitê de Ética 

de Pernambuco (CEP/CCS/UFPE) e aprovado conforme Parecer de Nº 1.728.075 de 

15 de setembro de 2016. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados desse estudo partiram da análise das entrevistas, que para 

melhor abordagem, tiveram seu conteúdo condensado em temas centrais, são eles: 

Percepção quanto o trabalho de aplicação de inseticida; Produto químico e o 

processo de trabalho; Informações sobre os riscos dos produtos químicos; Uso dos 

EPIs e outras medidas segurança adotadas; Problemas Apontados durante o uso do 

UBV Leve; Trabalho desenvolvido pelo ACE; e O ACE e a População.  

 

5.1 Percepção quanto o Trabalho de Aplicação de Inseticida 

 

Nas entrevistas com os ACE que realizam o trabalho de aplicação espacial a 

UBV, ficou claro que suas atuações com o UBV Leve provocam nestes 

trabalhadores um receio em relação a esse tipo de trabalho, pois há o temor quanto 

à toxicidade dos produtos químicos usados no controle de vetores em sua saúde, na 

população e para o meio ambiente, diante do conhecimento que obtiveram durante 

os anos de trabalho.  

 

...acho um pouco sacrificante pela a questão que hoje eu estou trabalhando 
com o veneno químico, entendeu? Se não tivesse a aplicação do veneno 
químico, seria bem melhor (Vermelho). 

 
 

Vale ressaltar que entre os entrevistados um dos trabalhadores é afastado 

das atividades de manipulação de produtos químicos devido a um problema de 

alergia que adquiriu durante os anos de trabalho, porém o mesmo ainda atua 

coordenando as atividades com o UBV leve, assim como acompanhando os 

desenvolvidos dos trabalhos durante as aplicações.  

Em relação ao problema de alergia do trabalhador citado acima, observou-se 

que o mesmo trabalhou durante muito tempo com os produtos químicos sem sentir 

algum efeito adverso, só após o trabalho com UBV leve é que foi diagnosticado com 

alergia aos produtos químicos. No entanto, o trabalhador não relaciona a causa 

desse problema de saúde aos produtos químicos aplicados com UBV leve, mas sim 

a todos produtos químicos que utilizou em seu trabalho. Pode-se dizer que de fato 

caracteriza uma intoxicação crônica no trabalhador, o qual relata Almeida (2002) e 
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Londres, (2011) ao classificar as intoxicações crônicas pelo seu aparecimento tardio 

na saúde do trabalhador e desenvolvida a partir da exposição de produtos químicos. 

Os trabalhadores expressam a preocupação com a toxidade dos venenos, 

mesmo tendo havido as mudanças dos produtos utilizados durante os anos, por 

produtos com risco de intoxicação menores comparados aos utilizados outrora, 

como o larvicida Temephos, conhecido popularmente como Abate, e que de acordo 

com os entrevistados possui 1% de toxidade em sua formula. 

Dos sintomas percebidos pelos trabalhadores quanto ao uso do UBV leve 

durante ou após a realização da atividade, os citados foram: dores de cabeça, dores 

nas costas, cansaço físico, tosse, vermelhidão, ardência ou queimação, coceira, 

descamação da pele, desidratação, zumbido e estresse. 

Quanto às dores de cabeça, são sintomas que na maioria das vezes são 

citados pelo efeito da exposição do produto químico, seguido por ardência, coceira, 

vermelhidão, descamação da pele e torce, entretanto, as dores de cabeças também 

são relacionadas ao estresse sofrido, que por sua vez, está relacionado à violência 

urbana no qual se encontram expostos em locais de risco, e pela pressão do chefe 

no comprimento das atividades. 

A partir disso, nota-se que alguns trabalhadores percebem a dificuldade em 

relacionar a causa de intoxicação com outros problemas comuns. Vale destacar, que 

alguns sintomas percebidos pelos trabalhadores, devido ao trabalho de pulverização 

de inseticida, podem ser confundidos com outros fatores que não estão associados 

aos produtos químicos, o que em determinado caso pode interferir em um 

diagnóstico e tratamento precoce.  

 “É muito comum pessoas intoxicadas por agrotóxicos receberem, 

erroneamente, o diagnóstico de doenças como dengue, rotavirose ou alergia” 

(Londres, 2011, p. 32.). Essa dificuldade no diagnóstico, também é percebida entre 

os profissionais de saúde, tanto da rede básica de saúde como da rede de média 

complexidade, por não serem devidamente treinados para realizar o diagnóstico de 

intoxicação e investigações das exposições humanas e de surtos de intoxicação 

(AUGUSTO et al, 2015). 

Em consequência a isso, tem-se a subnotificação de casos de intoxicações 

por agrotóxicos no Brasil, gerada a partir da desinformação e o despreparo dos 

sistemas de saúde locais, que possibilita casos de pessoas intoxicadas passarem 

despercebidos pelo sistema (LONDRES, 2011; SANTANA et al, 2016).  
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Nasrala Neto et al. (2014),  confirmam isso, entre os entrevistados de seu 

estudo, principalmente os responsáveis pela Vigilância Epidemiológica, que  

reconhecem a existência de subnotificação das intoxicações agudas no serviço, em 

decorrência o fato das equipes de saúde confundirem determinados sintomas como 

crises alérgicas, febres etc. Outro fato importante citado ainda no estudo, é o receio 

do trabalhador em dar entrada nos serviços de saúde e perder seu emprego por 

conta da intoxicação por agrotóxicos. 

Já o cansaço físico ou esforço físico, é mencionado decorrente ao peso 

equipamento (UBV leve) que pode chegar a pesar entre 20 a 30 kg, considerando o 

peso do equipamento somado pela quantidade de produto químico, chamado de 

calda, e água que são adicionados no equipamento. Esse fato também pode ser 

intensificado em caso de violência, como relatado pelos trabalhadores, que precisam 

lidar com perseguição por pessoas munidas de arma branca ou de fogo em lugares 

de riscos durante o trabalho com o UBV leve, o que os obriga a correr com o 

equipamento pesado em suas costas.  

Além da violência sofrida pelos trabalhadores, citada acima, colaborar no 

cansaço físico, a mesma resulta numa condição de estado de permanente tensão 

entre os trabalhadores durante o trabalho com UBV leve. Esse fato permite perceber 

que, nesse tipo de trabalho, os trabalhadores também se encontram expostos aos 

riscos por causa externa.  

Guida (2012) em seu trabalho, intitulado: As Relações entre Saúde e 

Trabalho dos Agentes de Combate às Endemias da Funasa:  a perspectiva dos 

trabalhadores, apresenta alguns estudos em que é observado o medo dos ACE em 

relação à violência urbana na sua saúde, o que os faz “fingir não ver” para não sofrer 

algum tipo de represália. Das violências expressadas, as principais são: o convívio 

diário com o tráfico de drogas, agressões físicas e verbais durante as visitas, nas 

quais cabe aos trabalhadores desenvolverem estratégias para lidar com o medo, a 

vulnerabilidade e a imprevisibilidade em seu âmbito de trabalho. 

 

...a gente trabalha as vezes em lugares de risco com essa bomba pela 
madrugada, as vezes já aconteceu algum problema ali, a gente lá com 
aquela bomba, como já aconteceu de correrem até atrás da gente com 
aquela bomba. E isso não está ligado ao inseticida, está ligado a aquele 
momento que a gente está aplicando aquilo ali...a cabeça doendo também 
pela aquela pressão, as vezes o cara com uma faca, um revolver atrás da 
gente, já aconteceu, já aconteceu isso (Vermelho). 
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Além disso, têm-se os trabalhos realizados em locais de difícil acesso, como 

serra ou morros, que exigem maior esforço físico no transporte do equipamento em 

ladeiras. Como também em decorrência a manutenção do ritmo da velocidade do 

trabalhador (6 km/h) durante as aplicações do produto que deve ser rápido e 

constante, e pelo modo de posicionamento do corpo, por manter um dos braços 

erguidos, segurando o aspersor para o alto em direção a cumeeira dos imóveis.  

 

...o peso [do UBV leve], é muito pesado. E a gente com esse peso todinho, 
subindo uma ladeira de difícil acesso, não é uma ladeira [com] calçada, [é] 
ladeira com pedra, as vezes fica até escorregadio, as vezes um amigo tem 
que está até empurrando para poder subir (Preto). 

 
 ...quando a gente pega a serra [localidade alto da cidade], aí ele não se 
torna UBV leve, se torna UBV pesado, por conta da serra [localidade alta da 
cidade], que a gente tem que subir ali, meu amigo, é peso viu! Quando a 
gente termina está todo mundo morto (Azul). 

 
...não tem condição de fazer uma só pessoa. Porque a bomba [ UBV leve] é 
pesada pode dar algum problema, tem que ter no mínimo duas pessoas 
para ajudar atirar e a colocar (Amarelo). 

 

Essas exposições no trabalho, por muitas vezes não levar em conta os limites 

físicos e psicossociais dos trabalhadores, podem provocar as lesões por esforços 

repetitivos (LER) e distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT), 

decorrente dos movimentos repetitivos, da necessidade de permanência em 

determinadas posições por tempo prolongado, da atenção para se evitar erros e 

submissão ao monitoramento de cada etapa dos procedimentos, como também lidar 

com equipamentos e instrumentos que não propiciam conforto (BRASIL, 2012). 

Observa-se também que os trabalhos realizados em locais de difícil acesso 

com o UBV leve, são motivo de preocupação para alguns trabalhadores devido as 

situações de risco que favorecem a ocorrência de queda durante o processo de 

aplicação de inseticida em áreas com ondulações, sem calçamento, com buracos ou 

degraus.  

Diante disso, pode-se perceber que esse tipo de acidente está relacionado ao 

ambiente do trabalho que se constitui como um local com difícil acesso para se 

realizar as atividades de pulverização de inseticida com UBV leve. Conforme foi 

apontado por Vilela, Malagoli e Morrone (2005), percebeu-se nesta pesquisa, que o 

trabalhador não está exposto apenas aos riscos ligados ao equipamento como: 

intoxicação pelo produto químico, dores na costa por conta do peso, problema de 

audição decorrente ruído e entre outros, mas sim um conjunto de fatores que o 
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trabalhador enfrenta no trabalho com UBV leve, assim como nas outras atividades 

que realiza. 

É importante frisar que o trabalho de pulverização de inseticida com UBV leve 

é feito a partir da ajuda de dois trabalhadores que colaboram entre si, a fim de serem 

evitados os riscos de acidente de trabalho. Cabe também ao ACE solicitar aos 

moradores para abrir as portas de suas casas durante aplicações de inseticida, para 

que possa garantir maior eficiência neste tipo de trabalho. Nota-se também, que no 

trabalho de pulverização, existe a preocupação entre os trabalhadores em avisar aos 

moradores das áreas em que está sendo feito o tratamento ou bloqueio de 

transmissão, para que possam retirar os animais de estimação, bem como pedir aos 

moradores para não permanecerem expostos ao inseticida durante aplicação a fim 

de evitar algum problema de intoxicação ou danos maiores. 

Com isso, durante o trabalho de pulverização de inseticida, um dos 

trabalhadores fica responsável em guiar seu companheiro, que realiza aplicação de 

inseticida com a bomba de UBV leve, mostrando-o obstáculos pelo caminho e 

realizando as outras atividades. E por se tratar de uma atividade cansativa e o 

equipamento ser considerado pesado, existem algumas pausas durante trabalho, e 

é feito o revezamento do UBV leve entre os trabalhadores, a fim de contribuir no 

descanso físico ou minimização dos sintomas, assim como prevenir o adoecimento 

decorrente desse tipo de trabalho.  

 
Aí, quando está escuro, vai um [ACE] mais na frente com a lanterna para 
clarear, para ninguém cair no buraco, essas coisas... (Azul). 
 
...são dois, eles fazem muito revezamento. O cara que está aplicando, e o 
que vai na frente dando o apoio, que justamente, pedindo para que os 
moradores que tirem os passarinhos, saiam da frente, que não fique na 
frente dos negócios, do jato do veneno... (Verde). 

 

Ainda quanto ao peso do UBV leve, é adotada estratégia de redução da 

quantidade de produto para melhorar o carregamento do equipamento. Porém é 

importante destacar que a estratégia de redução do peso utilizada no trabalho com 

UBV leve, é um fator para ampliação do risco de exposição ao produto químico nos 

trabalhadores, pois consiste em não encher o reservatório todo ou não adicionar 

quantidade total recomendada do produto químico e de água no equipamento, o que 

faz com que esse trabalhador tenha que carregar uma bombona com produto 

químico já preparado dentro, para quando o produto usado no UBV leve acabar, seja 
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adicionado mais a partir da bombona. Com isso, o trabalhador se encontra mais uma 

vez fazendo a manipulação do produto químico e se expondo ao risco de 

contaminação tanto para ele como para o meio ambiente. Este risco se amplia ainda 

mais, em locais inadequados para a realização desse tipo de trabalho, como 

ladeiras. 

 

...a gente bota aquela medida de 5 litros para não ficar pesado para gente. 
(Azul) 

 

A medida da bomba, porque tem bomba que pega 5, 10 litros, aí a gente 
bota aquela medida de 5 litros para não ficar pesado para gente. E a gente 
anda com uma bombona, já cheia, [com] o veneno preparado (Azul). 

 

Vale ressaltar, que além do peso bomba motorizada costal (UBV leve), alguns 

trabalhadores enfrentam o peso da bomba de aspersão manual utilizadas nas 

borrifações e outrora enfrentavam o carregamento do peso dos pacotes de larvicidas 

que ao todo, em determinada situação, chegava apesar 10kg. Vale frisar, que a 

bomba de aspersão manual citada, se diferencia do UBV leve, por produzir gotas 

maiores de inseticidas, não possuir um motor acoplado, e apenas ser utilizadas no 

controle de chagas, fazendo borrifações em imóveis e no controle de dengue nas 

aplicações de inseticida em pontos estratégicos.  

 

O peso dele [UBV leve] influir muito, hoje eu tenho um problema nas costas. 
Eu tenho um leve desvio na coluna, na parte lombar, que isso me causou 
muita, me causa dor, então isso foi devido a questão do trabalho. Não só 
questão de isso aí [trabalho com UBV leve], como a questão da aplicação 
do das casas, das borrifações. Com aquelas bombas costal, com aquelas 
bombas pulverizadoras manual. Então assim, essas questões tudo me 
causou, essas dores na costa (Verde). 

 
Esse produto que se usa hoje, o organofosforado que era o Temophos, o 
falado abate, era um saco de areia de 500 gramas, então a gente saia daqui 
para tratar uma determinada localidade, cheguei a sair com 15, 8 kg, de 16 
pacotes, 20 pacotes, de cada 500 gramas, daria 10 kg, você com uma bolsa 
com peso, aquilo ali, danifica questão de coluna, entendeu? Uma série de 
coisa que acontece (Verde). 

 

O trabalho com UBV leve para o trabalhador Branco é considerado seguro, 

desde que sejam utilizados todos os EPIs durante o trabalho, porém o mesmo 

percebe que é um trabalho árduo, e decorrente a isso, existe uma atenção especial 

para os trabalhadores, diante aos outros fatores de riscos relacionado a esse tipo de 

trabalho. Dentre os cuidados especiais dados a esses profissionais está a 

diminuição da carga horária, que permite aos ACE que sejam liberados do seu 
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trabalho após aplicação de inseticida com UBV leve, e a existência da rotatividade 

do trabalho do ACE, para que possa desenvolver outra função temporariamente, que 

não seja a que ocupa normalmente, com objetivo de evitar o seu adoecimento.  

Para o trabalhador Vermelho, quanto a sua percepção da toxidade dos 

produtos químicos utilizados nas aspersões de inseticidas nos serviços de saúde, e 

a partir de sua experiência própria no contato com os mesmos, o Alfacipermetrina, 

usado no controle de Chagas através de bomba  de aspersão manual, é destacado 

como pior produto ao entrar em contato com alguma parte do corpo, causando um 

efeito imediato e insuportável sobre a pele de forte queimação ou ardência, 

comparado com o produto químico (Malathion) usado no UBV leve que, segundo 

trabalhador, também causa ardência, mas não como muita intensidade e com o 

aparecimento do efeito após algumas horas e é classificado como um produto que 

pode causar mais problemas interno do que externo no corpo.  

Outros efeitos da toxidade do produto Alfacipermetrina relatados pelo 

Trabalhador Vermelho, são os causados com os moradores, que não esperam o 

tempo recomendado (30 minutos à 1 hora) para entrarem nas suas casas após ter 

sido feita a borrifação do produto, assim como, trocar roupa de cama entre outras 

medidas, o que os faz se sentirem mau após entrarem suas casas, o que pode ser 

justificado pela falta de conhecimento dos efeitos tóxicos desse produto para a 

saúde.  

Cabe ressaltar que o controle de Chagas é mais presente nas áreas rurais, e 

o trabalho de borrifação com aspersor manual para eliminação do vetor positivo é 

feita intradomiciliar e extradomiciliar, o que pode tornar o risco de contaminação pelo 

produto químico ampliado para os moradores do domicilio em que é feito o 

tratamento, visto que é comum existirem plantações alimentícias próximas às 

residências nesses locais, estas plantações podem ser contaminadas com produto 

químico durante aplicação, e consequentemente ingerida pelos moradores. O 

inseticida usado no UBV leve, também é apontado pelos os trabalhadores, que além 

de seu uso causar efeitos prejudiciais na saúde, traz prejuízo para o meio ambiente, 

por não ter uma seletividade em sua eliminação.  

 
Eu me sinto mal, por estar fazendo aquilo ali, com a própria natureza, que é 
uma coisa que a gente apesar de estar usando...fazendo uma benfeitoria 
para a população, mas está prejudicando em muito, quando a gente ver 
passarinhos, assim..., eu não vou dizer cambaleando, porque não anda, 
mas passarinhos tontos, sagui, as vezes acontece. Já aconteceu da gente, 
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morre passarinho em gaiolas, tudo por conta daquilo ali [aplicação de 
inseticida] (Vermelho). 
 
...tem uma grande bronca também [na pulverização de inseticida], que é o 
seguinte, o que passar pela frente, ele sai matando. Se [ o produto] pegar 
algum passarinho, o que tiver de animal assim, que voe, e se pegar o 
veneno [entrar em contato com o produto] aí morre. Por isso ele [ o produto] 
é evitado muito, por causa disso também, pelo ecossistema, para não dar 
[causar] um probleminha (Preto). 

 

A partir disso, o trabalho de aplicação de inseticida com o UBV leve, acaba 

não sendo visto por alguns trabalhadores como uma medida de controle eficaz, por 

não conseguir eliminar todos os mosquitos durante a aplicação do produto químico e 

estaria mais prejudicando a saúde e ao meio ambiente do que ajudando.  

 
Ele pode matar aquela, aqueles mosquitos, porque ele é feito para matar 
aqueles mosquitos jovem que estão voando, mas só aqueles que estão 
voando, aqueles que estão começando a nascer, eles, ele não vai matar. 
Então é como se diz, é enxugar gelo. Serve, serve, mas serve para aqueles 
mosquitos que estão voando (Vermelho). 
 
...você não consegue eliminar, você vai atingir uma pequena coisa, então, 
eu acho desnecessário, é jogar veneno fora, jogar dinheiro fora, acabar com 
a saúde da população e acabar com a saúde do trabalhador. Então o UBV 
Leve, é errado, o UBV Leve, o pesado, seja ele que for. Isso não é uma 
metodologia de trabalho para o tempo de hoje, antes você faria isso, o 
tempo mudaram, as pessoas têm que ter consciência. Então assim, a 
aplicação do UBV Leve, seja ele, leve, pesado, mas a aplicação do 
inseticida, jogando no meio ambiente, jogando na população, jogando na 
costa do trabalhador, isso não deveria acontecer (Verde). 

 

Além disso, o malathion, inseticida usado no trabalho com UBV leve, também 

é considerado um produto químico forte, difícil de ser trabalhado, e em conformidade 

com NR 7/MTE, são obrigados a realizarem exame de colinesterase periodicamente, 

acontecendo após os trabalhos com UBV leve para acompanhar seu estado de 

saúde, o que pode caracterizar uma atividade cansativa. Entretanto, vale ressaltar, a 

importância da realização do exame para a manutenção da saúde (BRASIL, 2014a). 

Pertencente ao grupo organofosforado, o malathion é indicado para uso em 

campanhas de saúde pública, especificamente no controle de mosquitos, como o 

Aedes aegypt, através do trabalho de pulverização com UBV leve ou pesado. Em 

2015, foi considerado pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC), 

como provável carcinogênico em humanos, que de uma escala de 1 a 5, se encontra 

em segundo lugar no grupo dos agentes que apresentam maior risco de causar 

câncer.  O mesmo é responsável em afetar o sistema nervoso central e periférico, e 
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pode provocar náusea, vômito, diarreia, dificuldade respiratória e fraqueza muscular 

(BRASIL, 2016). 

Devido à grande quantidade de carga de produtos químicos jogado no meio 

ambiente, o trabalhador Branco demonstra a preocupação nesse tipo de prática por 

se tornar um dos métodos mais utilizados nas medidas de controle de vetores. 

Quanto a isso, o serviço busca usá-los de forma racional, afim de evitar danos 

maiores no meio ambiente. A exemplo disso, tem-se o trabalho de borrifação feito no 

controle de chagas, que ao detectar a presença do Barbeiro (vetor transmissor da 

doença de chagas) em um determinado imóvel, busca primeiramente realizar a 

inspeção nos imóveis para identificar a presença de outro vetor, visto que há casos 

em que os próprios moradores criam situações de risco para doença Chagas, com 

intuito de se beneficiar da eliminação de outros tipos de pragas (pulga, percevejo, 

carrapato, pilho) em seus domicílios através da borrifação do produto químico usado 

no controle, sem os requisitos necessário para aplicação. 

Observa-se que dentre os controles de vetores utilizados nos serviços de 

saúde, o controle biológico não é realizado no município, o que é justificado por um 

dos entrevistados pelo fato de municípios pequenos não terem força política para 

aquisição do produto, diferente de Recife e Fernando de Noronha. Quanto à 

aquisição dos produtos químicos, é feito pelo Estado, que também fornece a bomba 

costal motorizada (UBV leve) para os municípios. O UBV pesado também é 

fornecido, porém com número limitado e disponível para todo estado, além de ser 

utilizado só nos casos de epidemia (BRASIL, 2009). 

Para o trabalhador Verde o controle biológico seria uma boa medida de 

controle a ser dotada no município, por não oferecer risco à saúde do trabalhador, 

da população e do meio ambiente. O modelo químico é criticado pelo trabalhador, 

por perceber que a população se encontra exposta constantemente aos produtos 

químicos, seja nas águas tratadas de rios e/ou açudes que se utiliza para consumo, 

nos reservatórios de água através da aplicação de larvicida, nos alimentos 

consumidos por meio de aspersão de produtos químicos, entre os outros meios de 

contato, o que permite dar ao trabalhador uma visão de um lugar cheio de veneno.  

 
O agente de endemias não é só usar produto na casa do pessoal, né? Na 
verdade, ele usa o nome produto, para um negócio bonito, não pode dizer 
veneno, também não pode dizer remédio, mas na verdade é um produto, 
então é veneno, a gente está jogando veneno na sua água. Além de vim 
com essa questão de abastecimento de água, com esse rio poluído, com 
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tratamento de produto químico que joga dentro dessa água, é brincadeira, e 
você vai lá e joga mais produto, então assim, isso vai matando aos poucos, 
então que a gente que agora na verdade, é essa questão do biológico  
(Verde). 

 

Diante disso, o trabalhador verde considera que o trabalho com UBV leve, é 

uma medida de controle que não deveria ser usada diante das possibilidades de 

manter um ambiente seguro e livre dos vetores a partir do trabalho de todos atores 

envolvidos, através da eliminação de focos do mosquito sem o uso de produtos 

químicos. 

 

5.2 Produto Químico e o Processo de Trabalho 

 

Ao indagar sobre suas percepções dos riscos à saúde quanto uso do UBV 

leve, observa-se que para alguns ACE, por algumas vezes em suas falas, a bomba 

motorizada costal (UBV leve) é representada pelo próprio produto químico usado no 

equipamento, o que se pode constatar que o risco químico é o mais percebido no 

trabalho com UBV leve. De acordo com isso, esse tipo de trabalho acaba sendo 

considerado mais perigoso por conta da toxidade do produto químico usado no 

equipamento, o que torna oculto os outros fatores de riscos à saúde do trabalhador 

quanto ao uso desse equipamento. Também ficou claro que para os trabalhadores a 

forma como se nomeiam os venenos por produtos químicos ou remédios, mascara 

os perigos que eles podem causar.   

 
...qual é sua percepção sobre o efeito do UBV leve para a saúde? 
(Pesquisador) 
 
Eu não posso falar especificamente porque eu não tenho propriedade para 
isso. Mas eu acho que só causa malefícios para a população. Ele pode 
matar aquela, aqueles mosquitos, porque ele é feito para matar aqueles 
mosquitos jovem que estão voando, mas só aqueles que estão voando, 
aqueles que estão começando a nascer, eles, ele não vai matar (Vermelho). 
 
Rapaz...é triste viu. A gente trabalha com medo com esse produto [UBV 
leve representado pelo produto químico], ele é muito forte, causa doença, 
causa leucemia no sangue, dá leucemia se a pessoa não tiver cuidado, o 
que foi repassado [nos treinamentos] foi isso (Azul). 
 
O agente de endemias não é só usar produto na casa do pessoal, né? Na 
verdade, ele usa o nome produto, para um negócio bonito, não pode dizer 
veneno, também não pode dizer remédio, mas na verdade é um produto, 
então é veneno, a gente está jogando veneno na sua água. Além de vim 
com essa questão de abastecimento de água, com esse rio poluído, com 
tratamento de produto químico que joga dentro dessa água, é brincadeira, e 
você vai lá e joga mais produto, então assim, isso vai matando aos poucos, 
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então que a gente que agora na verdade, é essa questão do biológico 
(Verde). 

 
 

Sobre o conhecimento do produto químico (Malhation) usado no UBV leve 

atualmente no serviço, dos 6 entrevistados, 3 demonstraram desconhecimento, bem 

como alguns ou todos os outros produtos usados em outros tipos controle de 

vetores. Se tratando do equipamento (UBV leve), apenas 1 se apresentou com 

pouca informação de como lidar com o mesmo da forma mais segura possível 

durante as aplicações de inseticida.  

Quanto ao processo de preparação do veneno para aplicação, a maioria 

apresentou dúvidas quanto sua formulação. Diante disso, pode-se supor uma 

fragilidade nos conhecimentos obtidos por alguns, porém a falta de conhecimento 

dos nomes dos produtos químicos ou de alguns deles para os trabalhadores, é 

justificado devido às mudanças constantes dos produtos no serviço e suas 

formulações que se diferenciam com a mudança. Já o processo de preparação para 

aplicação é feito pela leitura das instruções contidas no manual e geralmente um dos 

agentes fica responsável pela preparação do veneno para toda equipe, o que pode 

influenciar no esquecimento das formulações dos produtos pelos outros agentes.   

 
...é 10, 10 litros de, é 10, é...4 litros de calda [inseticida bruto] parece para 
10 de água, é entorno disso. É nessa formulação, que como eu disse a 
você, a calda, elas, elas mudam, nem sempre é a mesma, a formulação do 
veneno. Isso eles dizem é por questão de estudo, aí, nem sempre é a 
mesma (Vermelho). 

 

Em contrapartida, os trabalhadores demonstraram conhecimento sobre a 

forma de preparação do veneno de Chagas por ser uma atividade que normalmente 

estão fazendo. É importante destacar que a preparação do veneno para aplicação 

Chagas e para arboviroses é feita de forma diferente por se tratar de produtos 

químicos diferentes, e o uso dos EPIs completo é só usado na preparação de 

Chagas, já a preparação do veneno para o controle das arbovirose é feito com uso 

de máscara e luvas. Em que se vê, a indicação do tipo de EPI, como medidas de 

preventivas de exposição no serviço, é considerada a partir dos riscos inerentes a 

cada uma das atividades desenvolvidas (BRASIL, 2009). 
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5.3 Informações sobre os Riscos dos Produtos Químicos 

 

Todos trabalhadores afirmaram ter realizado capacitação ou treinamentos 

para exercer suas funções, em concordância com a lei 11.350/2006, no qual, pode 

se dizer que é visto as informações sobre os riscos dos trabalhos com os produtos 

químicos. Porém, para o Trabalhador Vermelho, apesar de receber informações 

sobres os riscos dos produtos químicos durante as capacitações, o mesmo se 

mostrou insatisfeito pelas informações passadas, pois deixa a desejar e ele se sente 

inseguro a questionar o que é orientado (BRASIL, 2006). 

 
A gente, recebe, mas a gente senti também que a forma que eles nos 
informam aquilo ali, não é, fica algo a desejar, nunca é da forma, porque a 
gente sempre fica com o pé a trás. "Mas isso não poderia ser assim não? 
Mas não se preocupe não, que isso..." Só que a gente de certa forma não 
nem como contra argumentar aquilo ali (Vermelho). 

 

Já o Trabalhador Verde, que apesar de afirmar que é passado as informações 

sobre os riscos e os cuidados com os produtos químicos em seu ambiente de 

trabalho e pela II Gerência Regional de Saúde (II GERES), aponta o 

desconhecimento de informações sobre os possíveis casos de intoxicações ou 

problemas de saúde decorrente das toxidades dos produtos químicos utilizados.  A 

partir disso, é deduzido pelo trabalhador que a ausência de informação é resultado 

de uma estratégia do governo em querer ocultar os riscos dos produtos químicos 

para saúde dos trabalhadores, com objetivo de que os mesmos não deixem de 

trabalhar por medo de terem algum tipo de intoxicação pelos os produtos químicos 

trabalhados.  

 

Se você perguntar qual é mau que o Malathion que aplica com o UBV Leve 
ele causa, porque eu tive informação, eu não vou dizer, porque não teve 
isso aqui. O gestor, seja ele, o governo federal ou municipal, talvez nem 
tanto, mas o gestor federal, ele não quer saber se vai morrer por esta 
aplicando esse produto não. Porque ele sabe se ele chegar para você, se 
chegar para mim e dizer, olhe esse produto causa câncer, esse produto vai 
ti deixar assim, aquilo e tal. Então ele acha que essa informação para você, 
pode de causar uma questão de reação de não trabalhar (...), então assim, 
para sentar, reunir, para discutir, para isso aí, a gente não tem (Verde). 

 

Observa-se que todos trabalhadores passam por treinamento de 20h a cada 6 

meses para reciclar tudo que visto no treinamento inicial como também obter novas 

informações de determinado assunto e novos método de trabalho. Dentre das 
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informações passadas no treinamento para os trabalhadores estão os cuidados com 

os produtos químicos durante o trabalho, com destaque no uso dos EPIs, que é 

enfatizado, em ser um dispositivo em essencial para manter a segurança tanto 

atividades que envolve o contato com os produtos químicos como nas atividades em 

que não envolve, a exemplo, as atividades de remoção ou eliminação de focos dos 

mosquitos, em que pode ocorrer o risco de transmissão de uma determinada doença 

pelo contanto com algum material ou água contaminada. 

 

5.4 Uso dos EPIs e Outras Medidas Segurança Adotadas 

 

Quanto às medidas de segurança adotadas na aplicação de inseticida com 

UBV leve, foi visto que cada trabalhador recebe um kit de EPIs (luva, máscara, 

óculos, capacete, macacão e etc), que deve ser usado durante todo processo de 

manipulação do produto químico. Cabe também, após o encerramento das 

atividades de aplicação, realizarem o procedimento comum de higienização (banho) 

no setor, com objetivo de retirar resíduos do corpo e minimizar os efeitos de 

intoxicação. Contudo, observou que os efeitos dos produtos químicos nos 

trabalhadores, após entrarem em contato os mesmos, persistem, mesmo após o 

banho, por um período de tempo (BRASIL, 2001b; 2009). 

 
Quando a gente está preparando [o veneno], a gente usa máscara e luva, 
no caso da UBV [leve]. E no caso da Chagas, que a gente sempre prepara, 
já na casa, a gente já todo equipado com a roupa, com equipamento EPI 
todo completo, máscara, luva, macacão, a gente prepara assim (Amarelo). 

 

De acordo com o Procedimentos de Segurança de Controle de Vetores do 

Ministério da Saúde (2001), é considerado EPI, todo objeto que possa proteger o 

trabalhador de exposição a toxidade de produtos químicos, ruídos e radiações, 

proteção contra objetos em queda livre, objetos perfurantes, etc. Ressalta ainda, que 

a roupa ou a vestimenta usada durante a aplicações, também pode ser considera 

como um EPI diante do seu papel de proteção dérmica, considerando que as vias de 

exposição por produto químico no organismo, seja: digestiva, dérmica e respiratória. 

Para Lima et al., (2009) “O processo de higienização é de fundamental 

importância para minimizar os efeitos dos inseticidas no corpo, pois a maioria deles 

tem absorção dérmica e as roupas impregnadas aumentam o contato destes com a 

pele. ” 
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Também é feita a limpeza dos equipamentos, inclusive, da bomba de UBV 

costal (UBV leve), tendo o cuidado com o descarte dos resíduos do veneno para não 

prejudicar o meio ambiente, sendo colocado em galões e guardados para serem 

descartado adequadamente ou são jogados no solo (terra) afim de evitar que os 

resíduos escorram para rede de esgoto e caiam no rio, poluindo-o. Vale ressaltar 

que todo esse trabalho é e deve ser feito no próprio ambiente de trabalho, no setor 

de Vigilância Ambiental.  

 
Essa lavagem [do UBV leve], a gente retira o restante do veneno que ficou 
dentro dessa bomba, a gente recoloca no balde, geralmente nos galões e 
guarda. Eles [resido do inseticida] não podem ser jogados assim de 
qualquer forma (Vermelho). 

 

A Diretriz Nacional de Prevenção e Controle de Epidemia de Dengue (2009), 

também destaca a importância do cuidado que se deve ter quanto à lavagem dos 

equipamentos, especialmente, na gestão estadual e municipal, que deve buscar 

realizar a destinação adequada dos resíduos e sobras das soluções e da água de 

lavagem, de modo que seja evitado a contaminação do meio ambiente.  

Porém, apresentam-se casos de trabalhadores que levaram alguns dos EPIs 

para ser feita a limpeza em suas casas, o que amplia os riscos de exposição ao 

produto tanto para os trabalhadores como para seus familiares e o meio ambiente. 

Esse tipo de prática além de provocar os riscos de contaminação pode comprometer 

o material dos EPIs, diminuindo sua proteção ao serem lavados de maneira 

inadequada como: lavar junto com outras roupas comuns, usar tanques que 

reutilizam água de lavagens, utilizar produtos inadequados para fazer a lavagem, 

descartar as águas de lavagem de forma inadequada e etc.  

Em adição, é informado que não há instruções de como realizar a lavagem 

dos equipamentos, no qual reconhecem que é um erro em lavar os EPIs como 

roupas comuns. Contudo, a limpeza dos EPIs e do UBV leve é feita no próprio 

ambiente de trabalho, com uso de água e sabão, sempre após o trabalho de 

pulverização de inseticida. Em alguns casos, levando em conta a natureza do 

produto químico, também se utiliza o álcool na limpeza do UBV leve. 

Observa-se ainda, que a atividade de lavagem dos EPIs permite que os 

trabalhadores percebam os riscos que enfrentam e o nível de toxidade do produto 

usado no UBV leve, pelo fato do inseticida conseguir atingir e permanecer fixado na 

roupa usada por baixo dos EPIs, tornando-a inutilizável pelo mal cheiro do produto. 
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Diante disso, é importante perceber que, apesar de serem usados os EPIs durante 

aplicação de inseticida, o trabalhador ainda se encontra exposto diretamente ao 

produto químico, colocando sua saúde em risco, em decorrência do o mal-uso dos 

EPIs ou ausência de alguns equipamentos durante o trabalho, devido a outros 

fatores. 

Sobre o achado, Veiga e Melo (2016) em seu estudo, que buscou investigar a 

eficiência dos equipamentos de proteção individuais utilizados por profissionais de 

saúde quanto à exposição aos agrotóxicos no controle espacial de vetores, 

constataram que a presença de costuras nos EPIs afeta a penetração e a retenção 

de agrotóxicos, em função do que, é sugerido um design de EPI mais eficaz para ser 

usado nesse tipo trabalho.  

Observa-se que as máscaras utilizadas no trabalho com UBV leve pelos 

trabalhadores são tanto máscara facial completa como a semifacial. No entanto, a 

máscara semifacial é utilizada preferencialmente pelos trabalhadores, por ser mais 

fácil e confortável para o trabalho do que a máscara facial completa, porém não é 

aconselhada no trabalho com UBV leve, por ser indicada apenas na preparação dos 

produtos químicos e nas aplicações com inseticida residuais, as borrifações com 

aspersor manual (BRASIL, 2001b; 2009). 

 Com a finalidade de evitar os riscos pelo uso da máscara semifacial na 

pulverização de inseticida, utilizam-se outros EPIs: óculos, avental e touca árabe, 

que são considerados como complementos para proteção dos trabalhadores tanto 

quanto o uso da máscara facial completa. Diante disso, percebe-se que os 

trabalhadores põem em risco sua saúde neste tipo de trabalho, por demonstrar a 

falta de cuidado e desconhecimento dos riscos durante a manipulação do produto. 

A respeito do UBV leve, observou-se a preocupação em sua manutenção, 

que consiste, principalmente, na lavagem para evitar o entupimento da mangueira, 

nos apertos das borrachas da mangueira e o ligamento do equipamento 

regulamente. Todas essas medidas têm a finalidade de evitar problemas durante o 

uso e o acidente de trabalho, como um caso mais grave. E nos casos de defeitos 

técnicos, as bombas são encaminhadas para um profissional especializado. Em 

relação ao trabalho de aplicação espacial a UBV, as bombas de UBV costal 

adquiridas pelo governo estadual foram apresentadas como melhor para trabalhar, 

se destacando pela potência e marca do equipamento do que outras e a que 

atualmente trabalha.  
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Elas têm uns bicos dosadores, elas têm que ser ligadas a cada 15 dias. 
Elas, no caso, a grande quantidade [de] equipamento, vem do estado, da 
GERES. O município tem uma [bomba de UBV leve] aqui, aí a gente tem 
que ficar ligando ela de vez em quando, quando ela não funciona, aí entra 
em campo a GERES [que] tem que fornecer (Branco). 

 
 

Apesar de serem apresentados alguns cuidados para evitar risco de acidente 

durante o trabalho com o UBV leve, que podem ser considerados procedimentos 

comuns de segurança realizados nesse tipo de trabalho, é percebido por um dos 

trabalhadores, que as medidas adotadas são falhas ou não são feitas. Tratando-se 

da manutenção do UBV leve, é percebida pelo trabalhador uma falta de 

preocupação em realizar uma manutenção adequada no equipamento em seu 

ambiente de trabalho, acontecendo raramente. Visto que a manutenção atualmente 

consiste apenas na limpeza (lavagem) do equipamento após o trabalho. E 

decorrente a isso, surgem alguns problemas durante a aplicação do inseticida, 

como: entupimento da mangueira, vazamento do produto, e em casos mais graves, 

rompimento do equipamento. 

E importante destacar, que os acidentes de trabalhos por rompimento do 

equipamento, não estão apenas relacionados apenas à falta de limpeza do 

equipamento ou manutenção, mas também a operações incorretas do uso do UBV 

leve pelos trabalhadores. A partir disso, nota-se que por mais uma vez o descuido 

de alguns trabalhadores que mesmo após sofrer com esse tipo acidente de trabalho, 

colocam-se em risco ao continuar o trabalho com UBV leve, justificando por estar 

próximo do encerramento do serviço. Apesar disso, todas as medidas de segurança 

são tomadas após a finalização do trabalho. Com isso, pode-se supor uma falha no 

conhecimento obtido ou ausência de informação sobre o uso do UBV leve e os seus 

riscos pelos trabalhadores, acarretando esses tipos de problemas. 

Diante do exposto, nota-se que os trabalhadores se põem a um risco de 

exposição maior ao produto químico durante o trabalho de aplicação, seja no contato 

com o produto durante desentupimento da mangueira, na vedação do vazamento 

com pedaço de pano, por meio do derramamento do produto sobre os trabalhadores 

através do rompimento da bomba de UBV leve, entre outras atividades com 

manipulação com o produto químico. É importante destacar que esse tipo 

acontecimento não só prejudica a saúde do trabalhador, mais também interfere e/ou 
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compromete a qualidade das atividades controle de vetores, o que favorece a 

proliferação dos mosquitos e aparecimentos novos casos de adoecimentos. 

 
...tem momentos, que a bomba [de UBV leve], ela tem uma mangueira, as 
vezes ela entope, estoura, aí na rua mesmo faz o serviço, de esta 
desentupindo, colocando pedaço de pano, porque fica vazando, (...) e a 
gente fica infelizmente fica botando a mão naquele veneno, aí vai para a 
corrente sanguínea, não tem para onde correr não (Preto). 

 

Soma-se a isto, o número insuficiente de EPIs para os trabalhadores o que 

acarreta compartilhamento dos mesmos no trabalho. Em decorrência, torna-se 

motivo de preocupação no trabalho, visto que esse tipo de prática entre os 

trabalhadores, favorece a possibilidade de adquirir algum tipo doenças 

transmissíveis entre os trabalhadores, principalmente, as doenças de caráter 

respiratória, visto que um dos EPI compartilhados no trabalho é a máscara facial, 

que facilita este tipo de transmissão.  Ressalta-se que a falta de alguns EPIs, assim 

como precariedade das condições de trabalho é ocultada nos meios de informações, 

por uma falsa ideia de serviço regularizado de acordo com as normas determinadas. 

 

Meu amigo, é só uma luva aí e muito mal, viu. E essa, eu sei que luva é 
EPI, Proteção individual, mas infelizmente aqui é tipo assim, é 5 pessoas, 
as vezes só tem 3 luvas, aí dois ficam sem luvas. Às vezes quando vai 
pegar na bomba, um pega a luva do outro, um pega a máscara do outro, e 
isso é um absurdo (...). A gente já falou umas 10 vezes, aparece [EPIs], 
entendeu? Às vezes, mas é muito difícil (...). Aí as vezes [isso] acontece 
mesmo, para sair bonito na foto, quando vai sair na foto, um pega a 
máscara do outro para mostrar [fazer a] propaganda em Facebook, entre 
outros [meio de informações], que todo mundo está trabalhando direito. Aí 
bota aquela máscara, tudinho, quando tirou a foto, passa a máscara para o 
outro [ACE] e vai embora (Preto). 

 
...Graça a Deus não aconteceu nada com ninguém, mas sabe que se 
alguém tiver, Deus a livre, alguém tiver alguma doença ou alguma coisa, 
inclusive respiratória, com aquela máscara ali, aí é complicadíssimo isso aí 
(Preto). 

 

Contudo, verificam-se casos do não uso de alguns EPIs durante o trabalho de 

pulverização pelos trabalhadores, devido ao desconforto e por interferir no trabalho. 

Porém, nesses casos é chamada a atenção dos trabalhadores a fazer o uso dos 

EPIs. Em caso de descumprimento, os mesmos são afastados desse tipo de 

trabalho.  

 

...tem colega meu que trabalhou sem botar máscara, sem botar EPIs direto, 
de jeito nenhum eles botavam (Azul). 

 



    50 
 

Em relação a esse achado, Lima et al., (2009) mencionam que os ACE são a 

categoria mais exposta aos efeitos dos inseticidas nas campanhas antivetoriais, pois 

a exposição se dá desde o preparo da calda até a aplicação nas áreas intra ou 

peridomiciliares, através de vias de absorção dérmica e aérea, principalmente nos 

trabalhadores que realizam o trabalho de aplicação espacial a UBV. E ainda de 

acordo com o estudo, os riscos de intoxicações são ampliados em decorrência da 

falta de EPI ou desconhecimento da forma correta de manipulação dos produtos. 

Quanto ao exame de colinesterase, indicado periodicamente para todos os 

trabalhadores que fazem esse tipo de trabalho (BRASIL, 2009; BRASIL, 2014a). É 

feita uma crítica pelo trabalhador Preto, que aponta o exame como falho por não 

oferecer resultados rápidos após a coleta de sangue, o que permite ao trabalhador 

se expor ao produto sem saber seu estado de saúde atual. Em consequência disso, 

seu estado de saúde pode agravar para um determinado problema. 

Ficou claro que o exame de colinesterase acaba sendo negligenciado no 

trabalho, ou seja, não sendo realizado regulamente pela equipe. De acordo com que 

foi passado, na gestão passada apenas um exame foi realizado e vários trabalhos 

de pulverização com UBV leve foram feitos com exames vencidos, visto que esse 

tipo de exame, dever ser realizado sempre após o trabalho de aplicação de 

inseticida com o UBV leve. Entretanto, atualmente com a nova gestão, esse tipo de 

problema foi corrigido, tendo a regulação da realização dos exames pela equipe 

(BRASIL, 2009; BRASIL, 2014a). 

 

5.5 Problemas Apontados Durante o Uso do UBV Leve 

 

Entre os entrevistados, 4 sofreram exposição ao produto químico (Malhation) 

usado no equipamento, sendo 3 deles exposição relacionada a acidente de trabalho, 

e 1 decorrente a exposição indireta do produto químico pelo ar. Todos os que 

apresentaram o contato com o produto, consequentemente sofreram os efeitos de 

intoxicação. Cabe ressaltar que para alguns trabalhadores esses tipos de problemas 

são apresentados como comuns de acontecer nesse tipo de trabalho, considerados 

como mal de sua profissão.  

Em relação aos casos de acidentes de trabalho, pelo contato direto com o 

produto químico, se deduz que todos os casos foram decorrentes a vazamento do 

inseticida ou rompimento da bomba de UBV leve, que resultou no derramamento do 
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produto químicos sobre os trabalhadores.  Visto que entre os acidentados, um dos 

trabalhadores relata ter dito contato nas costas, o que normalmente pode acontecer 

em caso de vazamento. 

Contudo, diante da carga de produtos químicos exposta nos trabalhos dos 

ACE, apenas um caso é confirmado com problema de saúde, causado pelo uso dos 

produtos químicos utilizado nos controles de vetores ao longo dos anos de trabalho, 

no qual não se restringe aos produtos usados no UBV Leve, mas sim a todos 

produtos químicos usados nas ações de controle de endemias. Entretanto, um dos 

trabalhadores demostra suspeita de adoecimento provocado pelo inseticida usado 

no UBV leve, devido ao surgimento de um caroço nas costas após a esse tipo de 

trabalho. 

Quanto ao trabalho com o UBV leve nos bloqueios de transmissão, observa-

se que este tipo de trabalho possui algumas dificuldades em sua realização tanto os 

aspectos gerenciais quanto no trabalho em campo pelo ACE. Até o momento da 

realização das entrevistas, foram feitos 20 bloqueios de transmissões. Porém, a 

quantidade apresentada de pulverização de inseticida, deveria ser maior diante ao 

grande número de casos que são notificados. Entretanto, para que o bloqueio de 

transmissão ocorra é necessário que seja identificado e traçado um raio de 150 

metros em torno do local de ocorrência para ser feita a aplicação do produto químico 

dentro de um prazo de 15 dias (BRASIL, 2009). Contundo, alguns casos notificados 

são perdidos por serem informados de forma tardia ou não possuírem os requisitos 

necessários para aplicação, além de dependerem das condições climáticas, 

especificamente os períodos de chuva impedem esse tipo de trabalho.   

Das dificuldades e problemas enfrentados durante o trabalho de aplicação de 

inseticida com o UBV leve tanto nos bloqueios transmissão quanto em caso de 

epidemia, identificados a partir dos trabalhadores, foram: a realização de aplicação 

em locais altos e com difícil acesso; entupimento, vazamento e rompimento do 

equipamento; incomodo pela fumaça e pelo mal cheiro do produto; peso do 

equipamento; calor; longo período de tempo sem beber ou se alimentar; e barulho 

(ruído) do equipamento.  

Dentro dificuldades e problemas citados acima, chama-se atenção para o 

ruído do equipamento durante aplicação, de acordo com o que foi apontado por um 

dos trabalhadores, esse tipo de trabalho é realizado sem o protetor auricular. Vale 
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salientar a importância do uso desse EPI para manutenção da saúde do trabalhador 

neste tipo de trabalho (BRASIL, 2001b; 2009). 

Estudo feito com trabalhadores do Distrito Sanitário de Vitória de Santo 

Antão- PE, expostos aos grupos químicos de inseticidas, organofosforados e 

piretróides, com o objetivo de avaliar as alterações auditivas periféricas. Verificou 

que entre os expostos somente aos inseticidas houve 63,8% de perda auditiva e 

entre os expostos a inseticida e concomitantemente ao ruído, o agravo foi observado 

em 66,7% deles. E que se afirma, que a exposição aos inseticidas induz dano 

auditivo periférico e que o ruído é um fator que interage com os inseticidas, 

potencializando seus efeitos ototóxicos (TEIXEIRA; AUGUSTO;  MORATA, 2003). 

Em relação às dificuldades durante o trabalho com o UBV leve em áreas com 

difícil acesso, é notado que sua realização demanda mais tempo de trabalho e 

esforço físico, comparado aos trabalhos feitos em áreas planas e acessíveis. Além 

disso, os trabalhadores precisam lidar com outras variáveis durante o trabalho, como 

ampliação da área de aplicação, decorrente ao tamanho do quarteirão por ser maior 

do que o esperado, no qual acaba percorrendo entorno de 200 a 300 metros numa 

média de tempo de 40 minutos. 

Constatou-se que a transpiração causada pelo o calor sentido pelos ACE 

durante as pulverizações, provoca a retirada de alguns EPIs, como máscara e/ou 

óculos. Esse tipo de prática é justificada pelo fato dos equipamentos embaçados 

interferirem no campo de visão durante o trabalho. Como consequência, os 

trabalhadores tornam-se mais expostos ao produto químico. 

 

Horrível [uso do UBV leve], porque primeiro que é quente, inconveniente. 
Por isso que tem quer [ter] acompanhamento porque (...) pode tá usando o 
UBV, fazendo o UBV [pulverização], e tirar a máscara, tira o óculos que 
embaçou (Branco). 
 

 

5.6 Trabalho Desenvolvido pelo ACE 

 

Os trabalhadores, em seu trabalho, ainda se depararam com expulsão nas 

residências, e sobrecarga de trabalho no controle químico de vetores, 

principalmente, o controle Chagas. Para o trabalhador Vermelho, o controle de 

Chagas possui uma alta demanda, e que se soma, com os bloqueios de transmissão 
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e no trabalho de complemento ao UBV pesado quando necessário, no controle de 

arboviroses (BRASIL, 2009). 

Em relação suas condições, foram apresentadas como precárias, devido: ao 

fornecimento de fardamento ser feito uma vez ao ano, a difícil aquisição de protetor 

solar, falta de transporte (carro), falta de EPIs adequados para cada função, a 

demora no tempo de espera da troca dos EPIs velhos (com validade vencida) por 

outros novos, má remuneração de trabalho, assim como, ausência de aumento 

salarial e taxa de insalubridade considerada baixa. 

Sobre isso, De Lima e Moraes (2013), apontam que o impacto das condições 

precárias de trabalho reflete sobre o trabalhador, provocando seu adoecimento, 

rotatividade de funções, acidentes de trabalho, maior gasto com a insalubridade, 

absenteísmo, entre outros problemas.  

Quanto ao transporte, verificou-se que o serviço possui, porém é mais 

utilizado para questões administrativas, cabendo aos ACE percorrer locais distantes 

a pé para realizar suas atividades. Vale ressaltar, que a falta de transporte no 

serviço, prejudica o desenvolvimento de algumas atividades feitas em locais 

distantes, especificamente, na zona rural, como os trabalhos feitos no controle de 

Chagas e Esquistossomose. 

 

Eu acho o que se poderia melhorar bastante era a questão da forma de 
trabalho, das condições de trabalho. As condições de trabalho são um 
pouco precárias, seja questão de carro, seja questão do próprio EPI, que as 
vezes a gente não está com um...as vezes um...a gente necessita de um 
novo, aí vai ter que esperar um período que chegar aquele novo, as vezes 
tem, a gente necessita de um carro para ir para uma certa localidade, não 
temos. E é isso (Vermelho). 

 

Também é percebida a falta de valorização da sua profissão. Em resultado do 

pouco reconhecimento e importância de seu trabalho desenvolvido no serviço de 

saúde pela população e gestões, quando essa última citada, não sem tem uma 

grande preocupação em inserir profissionais qualificados para desempenhar as 

funções. Somado a isto, é visto a falta de valorização da profissão do ACE dentro da 

própria categoria profissional, que se caracteriza como uma categoria profissional 

fragilizada, necessitando de pessoas que busquem melhores condições de trabalho 

para todos e não individualmente. 

Guida et al. (2012) revelam a partir de seus achados, que a ausência do 

reconhecimento profissional dos ACE pela instituição à que pertencem e pela própria 
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população para quem prestam seus serviços, resulta em uma baixo autoestima e 

desmotivação pelo trabalho. Cita ainda, que a partir disso, os trabalhadores passam 

a não reconhecer em sua atividade a função social de caráter transformador, 

fazendo com que haja um cumprimento da rotina de forma repetitiva e mecânica. 

Outro ponto destacado é sobre os profissionais que atuam no serviço por 

interesse financeiro, o que acaba comprometendo os serviços desenvolvidos, diante 

do fato de estarem trabalhando em uma profissão da qual não gostam,  motivo de 

insatisfação e falta de comprometimento pelo trabalho, como: a não realização de 

visitas nas casas, criar fictício de visitas, não fazer o tratamento necessário, não 

eliminar os focos dos mosquitos, não cumprir o horário de trabalho estabelecido e 

etc. Com isso, a política partidária é apontada na colaboração para o ingresso 

desses profissionais desqualificados, e na desvalorização  de pessoas aptas para o 

serviço, que deixam de ocupar a função por jogos políticos. 

Em contrapartida, observou-se que a insatisfação pelo trabalho entre os 

trabalhadores entrevistados está relacionada ao fato de ocorrem alguns problemas 

como: falta de compreensão e pressão pela chefia nos desenvolvimentos das 

atividades e jornada de trabalho considerada longa, que se intensifica nos trabalhos 

de campo em locais altos e difíceis acesso, além das condições de física, pela 

exposição ao sol.  

A divisão de trabalhadores por endemias no ambiente trabalho é questionada 

por um dos trabalhadores, por limitar um profissional a apenas em uma função no 

setor, sabendo-se que sua profissão consiste no controle de todas as endemias. 

Fato esse, que influência na desmotivação no trabalho pela falta de expectativa em 

sua função, bem como, crescimento profissional. 

 

Porque é o seguinte, o correto mesmo assim, até no nosso manual ou no 
edital, é para a gente trabalhar com todas as endemias, aprender um pouco 
de tudo. Mas aqui no trabalho tem aquele, costume assim, de cada um faz o 
seu. Tipo assim, um grupo faz só Chagas, um só faz Schistosoma, e outro 
só faz só Dengue. Aí ninguém interrompe a área do outro. Eu só fui uma 
vez só porque faltou uma pessoa, eu tive que fazer,  mas acho isso errado 
(...).  É cada um no seu quadrado, aqui no ambiente de trabalho (Preto). 

 

A Educação em Saúde realizada pelos ACE é apresentada como 

fundamental, por perceber que esse tipo de método ajuda na eficácia do serviço, 

que leva a mudança da realidade de situação de saúde através do trabalho dos 
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agentes em conjunto com a população, principalmente, quando o próprio ACE 

possui habilidade nata para cumprir.  

Ressalta ainda que o não exercício desse tipo de trabalhador pelo ACE gera a 

fragilidade nas atividades de controle de vetores. Decorrente disso, que a população 

não se vê como protagonista da mudança da realidade em saúde. A qual consta, 

que o trabalho feito pelo ACE de prevenção, como tampar reservatório d’ agua, 

embocar garrafa, recolher pneus entre outras atividades, é de exclusiva 

responsabilidade do ACE e não da população. Tal pensamento ignora o fato em que 

o trabalho feito pelo ACE é apenas realizado a cada dois meses, tempo suficiente 

para criação de novos focos de mosquitos transmissores de doença, caso não seja 

continuado o trabalho de prevenção pelos moradores (BRASIL, 2009). 

 
...os moradores não entende muito, você fica na mesma tecla, fala mesma 
coisa, quando você volta [na casa] a dois meses, porque ciclo é dois meses, 
a cada dois meses a gente visita a casa. E [ela] estar, infelizmente, do 
mesmo jeito. Pouquissima, tipo assim, de 10 pessoas, vamos dizer, duas 
entende o que você falou, infelizmente os outros entra no ouvido e sair no 
outro. Mas educação [em saúde] é prioridade mesmo, tem que ser feito 
(Preto). 

 

De acordo com trabalhador Branco, outro ponto importante para profissão do 

ACE é ética profissional, visto que é um dos poucos ou único profissional que 

adentra na residência, com acesso em todos os cômodos, mesmo nas partes 

consideradas mais intimas pelo morador. Além disso, deve mostrar responsabilidade 

em seu trabalho, que não basta a quantidade de visitas realizadas e sim a qualidade 

do serviço. Ainda sobre a característica da atribuição do ACE, é apontada a 

necessidade de que o profissional seja fidedigno nas informações passadas para o 

superior, sem criar fictício (farsa) de atividades realizadas ou alteração em data e 

hora de trabalho. 

Apesar do que foi exposto, os trabalhadores alegaram que gostam de sua 

profissão e do trabalho que desenvolvem como agente de controle de endemias. É 

citado que gostam de seu trabalho por atuar em uma profissão que cuida do outro, 

prevenindo a população para que ela não adoeça, e ter a satisfação em se 

comunicar com a população e saber que está fazendo um trabalho para um bem 

maior. Verificou-se também que reconhecem sua profissional como uma classe 

fundamental na saúde pública.  
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5.7 ACE e a População 

 

É observado que a população se encontra exposta durante as aplicações e 

que se caracteriza com falta de conhecimento dos riscos à saúde provocados pelos 

produtos químicos, o que torna motivo de preocupação para trabalhadores diante a 

toxidade dos produtos químicos. 

 

Eu acho que falta a população entender que aquilo é veneno, a gente usa, 
porque, várias vezes, o pessoal em vez de abrir a porta da sua casa e se 
afastar o máximo possível, não. Tem gente que fica em cima (...) acho que 
é a curiosidade de ver aquilo [o trabalho de pulverização], (...) fica na porta. 
E assim, várias vezes, a gente comunica, fala com gesto, mas o pessoal 
não entendi, o pessoal, vem para cima, fica em cima, fica na frente da casa, 
invés de recuar. Invés de abrir a porta e recuar e [ir] para uma área distante, 
não fica em cima. Acho que a população deveria entender isso. Que aquilo 
ali é veneno, a gente no momento, a gente está com EPI, todo protegido, 
mas a população não está (Amarelo). 

 
 

Além disso, é encontrada alguma rejeição da população quanto às atividades 

de campo do trabalhador no controle do mosquito Aedes Aegypti, o que 

consequentemente, favorece a criação de focos do mosquito e sua manifestação. 

Ainda assim, a rejeição é vista em outros tipos de controle de vetores e pelo trabalho 

de controle químico, que apesar de se mostrar uma solução para os problemas de 

infestação de mosquito transmissor de doença, é uma medida de controle prejudicial 

à saúde e ao meio ambiente, o que cauciona medo e rejeição em alguns moradores. 

  

...sempre parecia um ou outro que questionava [o trabalho do agente no 
controle de Dengue], as vezes estava com algum problema em casa, acho 
com algum problema com a família...aí sempre, as vezes questionava, não 
queria deixar a gente entrar, pedia para voltar outra hora (Amarelo). 

 
...vez ou outra, aparece uma recusa também, viu. Agenda a borrifação, 
quando chego lá para agendar a borrifação, o morador diz que não quer. Aí 
eu argumento o porquê. Muitas vezes não quer porque não quer, porque vai 
bagunçar a casa, muitas vezes tem alguém alérgico, aí a gente não pode 
aplicar, aí tem um formulariozinho, eu preencho para a pessoa assinar, para 
a gente ficar acobertado, caso mais pra frente, aquela pessoa apareça 
doença, doente, com a doença de Chagas, né? (Vermelho). 

 

Os trabalhadores ainda citam que a população é responsável com que o 

método de controle químico ocorra, em decorrência a falta de prática de hábitos 

preventivos contra a proliferação dos mosquitos transmissores de doenças.  
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A gente sente que a população, também, as vezes é muito mal educada, 
que aquilo ali, ela pode ver que aquilo ali, a gente sabe que é por culpa de 
todo o sistema, mas que o maior, o maior culpado do sistema é a própria 
população, que faz com que aquilo aconteça (Vermelho). 

 

Segundo CAZOLA et al. (2011) o ponto crítico da luta contra dengue tem sido 

evitar a formação de criadouros do vetor transmissor da doença nos espaços 

privados, especialmente, nos espaços domésticos onde os serviços de saúde não 

têm autonomia de atuação. No qual cabe à população a adoção de hábitos que 

evitem a presença e a reprodução do Aedes aegypti, mudanças essas que estão 

estreitamente ligadas à percepção que a população tem sobre o problema. 

Entretanto, para evitar as rejeições decorrentes do medo dos efeitos tóxicos 

dos produtos químicos, e manter um bom relacionamento com a população quanto 

ao trabalho de pulverização, nota-se que os trabalhadores buscam sempre avisar 

aos moradores que retirem as vasilhas de água dos animais, assim como os 

mesmos, um dia antes do trabalho de aplicação, após receber os formulários com os 

endereços, a fim de não causar nenhum problema. 

Como se sabe, o trabalho de pulverização com UBV leve é realizado por duas 

formas, em locais identificados com suspeita de casos de dengue ou por outras 

arboviroses, dentro de um raio de 150 metros nas atividades de bloqueio de 

transmissão, e feito em áreas maiores, nos casos de epidemia como complemento 

do trabalho do UBV Pesado (BRASIL, 2009).  

Entretanto, observa-se que durante o trabalho de pulverização, a população é 

solicita aos trabalhadores para realizarem aplicação do inseticida em suas 

residências mesmo não havendo indicação para isso, devido ao seu poder de 

eliminação a todos tipos mosquitos, principalmente, a popularmente conhecida 

muriçoca, que lhes permitem ficar livre desse tipo mosquito por um período de 

tempo.  
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6. CONCLUSÃO 

 

A respeito da percepção dos trabalhadores de controle de endemias, quanto 

aos problemas de saúde causados pelo uso de UBV Leve, conclui-se que os 

trabalhadores apresentaram conhecimentos sobre alguns riscos à saúde, diante sua 

exposição aos agentes químicos, biológicos, físicos, ergonômicos e de acidentes. 

Entre os citados, se destaca o risco químico, pois é mais percebido entre os 

trabalhadores, a ponto de associar a bomba motorizada costal (UBV leve) como 

próprio o veneno utilizado nas pulverizações.  E é a partir do risco químico, que os 

trabalhadores demonstram o receio de trabalhar nas atividades de pulverizações de 

inseticida, diante da toxidade dos produtos e das condições de trabalho oferecidas, 

em que se coloca em risco sua saúde e de todo meio a sua volta. 

Entretanto, observou que apesar dos trabalhadores perceberem os riscos à 

saúde em decorrência a esse tipo de trabalho, principalmente, o risco químico, foi 

possível ver que os trabalhadores possuem um saber fragilizado ou nenhum 

conhecimento quanto aos efeitos adversos de tais produtos sobre sua saúde. Em 

consequência do baixo conhecimento, alguns riscos podem serem lidados de modo 

normal entre os trabalhadores o que pode permitir seu adoecimento, além de que, 

alguns problemas de saúde adquiridos em seu trabalho podem passar despercebido 

pelo trabalhador por não o relacionar com o mesmo, prejudicando o diagnóstico e 

tratamento especifico. Esse fato também pode colaborar na ideia do trabalhador de 

não ser visto como vítima das péssimas de condições de trabalho. 

Quantos às medidas de segurança adotadas no trabalho dos ACE, em 

particular, nas atividades com o UBV leve, foram observadas reclamações quanto à 

falta ou número insuficiente de EPIs, bem como, EPIs adequados para cada função; 

manutenção adequada no equipamento (UBV leve); ausência de informação quanto 

a lavagem adequada dos EPIs; difícil aquisição de protetor solar e de novos EPIs; e 

deficiência quanto ao processo de exames de colinesterase. Ressalta-se que 

atividades realizadas no trabalho de controle de vetores afetam diretamente a 

saúde, o que torna tais medidas são essenciais para manutenção da saúde dos 

ACE. 

Em relação aos ACE e desenvolvimento de trabalho, ficou evidente que 

trabalhadores se deparam com algumas rejeições de trabalho, violência urbana, 

pressão quanto comprimento de metas e desvalorização profissional, 
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principalmente, pela população. Esta por sua vez, é caracterizada pelos 

trabalhadores como principais responsáveis quanto aos problemas de saúde 

causados por agentes transmissores de doença e, consequentemente, o uso do 

controle químico. Com isso, constata-se que não o ACE percebe que não cabe 

apenas a ele o papel de modificar a situação em saúde, mas ser um agente 

transformador e multiplicador das atividades de controle de vetores, o que torna tão 

importante para saúde pública.  

O estudo realizado apresentou limitações decorrentes da mudança de gestão 

no período de coleta de dados, que dificultou obtenção e análise de documentos 

relacionados com atividades dos ACE. Outra limitação foi o número da amostra, por 

se tratar de um grupo de profissionais específicos e de âmbito municipal, e por 

existirem pouco estudos relacionado a temática. Porém, todos entrevistados 

apresentam anos de experiencia nas atividades como UBV leve, o que fortalece 

todas as informações obtidas. 

Considerando os achados, sugere-se: 

 Maior integração entre o setor de Vigilância Ambiental do município com Centro de 

Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) para que juntos possam organizar 

e estabelecer melhores condições de trabalho, bem como desenvolver ações 

preventivas com os ACE, reforçando a importância do uso dos EPIs em seu trabalho, 

e abortadarem temas quanto à toxidade dos produtos químico na saúde de 

indivíduos expostos, de modo que sejam apresetados os sintomas e consequências 

à saúde, com objetivo de trazer maior entendimento quanto aos produtos químicos 

trabahados e  incentivar o uso de todos EPIs em todas sua atividades.  

 Elaborar estratégias que possam fortalecer o trabalho de conscientização da 

população quanto ao seu papel responsável na luta contra os vetores transmissores 

de doenças, a fim de reduzir os adoecimentos e contribuir com a diminuição das 

atividades de controle químicos realizadas pelos ACE, através de práticas mais 

seguras e eficazes. Ressalta-se ainda, que seja trabalhado durante o trabalho de 

conscientização com a população, os perigos da exposição aos produtos químicos. 

 Realização de novas pesquisas que contribuam com as questões aqui 

apresentadas, na tentativa possa reverter em melhoria do sistema de controle 

de endemias, contribuindo para o aprimoramento do SUS. 

 Realização de estudos acerca do custo e efetividade das atividades de 

Controle Biológico, bem como os efeitos tóxicos dos produtos químicos 

usados controle vetorial na saúde destes profissionais.  
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ANEXO A  

INSETICIDAS RECOMENDADOS PELA OMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OMS, 2007 (http://www.who.int/whopes/Insecticides_IRS_Malaria_ok.pdf), disponível em: 

http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2014/abril/28/Inseticidas.pdf>. Acesso: 23 jun. 2017. 

 

 

Fonte: OMS, 2012 (http://www.who.int/whopes/Insecticides_for_space_spraying_Jul_2012.pdf) 

Disponível:http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2014/abril/28/Inseticidas-UBV.pdf>. Acesso 

em: 23 jun. 2017. 

 

 

 

Tabela 1 - Inseticidas recomendados pela Organização Mundial de Saúde para aplicação 

residual. 

Tabela 2 - Inseticidas recomendados pela Organização Mundial de Saúde para aplicação espacial a 

UBV para espaços abertos. 

http://www.who.int/whopes/Insecticides_IRS_Malaria_ok.pdf
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2014/abril/28/Inseticidas.pdf
http://www.who.int/whopes/Insecticides_for_space_spraying_Jul_2012.pdf
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2014/abril/28/Inseticidas-UBV.pdf
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Fonte: OMS, 2012 (http://www.who.int/whopes/Mosquito_Larvicides_Sept_2012.pdf). Disponível em: 

< http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2014/abril/28/larvicida.pdf>. Acesso: 23 jun. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabela 3 - Larvicidas recomendados pela Organização Mundial de Saúde para uso em água 

potável 

http://www.who.int/whopes/Mosquito_Larvicides_Sept_2012.pdf
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2014/abril/28/larvicida.pdf
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2014/abril/28/larvicida.pdf
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ANEXO B 

PARECER APROVAÇÃO CEP 
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ANEXO B 

PARECER APROVAÇÃO CEP 
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ANEXO C 

CARTA DE ANUÊNCIA 
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APÊNDICE A  

ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 
 

Título da Pesquisa: “Percepção dos Trabalhadores de Controle de Endemias do 

município de Limoeiro-PE, em 2017, quanto aos problemas de saúde causados pelo 

uso do UBV Leve”. 

 

PERGUNTAS: 

 

 Poderia me falar como você começou a trabalhar como ACE?  

 

 Como o profissional de Agente de Controle de Endemias atua no serviço 

de saúde? (Fale todas as tarefas executadas diariamente) 

 

1. Teve algum requisito necessário para exercesse a função?  Se sim, 

quais foram? 

2. Você teve algum treinamento antes de iniciar o trabalho? Como foi? 

3. Fale-me o que você acha do seu trabalho? 

 

 Sobre o controle de Endemias, como é realizado o trabalho com uso do 

UBV Leve? 

 

1. Quando foi a última vez que utilizou? E como é a frequência ao utilizar? 

Você já teve algum problema no manuseio desse equipamento? Como é 

feita a manutenção? 

2. Que tipo de substância química é utilizada? E como ocorre o processo 

de preparo dessa substância até a limpeza do material usado? 

3. Você faz uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI)? É feito 

alguma limpeza após uso? Como é feito esse processo? 

4. Com você se sentir ao usar UBV Leve no controle de endemias? 

 

 Qual é sua percepção sobre o efeito do uso do UBV Leve para sua 

saúde? 

 

1. Você recebeu informação ou tem conhecimento sobre os riscos que 

os produtos químicos utilizados trazem para a saúde? 

2. Você já teve algum problema de saúde após ter iniciado o trabalho 

com uso do UBV leve? Se sim, cite alguns. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE 
CENTRO ACADÊMICO DA VITÓRIA- CAV 

CURSO DE SAÚDE COLETIVA – GESTÃO EM SAÚDE 
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APÊNDICE B  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

(PARA MAIORES DE 18 ANOS OU EMANCIPADOS - Resolução 466/12) 

 

Convidamos o (a) Sr. (a) para participar como voluntário (a) da pesquisa Percepção dos 

trabalhadores de controle de endemias do município de Limoeiro-PE, em 2017, quanto 

aos problemas de saúde causados pelo uso do UBV Leve, que está sob a responsabilidade 

do  pesquisador  Ramon Santana de Amorim, com endereço  de contato de residência no 

município de Limoeiro; End: Sítio Ribeiro Fundo s/n, CEP: 55700-000; Limoeiro/PE – 

Brasil; Fone: (81) 99833.6765/99119.1671 e e-mail: ramonsantana145@gmail.com (inclusive 

para ligações a cobrar) e está sob orientação da professora Petra Oliveira Duarte, Telefone 

para contato: (88)98979.5898. Caso este Termo de Consentimento contenha alguma 

informação que não lhe seja compreensível, as dúvidas podem ser tiradas com a pessoa que 

está lhe entrevistando e apenas ao final, quando todos os esclarecimentos forem dados, caso 

concorde com a realização do estudo, pedimos que rubrique as folhas e assine ao final deste 

documento, que está em duas vias, uma via lhe será entregue e a outra ficará com o 

pesquisador responsável. Caso não concorde não haverá penalização, bem como será possível 

retirar o consentimento a qualquer momento, também sem qualquer penalidade.  

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:  

Este estudo objetiva conhecer a percepção dos trabalhadores de Controle de Endemias do 

município de Limoeiro-PE, em 2017, quanto aos problemas de saúde causados pelo uso de 

UBV leve. Para tanto, serão realizadas entrevistas semiestruturadas e analise documental. 

Pretende-se trazer a importância do Agente de Combate as Endemias para saúde da 

população, discutindo como estes profissionais lidam e interpretam as dificuldades de seu 

trabalho. 

A sua participação na pesquisa consistirá em conceder uma entrevista no período de 40 

minutos e uma hora, no máximo, em momento de sua conveniência e local isolado, estando 

apenas o pesquisador e o entrevistado. 

RISCOS: Os riscos para você são de constrangimento, ao longo da entrevista, em 

função de perguntas formuladas pelo entrevistador. Saiba, portanto, que você pode se recusar 

a responder algumas perguntas e pode, a qualquer momento, retirar a sua participação na 

pesquisa, com exclusão da entrevista do banco de dados. 

BENEFÍCIOS diretos e indiretos para os voluntários: Não há benefícios diretos ao 

voluntário. O benefício da pesquisa é que os conhecimentos gerados a partir do estudo possam 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE 
CENTRO ACADÊMICO DA VITÓRIA- CAV 

CURSO DE SAÚDE COLETIVA – GESTÃO EM SAÚDE 
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se reverter em melhoria do sistema de controle de endemias, contribuindo para o 

aprimoramento do SUS. 

Todas as informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas apenas em 

eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre 

os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a sua participação. Os dados 

coletados nesta pesquisa (gravações, entrevistas), ficarão armazenados em computador 

pessoal, sob a responsabilidade do pesquisador principal, no endereço acima informado, pelo 

período de mínimo 5 anos. Nada lhe será pago e nem será cobrado para participar desta 

pesquisa, pois a aceitação é voluntária, mas fica também garantida a indenização em casos de 

danos, comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, conforme decisão judicial 

ou extrajudicial. Se houver necessidade, as despesas para a sua participação serão assumidas 

pelos pesquisadores. Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você 

poderá consultar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFPE no 

endereço: (Avenida da Engenharia s/n – 1º Andar, sala 4 - Cidade Universitária, Recife-PE, 

CEP: 50740-600, Tel.: (81) 2126.8588 – e-mail: cepccs@ufpe.br). 

___________________________________________________  

Ramon Santana de Amorim 

 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO VOLUNTÁRIO (A) 

Eu, ________________________________________________, CPF _________________, 

abaixo assinado, após a leitura (ou a escuta da leitura) deste documento e de ter tido a 

oportunidade de conversar e ter esclarecido as minhas dúvidas com o pesquisador 

responsável, concordo em participar do estudo Percepção dos trabalhadores de controle de 

endemias do município de Limoeiro-PE, em 2017, quanto aos problemas de saúde 

causados pelo uso do UBV Leve, como voluntário (a). Fui devidamente informado (a) e 

esclarecido (a) pelo pesquisador sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim 

como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido 

que posso retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer 

penalidade. 

Local e data _________________________________  

Assinatura do participante: __________________________________________  

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e o aceite do 

voluntário em participar. (02 testemunhas não ligadas à equipe de pesquisadores):  

Nome: ____________________________Assinatura:________________________________. 

Nome:____________________________ Assinatura:________________________________. 

mailto:cepccs@ufpe.br



