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 A realização de uma pesquisa de doutorado enfocando saúde e trabalho de agricultores do tabaco 

evidenciou a falta de conhecimento dos profissionais de saúde a respeita desta atividade e suas consequências para a 

saúde humana e ambiental. Os agricultores relataram sinais e sintomas condizentes com a Doença da Folha Verde 

do Tabaco (DFVT) e a procura por serviços de saúde. No entanto, isso não gerava notificação ou acompanhamento 

do caso. Nesse sentido, o objetivo desta proposta de extensão é divulgar entre agricultores do tabaco e profissionais 

de saúde a ocorrência da DFVT e outros agravos decorrentes desse cultivo. E, ainda, discuti-lo com os agricultores 

no sentido de estimula-los ao cultivo alternativo. Foi elaborado e impresso um livreto ilustrado por meio de histórias 

em quadrinhos retratando aspectos do processo sociocultural e histórico associado à introdução do cultivo na 

localidade estudada e as características da sua cadeia produtiva, assim como do processo de trabalho nesse contexto; 

e a presença de doenças e agravos prevalentes entre os agricultores: a doença da folha verde do tabaco, doenças 

respiratórias, acidentes e intoxicação por agrotóxicos. Também apresenta as estratégias de enfrentamento dos 

agricultores na recuperação ou na manutenção da saúde. Em parceria com os Centros Regionais de Saúde do 

Trabalhador, órgão de extensão rural com Emater, sindicatos e associações em municípios do Rio Grande do Sul 

onde há cultivo de tabaco tal material esta sendo divulgado e disponibilizado para nortear discussões com os 

agricultores e encontros de educação permanente com profissionais de saúde. 
A  avaliação  compreenderá  o  acesso  e  distribuição  do  material  entre  os agricultores e profissionais de saúde. 

Por fim, acredita-se que a atividade aproxima ações intersetoriais do setor saúde, agricultura e extensão rural, 

fundamentais para uma melhor saúde da população rural. 
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