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PERFIL DE SAÚDE E ADOECIMENTO DE TRABALHADORES DE HORTAS 

ORGÂNICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ-PR. 

 

Jacqueline Pirez  

 

RESUMO 

 

Introdução: A alimentação saudável é uma preocupação mundial e sua produção pode trazer 

impactos na saúde do trabalhador rural, sendo positivos ou negativos. Objetivos: Detectar 

doenças que afetam o trabalhador rural em um meio de produção orgânico, assim como ofertar 

a análise da importância de ações de promoção de saúde no desenvolvimento de doenças, 

preservando ou melhorando seu perfil de saúde. Métodos: Trata-se de um estudo descritivo-

exploratório de natureza quantitativa, realizado através de dois questionários, com 61 questões 

ao total, em 10 hortas diferentes e avaliação de 45 pessoas no município de Maringá-PR. 

Resultados: A idade média dos trabalhadores foi de 68 anos. Cerca de 44% apresentavam crises 

de cefaleias. Apesar da exposição solar diária, 91% dos entrevistados não utilizam protetor solar 

e destes, 73% possuíam manchas de sol na face, braços e dorso das mãos. Ademais, 80% 

possuem algum tipo de dor musculoesquelética. No perfil individual, os dados indicaram que 

os trabalhadores quase não realizam atividade física e mais da metade incluem alimentos 

gordurosos em sua dieta diária. No entanto, o relacionamento social e controle de estresse 

demonstraram ótimo resultados. Conclusão: Há diversas variáveis que interferem na saúde do 

trabalhador rural e levam ao seu adoecimento e que necessitam de prevenção para aumentar a 

qualidade de vida.  

 

Palavras-chave: Agricultura; Promoção de Saúde; Qualidade de Vida. 

 

 

HEALTH AND ILLNESS PROFILE OF WORKERS IN URBAN ORGANIC 

GARDENS IN THE CITY OF MARINGÁ-PR 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Health diet is a world wide preoccupation and its production can have a positive 

or a negative impact over rural’s workers health. Objective: To detect diseases that affect rural 

workers in an organic production environment, as well as offer an analysis of the importance 

of health promotion actions in the development of diseases, preserving or improving their health 

profile. Methods: It is a descriptive exploratory study of quantitative nature, carried out through 

two questionnaires, with 61 questions in total, in 10 different gardens and evaluation of 45 

people in the city of Maringá-PR. Results: The average age of workers was 68 years old. 

Approximately 44% had headache attacks. Despite daily sun exposure, 91% of respondents do 

not use sunscreen and of these, 73% had sun spots on the face, arms and back of the hands. In 

addition, 80% have some type of musculoskeletal pain. In the individual profile, data indicated 

that workers hardly perform physical activity and more than half include fatty foods in their 

daily diet. However, the social relationship and stress control showed excellent results. 

Conclusion: There are several variables that interfere in the health of rural workers and lead to 

their illness and that need prevention to increase quality of life. 

 

Keywords: Agriculture; Health Promotion; Quality of Life. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A alimentação saudável é uma preocupação mundial, visto que a má alimentação é o 

principal fator de risco para as doenças crônicas não transmissíveis, que afeta cerca de quase 

80% da população1. 

Investimentos têm sido feitos no tocante a alimentação de qualidade e sustentável, 

tornando as hortas orgânicas destaques, e, de mesmo modo, aliada a urbanização, que prevê 

uma melhoria na qualidade da alimentação mundial e brasileira2. 

Há inúmeros fatores que podem afetar a saúde dos trabalhadores e produzir doenças a 

longo prazo. As denominadas cargas laborais podem ser classificadas em físicas, químicas, 

biológicas, mecânicas, fisiológicas e psíquicas. Sendo assim, os trabalhadores de hortas, são 

expostos a todas essas cargas em diferentes intensidades e situações que oferecem riscos à sua 

saúde3.  

No município de Maringá, no estado do Paraná, há 27 hortas comunitárias urbanas 

distribuídas por todas as regiões. Sua produção é isenta de agrotóxicos e os relatos dos 

participantes, são de que há melhora na saúde física e mental, redução do uso de medicamentos 

e aumento da sociabilidade2.  

A não utilização dos defensivos químicos seria de grande contribuição para a saúde do 

trabalhador, porém o uso de agrotóxicos é um dos vários riscos que diversos trabalhadores são 

expostos diariamente. Nas atividades realizadas do presente trabalho, observa-se que as funções 

manuais, isto é, sem uso de equipamentos operacionais, são encontradas na maioria das 

situações de trabalho, tanto a limpeza da área, quanto o plantio, capina e preparação para a 

comercialização, são realizadas sem o auxílio da tecnologia, necessitando de alta taxa de 

energia por conta dos grandes esforços. 

A exposição diária a temperaturas mais altas, principalmente das 10h às 14h, promove 

elevação de temperatura corporal, em média de 1,5°C a cada 90 minutos, e acarreta a sobrecarga 

física que se juntará a vários outros fatores, como idade, alimentação inadequada, insônia, 

tabagismo e alcoolismo, se transformando em doenças4.   

Assim, para que haja a qualidade de vida na saúde do trabalhador, devem ocorrer ações 

que identifiquem problemas e proponham melhores condições de trabalho. Isso é uma tarefa de 

atuação multiprofissional, interdisciplinar e intersetorial5. 

As hortas comunitárias urbanas criadas pela Prefeitura de Maringá foram 

potencializadas com a criação do Centro de Referência em Agricultura Urbana e Periurbana, 
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que faz parte de um movimento bem maior, que busca cumprir o direito humano à alimentação 

adequada e saudável2. 

Certo que, na maioria das hortas brasileiras, as técnicas de manejo presentes encontram-

se muitas vezes defasadas ou ausentes, exigindo ainda mais do esforço físico e mental dos 

trabalhadores, tais como carregamentos de caixas pesadas, exposição ao sol durante todo o dia, 

capina, presença de animais peçonhentos, aspiração de poeira e fuligem durante os tratos 

culturais, são alguns dos vários problemas que o trabalhador é sujeitado diariamente. Posturas 

inadequadas durante o processo produtivo e utilização errônea de ferramentas podem ocasionar 

doenças, como as lesões por esforço repetitivo (LER) e doenças osteomusculares relacionadas 

ao trabalho (DORT) com consequente redução na produtividade6.   

Entretanto, dados de afastamentos em função de problemas de ordem 

musculoesquelética, respiratórios, doenças de pele, ou até psíquicos, que especifiquem as 

diferentes atividades realizadas na agricultura e se associem essas atividades aos problemas 

encontrados, ainda precisam ser apurados.  

Considerando os argumentos apresentados, o trabalho tem como objetivos detectar as 

possíveis doenças provenientes do ambiente laboral rural, ofertando a análise da importância 

de ações de prevenção ao desenvolvimento de diversas doenças no ambiente rural para 

promoção da melhora da qualidade de vida da população.

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

O trabalho realizado foi feito através de um estudo descritivo-exploratório de natureza 

quantitativa. A princípio, seriam coletados com o instrumento autoaplicado e entrevistas em 

nove hortas urbanas, junto a 200 pessoas, nas hortas urbanas no município de Maringá-PR, que 

no mapa abaixo corresponde ao setor 3. No entanto, devido a pandemia do COVID-19 e o 

afastamento social, foram realizadas as entrevistas com 45 pessoas de 10 localidades diferentes, 

sendo elas: Cidade Alta, Borba Gato, Jardim Oásis, Jardim Diamante, Jardim Olímpio, 

Liberdade, Jardim Tóquio, Itatiaia, Sumaré e Bronca Vieira. 
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Figura 1- Mapa das hortas comunitárias do município de Maringá. 

 

 
 

Fonte: Google Maps. 

 

Foram aplicados dois formulários. Um deles a respeito do Perfil Saúde e adoecimento 

de trabalhadores das hortas orgânicas, onde é possível verificar na (Apêndice A) o perfil de 

Vida Individual e estilo e, na (Apêndice B).  

O primeiro questionário tem 45 questões que variam entre questões de múltipla escolha 

e abertas que investigam certas características, sendo elas: 

a) Características sociais: como identificação e trabalhos anteriores;  

b) Características de saúde: como plano de saúde, motivos de 

comparecimento ao serviço de saúde e uso de medicamentos contínuos; 

c) Características de saúde relacionados ao trabalho: questionava sobre 

problemas respiratórios, circulatórios, musculoesqueléticos, cefaleias, audição e 

exposição solar.  

O segundo questionário é a respeito do estilo de vida baseado no Método Nahas7. O 

anexo contém perguntas sobre nutrição, atividades físicas, comportamento preventivo, controle 

de estresse e relacionamento social. Os subitens avaliam: 

a) Nutrição: questionam sobre ingestão de frutas e verduras nas refeições dos 

trabalhadores.  

b) Atividade física: interroga sobre a realização de atividades físicas, assim como tempo e 

o tipo de exercícios realizados.  
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c) Comportamento preventivo: perguntas sobre conhecimento próprio de sua pressão 

arterial, assim como níveis de colesterol, uso de álcool, tabaco, além de questionamentos 

sobre comportamento no trânsito.  

Foram ao total 16 perguntas e com a análise dos dados levava a uma demonstração 

gráfica pelos resultados obtidos, formando o Pentáculo do Bem-Estar, que é uma estrela que 

facilita a visualização dos itens abordados e que na presença de índices satisfatórios em seus 

pilares, sua representação é preenchida de maneira homogênea, demonstrado o equilíbrio no 

estilo de vida, como é possível observar abaixo:  

Os questionários foram aplicados nas hortas do setor 3, conforme observado na (Figura 

1). Após definir data e horário com os responsáveis gerais de cada horta, eles convocavam todos 

os trabalhadores nos horários programados. Antes da entrega dos questionários, for feita uma 

introdução do projeto com explicação dos objetivos do trabalho, demonstrando as intenções das 

avaliações e os benefícios a médio e longo prazo sobre a saúde de cada trabalhador. Haviam 

quatro pessoas auxiliando nas entrevistas, principalmente atuando junto das que possuíam 

pouca ou nenhuma escolaridade. 

O trabalho foi submetido ao comitê de ética sob registro do CAAE 

24357219.5.0000.5539 e aprovado com o número do parecer 3.702.203. Todos os participantes 

assinaram o termo de consentimento esclarecido e foi conduzido em consonância com as 

diretrizes da resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde8.  

Após entrevistas, os dois questionários foram repassados para planilhas de Excel e a 

partir disso, foram calculados os percentuais mediante à categoria das perguntas, sendo 

especificados por sexo, idade, atividades desenvolvidas, problemas de ordem muscular 

apresentadas após o trabalho, entre outros, gerando resultados para análise e comparação.   

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1 CARACTERÍSTICAS SOCIAIS  

 

Do total de entrevistados, 75% são do sexo masculino e 25% do sexo feminino. A média 

de idade dos homens, 63 anos; e das mulheres, 60 anos, sendo a média geral das idades de 68 

anos, o mais jovem com 44 anos e o mais idoso com 78 anos.  

 Segundo o IBGE9, os produtores rurais são predominantemente do sexo masculino 

(81,3%). Quanto à idade, houve redução da mão de obra mais jovem e aumento dos grupos de 
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pessoas com mais de 45 anos. No levantamento de 2017, população de 65 anos ou mais cresceu 

de 17,5 para 23,3%.  

 A participação dos idosos que buscam aumentar seus rendimentos com mais de uma 

fonte de renda foram de quase 66%. Por apresentar um perfil de trabalhadores mais idosos, a 

média de anos trabalhados em outras atividades, com exceção da horta, foram de 20 anos e 

apresentou variadas profissões, como: fotógrafo, policial, professores, eletricista, marceneiros, 

empregadas domésticas, motoristas e trabalhadores rurais. Esse tempo de trabalho foi 

questionado, pois sabe-se que a profissão exercida influencia muito na saúde física e emocional 

do trabalhador a curto, médio e longo prazo10.   

 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS DE SAÚDE 

 

Outro dado fundamental para análise foi sobre o andamento de consultas médicas dos 

trabalhadores. Dos entrevistados, cerca de 38% assinalaram que procuram auxílio médico 

apenas uma vez ao ano e, 4,4% não vão ao médico e nem se lembram da última vez que 

procuraram atendimento. Tal fato é preocupante, já que é sabido que as doenças corroboram 

com a incidência e prevalência conforme o aumento da idade, predispondo a maiores 

mortalidades em diversas doenças11.  

Dos dados, constatou-se que a maior frequência por atendimento médico foi de 

mulheres, assim, 15,5% afirmaram que procuram o serviço de saúde de 4 a 5 vezes por ano, 

comparado com os homens que representaram 11 % desse atendimento. Apesar da pequena 

diferença, o motivo das procuras por atendimentos foi diferente, visto que 100% das mulheres 

procuram atendimento de rotina em suas UBS, enquanto os homens apresentaram uma taxa de 

61% para consultas por rotina e 26,5% em casos de urgência e emergência, que incluem AVC, 

acidente de carro, fratura de mão, globo vesical, urolitíase, dores nas costas, ouvido e estômago, 

que foram resolvidos nas Unidade de Pronto Atendimento (UPA).  

Essa menor busca por atendimento médico da parte dos homens já é conhecida, tanto 

que o Ministério da Saúde criou um programa de Política Nacional de Atenção Integral â Saúde 

do Homem (PNAISH), lançado em 2009, cujo objetivo é promover uma maior atuação nas 

promoções de saúde para o homem, a fim de aumentar a participação e o entendimento da 

importância de prevenir e tratar problemas de saúde com propósito de garantir uma maior 

qualidade de vida com um envelhecimento saudável.  



13 
 

Cerca da metade de todos os entrevistados fazem uso de medicamentos contínuos, entre 

eles anti-hipertensivos, antibióticos, antidiabéticos orais, inibidor da bomba de prótons, 

antagonista neuro-hormonal e hormônios sintéticos de reposição. Um dado alarmante foi que 

53,3% dos entrevistados faziam a automedicação e das mulheres essa atitude correspondia a 

63,5%, enquanto os homens foram de 50%.  

Um estudo sobre automedicação realizado em 2014, com participação de todas as 

regiões do Brasil e que envolveram 41.433 de pessoas, apontou que a prevalência da 

automedicação foi de 16,1%, sendo maior no sexo feminino e em indivíduos que tinham uma 

ou mais doenças crônicas (20,4%), sendo os analgésicos e relaxantes musculares os mais 

utilizados12.  

A média de consumo de medicamentos sem prescrição médica foram de 2 fármacos, em 

ambos sexos. A polifarmácia pode tornar-se um risco para o idoso, tendo em vista que toda e 

qualquer prescrição deve ser avaliada criteriosamente para que não ocorra uso de medicamentos 

inadequados, interações indesejáveis, efeitos adversos e combinações patológicas ao 

organismo13. 

 

 

3.3 CARACTERÍSTICAS DE SAÚDE RELACIONADA AO TRABALHO 

 

Apesar da agricultura ser considerada uma área potencial para desenvolvimento de 

problemas respiratórios, apenas 6,6% dos entrevistados apresentaram alguma queixa 

respiratória. Essa controvérsia se deve pela ausência de defensivos agrícolas usados nas hortas, 

já que os trabalhadores são de hortas orgânicas. Assim, ocorre ausência de exposição a resíduos 

tóxicos como inseticidas, fungicidas e herbicidas que são os mais utilizados nas lavouras14.  

Outro trabalho que confirma a presença de problemas respiratórios pela manipulação de 

defensivos é uma análise publicada no Jornal da USP15, que avalia sintomas respiratórios em 

agricultores. Cerca de 40% relataram que apresentavam crises de tosse, 30,7% tinham rinites, 

24% sensação de aperto no peito e 17,3% sensação de falta de ar. De maneira geral, 20% dos 

produtores apresentaram algum distúrbio respiratório. Dessa forma, torna-se evidente que a 

ausência de contato com produtos químicos pelos trabalhadores das hortas orgânicas 

demonstrou-se como medida protetiva à saúde pulmonar dos mesmos.  

Os trabalhadores rurais apresentaram crises de cefaleias na proporção de 44,4%, destes, 

80% a apresentam de 1 a 2 vezes por semana, enquanto os outros 20% apresentavam de 3 a 5 

vezes na semana. Um artigo publicado na Sociedade Brasileira de Cefaleia16, traz como fatores 
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ambientais desencadeantes de enxaqueca a exposição solar, calor, exercício extenuante, 

desidratação. Justamente a que os trabalhadores rurais estão expostos todos os dias. Outro 

estudo que consolida tal assunto, avaliou a exposição solar como fator precipitante das dores 

de cabeça e 30% dos pacientes apresentaram cefaleias tendo a fonte solar como um dos fatores 

mais frequentes, até mesmo maior que fatores hormonais e mudanças na alimentação17. 

Apesar da exposição solar diária, 91% dos entrevistados não utilizam protetor solar, mas 

destes, 75% afirmam terem manchas na pele da face, braços e mãos, embora apenas 14% 

procuram atendimento médico para investigar a causa das mesmas (Gráfico 1).  

As lesões mais prevalentes em idosos maiores de 65 anos são o fotoenvelhecimento e 

tumores cutâneos, sendo os locais das lesões mais frequentes aqueles que estão mais expostos 

à radiação, bem como face, couro cabeludo, lábios, pescoço, braços, antebraços e dorso das 

mãos18.  

Apesar do trabalho ser manual, apenas 15,5% dos entrevistados já se machucaram com 

algum tipo de equipamento, como enxadas, tesouras, entre outros. Da mesma forma, apenas 

15,5% afirmaram que já foram feridos por animais peçonhentos ou abelhas no local de trabalho, 

apesar de 57,7% já terem se deparado com algum destes mesmos animais durante o serviço.  

 

Gráfico 1 – Demonstração do comparativo dos trabalhadores que utilizam protetor solar, com a presença de 

manchas provocadas pela exposição solar e a preocupação na busca de ajuda médica. 

 

 
 

 

Na entrevista realizada, 80% afirmaram ter algum tipo de dor de ordem muscular, seja 

na cervical, costas ou lombar, destes 47,2 % afirmaram que sentem dores todos os dias, 52,7% 

de 2 a 3 vezes por semana. Somados a isso, 44% admitiram que já tiveram dificuldades em 

levantar da cama pela presença dores incapacitantes.  
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Diante disso, os trabalhadores escolheram o preparo do solo como a atividade mais 

cansativa, provavelmente por não possuírem tratores e por fazerem o revolvimento do solo com 

a enxada e carregamentos dos adubos em baldes. Um trabalho realizado em Passo Fundo- RS, 

que avalia o perfil dos trabalhadores de agricultura familiar, apresentam dados obtidos que 

reforçaram o trabalho feito nas hortas, pois 24,7% dos trabalhadores afirmaram terem dores no 

pescoço e 74,6% apresentavam dores nas costas tanto na parte superior quanto lombar. Os 

trabalhos que mais causavam dores eram referentes ao uso de ferramentas como carrinho de 

mão e plantadeira manual19.  

 Quanto aos estressores psíquicos, as preocupações com finanças, clima, carga de 

trabalho e o manejo agrícola foram as mais apontadas, demostrando que não somente o preparo 

do solo e todos os cuidados da plantação são causadores de estresse e problemas de saúde no 

trabalhador rural10.  

 

 

3.4 CARACTERÍSTICAS DO ESTILO DE VIDA INDIVIDUAL 

 

Para os resultados do segundo formulário, foi utlizado o aplicativo SESI-SP Qualidade 

de vida, que gerou o Pentáculo do Bem Estar (Figura 2) e apresentou média geral das respostas 

dos trabalhadores rurais através do Método Nahas7, baseadas nos 5 pilares (nutrição, atividade 

física, prevenção, relacionamento social e controle do stress).  

Na análise da qualidade de vida, observou-se que em relação à nutrição, 44,4% dos 

entrevistados relataram ingerir 5 porções de frutas e hortaliças diariamente, 26,67% evitam 

ingerir alimentos gordurosos e doces no seu dia-a-dia e 35,6% fazem de 4 a 5 refeições variadas 

ao dia.  

Analisando os resultados de modo geral, pode-se concluir que no tópico da nutrição, 

o consumo de frutas e verduras regularmente é extremamente importante para a saúde e deve-

se ter cautela e atenção com o consumo exacerbado de alimentos gordurosos e doces, dado que 

estes últimos, prejudicam a saúde. 

Tais dados colaboram para as medidas preconizadas pelo Ministério da Saúde que 

enfatiza que, para o idoso ter uma prática alimentar saudável, ele deve ter pelo menos três 

refeições, o desjejum, almoço e jantar; dois lanches saudáveis ao dia; seis porções do grupo dos 

cereais, tubérculos, raízes nas alimentações; no mínimo três porções de legumes e verduras 

constituindo às refeições e três porções ou mais de frutas como sobremesa ou lanches; além de 

evitar o consumo de açúcar e alimentos gordurosos20. 
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Levando em consideração que 51,11% dos entrevistados não evitam ingerir alimentos 

gordurosos e doces diariamente, deve-se pensar nas consequências de uma alimentação 

desequilibrada21.  

Em concordância, o Guia Alimentar para a População Brasileira, mostra que o consumo 

exacerbado de açúcar eleva as chances de doenças cardiovasculares, diabetes, obesidades e 

outras doenças crônicas e o uso demasiado de sódio e gorduras saturadas elevam o risco de 

doenças cardíacas22. 

Ao serem questionados em relação à atividade física, 46,67% responderam que a prática 

de pelo menos 30 minutos de atividades físicas moderadas/intensas, de forma contínua ou 

acumulada por cinco ou mais dias na semana, não fazem parte do estilo de vida deles; 33,33% 

não realizam exercícios que envolvam força e alongamento muscular ao menos duas vezes por 

semana; e 31,11% afirmam que no dia-a-dia caminham ou pedalam como meio de transporte e, 

preferencialmente, usam as escadas ao invés do elevador. 

Quanto à atividade física, nota-se a necessidade de uma atenção maior, já que o 

exercício físico praticado por pelo menos 30 minutos de 5 ou mais vezes por semana gera 

mudanças na saúde, tanto no corpo quanto na qualidade de vida com diminuição do estresse.  

Em relação a ter uma vida saudável, entra o comportamento preventivo, já que hábitos como o 

tabagismo e o etilismo prejudicam a saúde e devem ser evitados, além da consciência de dirigir 

sem o cinto de segurança e/ou após ingestão de álcool. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), considera atividade física como “qualquer 

movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que requer gasto de energia20”, e 

recomenda para a população da faixa etária que abrange dos 18 aos 65 anos: 150 minutos 

durante a semana de atividade física leve ou moderada e para atividades intensas, 75 minutos 

semanalmente23. 

De acordo com os resultados obtidos pela pesquisa, pode-se observar que a inatividade 

física é frequente. O estudo realizado em 2019 potencializa isso, mostrando que populações 

rurais podem manifestar alta taxa de inatividade física abrangendo, sobretudo, o âmbito do 

lazer24. 

Em relação ao Comportamento Preventivo, o questionário abordava o conhecimento da 

Pressão Arterial (PA), níveis de Colesterol, tabagismo, ingesta de álcool e cumprimento das 

normas de trânsito. Ficou claro que 57,78% dos participantes responderam que tem 

conhecimento de sua PA e seus níveis de colesterol e procuram controlá-los em seu dia-a-dia; 

40% afirmam que fazem parte do estilo de vida não fumar e não ingerir álcool (ou ingerem com 

moderação) e 20% responderam que não fazem parte do estilo de vida; 73,33% afirmam 
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respeitarem as normas de trânsito (como pedestre, ciclista ou motorista) e quando dirigem usam 

sempre cinto de segurança e nunca ingerem álcool. 

 

Figura 2 – Pentáculo do Bem-Estar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Aplicativo SESI-SP Qualidade de Vida, 2014. 

 

Conhecer o controle tanto os valores da PA e colesterol são importantes pois 

representam significativos fatores de risco cardiovasculares que podem ser modificáveis. O 

consumo do tabaco e seus derivados por longos períodos, para o sistema cardiovascular, conduz 

ao surgimento de moléstias crônicas que irão se manifestar por volta de 30 anos depois do início 

de seu emprego25. 

Quando indagados a respeito do componente Relacionamentos, 66,68% relataram que 

procuram cultivar amigos e estão satisfeitos com seus relacionamentos; 55,57% reiteram que 

seu lazer inclui encontros com amigos, atividades esportivas em grupo, participação em 

associações ou entidades sociais; e 55,56% procuram ser ativos em sua comunidade, sentindo-

se útil no seu ambiente social. 

O lazer é preciso e gerador de bem-estar e saúde dos cidadãos, da área urbana e rural; 

deve ser considerado como prática da coexistência social, da saúde e do funcionamento da 

condição de cidadão, já que sem ele, não há possibilidade de planejar a construção de 

consciências críticas e inovadoras26. 

Sabe-se que a sociabilidade executa um importante papel, pois nessas situações as 

pessoas podem se encontrar envolvidas com a cerimônia, pela atuação ou organização, sendo 

nesse contato dos envolvidos a ocasião das trocas dos relacionamentos humanos mais 

significativos27. 
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Por fim, em relação ao Controle do Stress, tivemos que 66,67% dos entrevistados 

reservam tempo, ao menos 5 minutos todos os dias, para relaxar; 60% afirmam que sempre ou 

quase sempre conseguem manter uma discussão sem se alterar, mesmo quando contrariados; e 

64,44% consideram que sempre ou quase sempre conseguem equilibrar o tempo dedicado ao 

trabalho com o tempo dedicado ao lazer. 

Sabe-se que o stress tem relação com a qualidade de vida e o estudo realizado com 79 

idosos de ambos os sexos e usuários das Academias da Terceira Idade, mostra que níveis 

elevados de estresse podem induzir desfavoravelmente a qualidade de vida dos idosos 

(OLIVEIRA, 2019).  

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com relação ao que foi apresentado, conclui-se que a saúde do trabalhador rural deve 

ser concentrada nas diversas variáveis que levam ao adoecimento do trabalhador ou contribuem 

para uma pior qualidade de vida.  

Com conhecimentos de causas e efeitos, é possível criar medidas e ampliar esse 

conhecimento para auxiliar aquele que produz algum serviço à população, entendendo que a 

preocupação não é só o consumidor e que eles também necessitam de cuidados, de medidas que 

aumentem sua longevidade com qualidade de vida, contribuindo com a promoção e prevenção 

de futuras doenças. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A - Formulário do Perfil e Adoecimento de Trabalhadores de Hortas orgânicas 

Urbanas no Município de Maringá-PR. 
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Apêndice B - Perfil do Estilo de Vida Individual, método Nahas (2000)7. 

 

 

 


