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LEVANTAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS REFERENTE 

“POPULAÇÃO DO CAMPO” 

FONTE – INVENTÁRIO 2010/2011 

 

Cerest Estadual/MG 

1. Saúde do Trabalhador Rural: Assistência, Vigilância e pesquisa de saúde do 

trabalhador Rural. 

 

Cerest Regional de Uberlândia/MG  

1. Cultivando a Saúde do Trabalhador Rural: Projeto anual, desenvolvido no 

CEASA-Uberlândia com produtores e trabalhadores rurais da Região. 

Tem como objetivo verificar o nível de contaminação por agrotóxico através do 

exame de colinesterase coletado in lócus. 

Tem como parceiros zoonoses, programa de imunização, programa de 

tuberculose, Programa DST/AIDS, Instituições de ensino de nível técnico 

(enfermagem), ISO olhos, SENAC, Previdência Social, Fundacentro entre 

outros, conforme programação anual. 

Dentre as ações em saúde estão às aferições de pressão arterial, medida de 

glicemia, medida de pressão ocular, de acuidade ocular, e orientações conforme 

parceiros participantes 

 

Cerest Estadual/RS  

1. Projeto da Doença da Folha Verde do Tabaco - Projeto de Pesquisa da saúde da 

população do município de Dom Feliciano realizado pelo INCA com diversos 

apoios, CEREST Estadual do RS, LACEN, FIOCRUZ. 

2. Projeto da Doença da Folha Verde do Tabaco - Acompanhamento de diversos 

projetos de pesquisa realizados na região dos Vales, Central e Macro Sul do 

Estado sobre a Doença da Folha Verde do Tabaco. Realizado pelo INCA com 

apoio do CEREST Estadual do RS, MS, FIOCRUZ, MDA, LACEN, CERESTs 
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regionais dos Vales, Central e Macro Sul e Regionais de Saúde. 

3. Projeto de Promoção e Prevenção à Saúde da População Exposta aos 

Agrotóxicos no município de São Francisco de Paula - Desenvolver ações 

visando a Promoção e Prevenção à Saúde da População Exposta aos 

Agrotóxicos no município de São Francisco de Paula 

4. Agricultor: Prevenção, Promoção e Educação em Saúde no Uso de Agrotóxicos 

- Desenvolver ações para sensibilizar e provocar a mudança de comportamento 

da população dos municípios sobre a importância da segurança no uso dos 

agrotóxicos e sua relação com a saúde dos trabalhadores Rurais, dos 

consumidores e do meio ambiente. 

5. Vigilância em Saúde da População exposta aos Agrotóxicos no município de 

São Francisco de Paula - Qualificar as ações de vigilância em saúde da 

população exposta aos agrotóxicos no município de São Francisco de Paula. 

6. Programa Transversal de Agrotóxicos - Atua de forma integrada e transversal 

nas diferentes ações de vigilância à população exposta a agrotóxicos. 

 

Cerest Regional de Caxias do Sul/RS  

1. Capacitação sobre Agrotóxicos e Trabalho Infantil - Orientar os Agentes 

Comunitários de Saúde dos 48 municípios da área de abrangência do 

CEREST/Serra sobre legislação e o impacto do trabalho infantil na saúde das 

crianças e adolescentes e do uso de agrotóxicos na saúde dos trabalhadores. 

 

Cerest Regional de Santa Maria/RS  

1. Pesquisa sobre Câncer de Pele em Trabalhadores Rurais - Pesquisa proposta pela 

CONPREV/INCA e realizada em parceria com CEREST e município de Nova 

Palma. Os dados já foram coletados e os resultados serão apresentados no mês 

de setembro. Os pacientes identificados já foram encaminhados para tratamento 

especializado.  

2. Avaliação da situação de saúde de crianças filhas de fumicultores - Estudo 

realizado pelo CEREST, em atendimento à solicitação do município de 
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abrangência, envolvendo 22 crianças estudantes de escola rural e com 

dificuldade de aprendizagem, filhas de 17 famílias fumicultoras.  

As crianças foram submetidas à avaliação clínica (pediátrica), fisioterapeutica, 

fonoaudiológica e psicológica (na escola), foram realizadas visitas às famílias 

para entrevistas com pais, avaliação do processo de trabalho e dos ambientes, 

bem como entrevistas com professores. Também foram realizados exames para 

análise de resíduos de agrotóxicos na água consumida e nos alimentos 

produzidos / consumidos pelas famílias. Os resultados disponíveis apontam para 

grave problema de saúde pública, resultante do processo e dos produtos 

utilizados no plantio de fumo, que respondem pela intoxicação de gerações de 

famílias e repercute na capacidade cognitiva dessa e das futuras gerações.  

 

Cerest Regional Santa Cruz do Sul/RS 

1. Grupo Regional de Discussão Permanente sobre Agrotóxicos - Fórum mensal de 

discussão e estratégias de ações relacionadas ao uso dos agrotóxicos, com 

participação de diversas entidades como EMATER, Centro de Apoio aos 

Pequenos Agricultores/CAPA, universidade e outros. 

 

Cerest Regional de Ijuí/RS  

1. Agricultor - Prevenção, promoção e educação em saúde no uso dos agrotóxicos -  

Objetivo geral: traçar o perfil epidemiológico da população exposta aos riscos 

em relação ao uso de agrotóxicos, criando norteadores que possibilitem 

desenvolver estratégias, em conjunto com os municípios da área de abrangência. 

 

Cerest Regional Passo Fundo/RS 

1. Prevenção a acidentes e doenças relacionadas ao trabalho na agricultura (fluxos 

e primeiros socorros). 

Parceria; Emater, Ascar, Vigilância Saúde do Trabalhador e CEREST Nordeste. 

Desenvolver ações nas comunidades do interior do município de Passo Fundo, 

com objetivo de ministrar mini-cursos sobre primeiros socorros em caso de 
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acidentes com animais peçonhentos, orientações gerais sobre o uso de 

agrotóxicos, demonstração do fluxo de atendimento e notificações em casos de 

acidentes relacionados ao trabalho e palestra em parceria com INSS onde foram 

sanadas dúvidas sobre o regime para segurados especiais. Foram atendidos cerca 

de 150 trabalhadores rurais. 

 

Cerest Estadual/SC  

1. Semana de saúde do trabalhador, Feira de saúde do trabalhador, Projeto vida 

saudável. 

Semana de saúde do trabalhador é um projeto do CEREST José Edesio Dias do 

Nascimento, desenvolvido para grupo de trabalhadores específicos, onde esses 

grupos recebem durante a semana palestras e cursos sobre a atividade que 

realizam saúde e EPIS, entre outras atividades.  

Esse ano aconteceu à primeira edição do evento para trabalhadores rurais, 

trabalhadores de saúde e alunos da rede pública de ensino. Feira de saúde do 

trabalhador é um projeto do CEREST José Edesio Dias do Nascimento, 

desenvolvido para vários grupos de trabalhadores, onde eles recebem educação 

em saúde na sua área de atuação, além da feira demonstrativa e cursos 

específicos posteriores.  

 

Cerest Regional Cascavel/PR  

1. Projeto de Vigilância aos Trabalhos Expostos a Agrotóxicos - Definição de 

municípios a serem trabalhados, em função do percentual da população 

envolvida com a agricultura, uso de agrotóxicos, avaliação através do SINAN 

NET do n° de notificações de intoxicações por agrotóxicos, questionamentos dos 

técnicos municipais sobre o agravo, bem como, pacientes do programa de saúde 

mental que são agricultores.  

Após ocorrerá a aplicação de questionário a esses trabalhadores, envolvendo a 

anamnese ocupacional, avaliação clínica e neurológica, com posterior 

compilação de dados. 
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Cerest Regional João Pessoa/PB  

1. Participações na Comissão Permanente Rural (CPR-PB). Local - 

Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (auditório). 

2. Ações de Vigilância a população exposta a agrotóxicos no município da 

Caaporã-Pb. 

  

 

Cerest Regional São Luis/MA  

1. Projeto segurança em trabalhadores rurais 

Objetivo: desenvolver ações de prevenção de acidentes de trabalho e promoção 

da saúde de trabalhadores e trabalhadoras rurais de São Luís-MA.   

Atividades: Palestra sobre acidente de trabalho no trabalho, verificação de PA, 

glicemia, saúde bucal, ginástica laboral, corte de cabelo, vacinação de crianças e 

adultos e ainda entrega de brindes (bonés, kit de higiene bucal) nas comunidades 

Taim e Igaraú. 

OBS: O CEREST recebeu doação dos Kits de EPI para o trabalho rural através 

de uma parceria com o Ministério Público do Trabalho, destinando um recurso 

do TAC - Termo de Ajunte de Conduta para a compra desses materiais. 

Os EPI foram recebidos em dezembro de 2010, assim a continuidade do projeto 

dar-se-á em 2011 com a entrega deste material e a continuidades das atividades 

educativas. 

 

Cerest Regional Cacoal/RO  

1. Riscos do manuseio incorreto de agrotóxicos com trabalhadores e trabalhadoras 

rurais do município de Cacoal - Capacitação de trabalhadores rurais e agentes de 

saúde rural como multiplicadores no cuidado com agrotóxico. 

 

Cerest Regional Barreiras/BA 

1. Uso Indiscriminado de Agrotóxico no Perímetro Irrigado Barreiras Norte no 
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Município de Barreiras: Uma intervenção em VISAT 

Outras Informações: O projeto está sendo desenvolvido com trabalhadores rurais 

que aplicam agrotóxicos no Projeto Irrigado Barreiras Norte. 

 

Cerest Estadual/DF  

1. Projeto Colinesterase. 

O projeto tem com objetivo avaliar níveis de contaminação toxicológica em 

trabalhadores rurais expostos ao agrotóxico através do teste de 

acetilcolinesterase plasmática, fazer a investigação epidemiológica, o 

diagnóstico e acompanhamento e notificar ao SINAN.  

A execução das atividades se dá em fases:  

A) reunião Intersetorial (parceiros: LACEN, CIAT, EMATER e PSF); 

B) ação local: entrevista ocupacional e coleta do sangue; 

C) atendimento ambulatorial pela avaliação da entrevista e do nível de 

colinesterase; 

D) retorno para entrega de resultados e orientações com educação em saúde. 

 

 

Cerest Regional Tianguá/CE  

1. SEAGI (Seminário sobre Agrotóxico da Serra da Ibiapaba) 

Consiste em um Seminário para a discussão das questões ambientais, de saúde e 

de segurança do trabalho da região da Ibiapaba, relacionadas ao uso 

indiscriminado do agrotóxico.  

O seminário será realizado em dois momentos: 

- O primeiro momento será com os trabalhadores rurais, empresário do ramo e 

controle social, serão discutidos os perigos À que estão expostos os 

trabalhadores e práticas alternativas.  

- O segundo momento será a capacitação dos profissionais de saúde em 

avaliação, tratamento e prevenção das intoxicações exógenas por agrotóxico. 
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Cerest Estadual/ES  

1. Projeto "Condições de Saúde e Trabalho em Trabalhadores Rurais Pomeranos no 

Espírito Santo" 

Estudar a característica social de trabalhadores, bem como, as características da 

forma de organização e hábitos relacionados ao trabalho, como uso de EPI´s, 

agrotóxicos, exposição ao sol, tempo e jornada de trabalho, informações sobre 

queixas sobre sua saúde e organização de sua família. 

O projeto foi uma pesquisa realizada e que já se finalizou. 

 

Cerest Regional de Natal/RN 

1. Fórum estadual aos efeitos do agrotóxico na saúde do trabalhador e no meio 

ambiente. 

 

Cerest Estadual/RJ  

1. Análise de pós-registro de produtos agrotóxicos - Assessoria Técnica a Gerência 

Geral de Toxicologia/ANVISA - Avaliar processos para autorização da 

ANVISA de produtos a serem utilizados comercialmente. 

 


