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RESUMO 

 

Introdução: O Brasil tornou-se o maior usuário de agrotóxicos a partir de 2008. As consequências 

da utilização dos agrotóxicos são inúmeras, desde aquelas que prejudicam a saúde dos consumidores 

e produtores, até aquelas que podem levar a um desequilíbrio do ambiente. Pesquisas toxicológicas 

indicaram que o metamidofós (organofosforado) manifesta peculiaridades neurotóxicas, 

imunotóxicas e danos aos sistemas endócrino e reprodutor. A doença de Parkinson é uma doença 

neurodegenerativa, e a etiologia ainda é enigmática, entretanto as mutações genéticas, estresse 

oxidativo, anormalidades mitocondriais e fatores ambientais fornecem pistas importantes para o 

mecanismo da doença. Objetivo: Analisar a associação entre as exposições ambientais a 

agrotóxicos e a ocorrência da Doença de Parkinson. Material e Métodos: Trata-se de uma pesquisa 

de caso e controle, aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa/UNIC, abordando 351 indivíduos 

(85 casos e 266 controles), atendidos no Hospital Geral Universitário do município de Cuiabá. A 

razão entre casos e controles foi de 1:3. Para a coleta dos dados foram realizadas entrevistas 

utilizando de questionário. Utilizou-se os programas Epi Info para análise descritiva e bivariada e o 

programa SPSS para a análise múltipla dos dados. Na análise de dados, as variáveis com níveis 

descritivos (p) inferiores a esse valor foram considerados significantes (p<0,05). Resultados: No 

modelo final da regressão logística permaneceram as seguintes variáveis: renda per capita maior 

que 1 salário mínimo (OR: 2,18; IC: 1,14 - 4,16), ser do sexo masculino (OR: 3,01; IC: 1,66 - 5,45), 

nunca ter consumido tabaco (OR: 3,32; IC: 1,80 – 6,12), histórico familiar com a doença de 

Parkinson (OR: 3,42; IC: 1,61 – 7,28), ter escolaridade até o ensino fundamental completo (OR: 

3,55; IC: 1,76 – 7,16) e ter manuseado agrotóxico (OR: 3,43; IC: 1,55 – 7,58). Conclusão: os 

resultados do presente estudo sugerem que a exposição ambiental e ocupacional está associada com 

a doença de Parkinson. A hereditariedade, o fato de nunca ter consumido cigarros, de ser do sexo 

masculino e ter renda per capita acima de um salário mínimo foram associados a patologia. Foi 

verificado que os indivíduos que manusearam agrotóxicos apresentaram um risco aumentado para 

a doença de Parkinson, chegando a ser três vezes maior do que aqueles que nunca manusearam.  

 

Palavras-chaves: Agroquímicos; Meio ambiente; Exposição Ambiental; Doença de Parkinson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Brazil became the largest user of pesticides starting from 2008. The consequences of 

the use of pesticides those are countless, from those that harm the health of consumers and 

producers, until those that can lead to an imbalance of the environment.Toxicological investigations 

indicated that methamidophos (organophosphate) manifests neurotoxic, immunotoxic peculiarities 

and damages to the endocrine and reproductive systems. Parkinson's disease is a neurodegenerative 

disease, and the etiology is still enigmatic; however, genetic mutations, oxidative stress, 

mitochondrial abnormalities, and environmental factors provide important clues to the mechanism 

of the disease. Objective: To analyze the association between environmental exposures to pesticides 

and the occurrence of Parkinson's Disease. Material and Methods: This is a case-control study, 

approved by the Research Ethics Committee / UNIC, addressing 351 individuals (85 cases and 266 

controls), attended at the General University Hospital of the city of Cuiabá. The ratio between cases 

and controls was 1: 3. For the collection of data was carried out interviews using questionnaire. Epi 

Info programs were used for descriptive and bivariate analysis and the SPSS program for multiple 

data analysis. In the data analysis, the variables with descriptive levels (p) lower than this value 

were considered significant (p <0.05). Results: In the final logistic regression model, the following 

variables remained: per capita income greater than 1 minimum wage (OR: 2.18; CI: 1.14 - 4.16), 

male (OR: 3.01; CI: 1.66-5.45), never having consumed tobacco (OR: 3.32, CI: 1.80 - 6.12), a family 

history of Parkinson's disease (OR: 3.42; (OR: 3.55, CI: 1.76 - 7.16) and to have handled pesticides 

(OR: 3.43; CI: 1.55-7 , 58). Conclusion: the results of this study suggest that environmental and 

occupational exposure is associated with Parkinson's disease. Heritability, the fact of never having 

consumed cigarettes, being male and having per capita income above a minimum wage were 

associated with pathology. It was found that individuals who handled pesticides were at increased 

risk for Parkinson's disease, up to three times greater than those who never handled them. 

 

Keywords: Agrochemicals; Environment; Environmental Exposure; Parkinson'sdisease 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Na década de 60, os agrotóxicos foram introduzidos no Brasil por meio da revolução verde, 

proporcionando a modernização da agricultura. A partir de 2008, mesmo não sendo o principal 

produtor agrícola mundial, o Brasil tornou-se o maior usuário de agrotóxicos, sendo o segundo país 

que mais exporta produtos agropecuários no mundo, exercendo significativo papel na economia 

local. As consequências da utilização desses artefatos são inúmeras, desde aqueles que prejudicam 

a saúde dos consumidores e produtores até aqueles que lesionam o meio ambiente, assolando a fauna 

e flora (1,2,3). 

As modificações nos procedimentos produtivos, com a acelerada industrialização 

induzidas pelo agronegócio vêm remodelando o modo de produção, com o intuito de aumentar a 

produtividade. O consumo descontrolado de compostos químicos na agricultura é um problema de 

cunho ambiental, público e sanitário, o que constitui impacto a curto, médio e longo prazo na 

população (4,5). 

Nessa circunstância, têm sido negligenciadas as consequências ao meio ambiente e a saúde 

da população. A proteção à saúde humana está inibida pelos interesses do mercado, meios essenciais 

para manter o ciclo virtuoso de sua economia, onde o lucro sobrepõe o direito a saúde dos seres 

humanos e do meio ambiente. Todas essas condições interferem na qualidade de vida das presentes 

e futuras gerações, gerando maior demanda de serviços assistenciais, pois há um contexto de risco 

que se perpetua no surgimento de doenças crônicas (1,6,7,8). 

No ano de 2016 (9,10), estima-se que o Brasil comercializou um total de 551.313,25 de 

toneladas de agrotóxicos, do qual a Região Centro-Oeste consumiu 185.530,03, o que equivale a 

aproximadamente 34% dos agrotóxicos distribuídos no país. Sendo que, apenas o estado de Mato 

Grosso (que é um dos maiores produtores de soja, algodão e milho do país) fez uso de 104.901,05 

toneladas de agrotóxicos, além disso, foi o estado que apresentou maior crescimento de área 

plantada (1,4 milhão de hectares). O total de agrotóxicos comercializados no ano de 2016 no estado 

de Mato Grosso é transcendente a quantidade de toda Região Nordeste (43.766,57 de toneladas). 

Dos dez municípios que mais utilizaram agrotóxicos em litros no País, sete são do estado 

de Mato Grosso (11). As aplicações dessas substâncias nas lavouras do estado são realizadas por meio 

de pulverizações por tratores e/ou aviões agrícolas, onde os resíduos das névoas de agrotóxicos além 
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de acometer o alvo (as pragas e os organismos patógenos) atingem de maneira indireta os 

trabalhadores, o meio ambiente e residentes dos entornos (4,3). 

O glifosato está em primeiro lugar entre os dez ingredientes ativos mais vendidos no ano 

de 2016 (12). E se constata a ocorrência de resistência a esse herbicida por plantas, o que requer uma 

quantidade superior de sua utilização e combinação com os outros tipos de agrotóxicos, o que 

consequentemente aumenta a situação de malfeitoria, colocando em fragilidade a saúde dos 

trabalhadores rurais como também de residentes dos entornos próximos aos polos produtores de 

grãos (1,3,13). 

Dentre os agrotóxicos usados, encontramos os organofosforados (OF) que são compostos 

químicos utilizados na eliminação de pragas e controle de endemias, entretanto, são causadores de 

inúmeras ocorrências de intoxicação humana e em outras espécies animais. Crianças, mulheres em 

idade fértil e idosos consistem em grupos populacionais de especial risco associado aos agrotóxicos 

(14,15). No entanto no Brasil a utilização de agrotóxicos vem aumentando nos últimos anos. Alguns 

elementos químicos danosos para o ecossistema banidos em outros países, circundam no Brasil, dos 

cinquenta agrotóxicos mais manuseados nas plantações, vinte e dois são proibidos na União 

Europeia (1). Em 2012, o ingrediente ativo metamidofós -OF, foi banido do comércio brasileiro, pois 

pesquisas toxicológicas indicaram que o metamidofós manifesta peculiaridades neurotóxicas, 

imunotóxicas e danos aos sistemas endócrino e reprodutor (16). 

Alguns dos efeitos tóxicos causados pelos OF são a neurotoxicidade, imunotoxicidade, 

carcinogenicidade, desregulação endócrina e as alterações no desenvolvimento do indivíduo. Os 

compostos do OF são absorvidos pelo organismo disseminando por todos os tecidos como também 

para o Sistema Nervoso Central (SNC). Dentre as complicações decorrentes da exposição a este 

produto, podemos citar a doença de Parkinson, doença relevante entre as patologias que prejudicam 

o SNC, uma vez que se encontra entre as mais frequentes enfermidades neurológicas (14,17). 

A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa, que acomete quase 1% dos 

indivíduos com mais de 60 anos de idade, com maior prevalência em homens, atingindo todas as 

etnias. Apesar dos sintomas e da neuropatologia serem bem determinados, a etiologia da doença 

ainda é enigmática, entretanto as mutações genéticas, estresse oxidativo, anormalidades 

mitocondriais e fatores ambientais fornecem pistas importantes para o seu mecanismo (14,18,19). 

Estima-se que em 2030 o número de pessoas com doença de Parkinson no mundo terá 

dobrado. Considerando que se trata de uma doença comum em idosos e que o número de idosos é 

progressivamente maior, torna-se importante a compreensão da doença (20). Além das alterações 

motoras, é comum que a pessoa com doença de Parkinson apresente comprometimento cognitivo 
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leve além de sintomas depressivos, pois se associa, também a fatores externos como o apoio 

familiar, a aposentadoria, entre outros (21). 

Considerando a magnitude da utilização de agrotóxicos em larga escala o qual corresponde 

um problema de saúde pública, com o propósito de impulsionar a produção agrícola, a pesquisa em 

questão surge a partir da inquietação: a exposição à agrotóxicos desenvolve a doença de Parkinson? 

Sendo assim, elencou-se como hipótese que a doença de Parkinson está associada à utilização 

imoderada e intensa de agrotóxico.  

O estado do Mato Grosso consome cerca de 20% de todo o agrotóxico utilizado no Brasil, 

favorecendo grande emissão ambiental deste produto, com contaminação da água, solo e ar, 

expondo moradores locais próximos a regiões agrícolas e trabalhadores. Estudos têm demonstrado 

que o organofosforado, um tipo de agrotóxico bastante utilizado na agricultura brasileira e local, 

tem alta toxidade tecidual, favorecendo comprometimento orgânico e do sistema nervoso, além de 

apresentar ação cancerígena. Uma vez que a exposição ao agrotóxico é considerada um fator de 

risco para desenvolvimento de diversas doenças com comprometimento do sistema nervoso, 

justifica-se, a partir deste trabalho, compreender melhor a associação entre a exposição ao 

agrotóxico e doença de Parkinson, objetivando fornecer melhor entendimento dos prejuízos 

advindos das contaminações ambientais proporcionando elaboração de ações e políticas públicas 

que diminuem as consequências da utilização de agroquímicos no ecossistema 

A partir das relações observadas entre a toxidade dos agrotóxicos na saúde humana e ao 

meio ambiente, este estudo se reveste de singular importância ao analisar a associação entre a doença 

de Parkinson e a exposição ao agrotóxico, buscando compreender melhor os efeitos dessa exposição 

sobre a ocorrência de doença de Parkinson na região de agronegócio em Mato Grosso. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 PARKINSONISMO 

 

Parkinsonismo consiste em uma síndrome neurológica composta por quatro sinais 

cardinais: bradicinesia, diminuição dos reflexos posturais, rigidez muscular e tremor de repouso. 

Pode ser categorizada por causas primárias e secundárias. A primária envolve doenças 

neurodegenerativas de origem desconhecida ou genética, sendo a doença de Parkinson a mais 

comum entre elas. As causas secundárias são potencialmente tratáveis e comuns, pode ser adquirida 

de origem vascular, por drogas, toxinas, infecciosa ou traumas (22). 

Sendo assim, compreendida como uma desordem neurodegenerativa progressiva expressada 

por características motoras e não-motoras (23). 

 

2.2 DOENÇA DE PARKINSON (DP) 

 

A DP foi referida pela primeira vez há 200 anos, em 1817 pelo médico inglês, James 

Parkinson (1755-1824) membro do colégio real de cirurgiões, o qual publicou em Londres um 

manuscrito intitulado “An Essay on the Shaking Palsy” (“Um Ensaio da Paralisia Agitante”) (24,25). 

O autor descreveu o quadro clínico da doença como a presença de movimento trêmulo 

involuntário, com a potência muscular diminuída, e uma capacidade de dobrar o tronco para a frente, 

apresentando os sentidos e intelecto ileso (24). 

Décadas após, o neurologista Frances Jean- Martin Charcot, consagrado mundialmente 

como o “pai” da neurologia, em honra ao seu antecessor James Parkinson, recomendou a alteração 

do nome da patologia (paralisia agitante) para doença de Parkinson. No entanto, Charcot, inseriu ao 

quadro clínico a lentidão de movimento ou bradicinesia, rigidez e dificuldades do equilíbrio, como 

também sugeriu o primeiro tratamento para a doença (25). 

A substância dopamina foi associada como neurotransmissor no cérebro presente em 

circuitos relativos à doença, em torno de 1960 observou-se a existência de níveis empobrecidos de 

dopamina nos gânglios basais de indivíduos que morreram com a doença. Essa associação tornou a 

dopamina a principal terapêutica para a patologia, originando diversos estudos acerca do tratamento 

baseado na reposição deste neurotransmissor (26,27). 
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As acetilcolina, serotonina e noradrenalina são neurotransmissores que também estão 

envolvidos nas características motoras e não motoras da doença de Parkinson (28,29). 

 

2.2 1 Epidemiologia, etiologia, fisiopatologia e diagnóstico da doença de Parkinson 

 

A segunda patologia neurodegenerativa mais frequente é a doença de Parkinson, seguida da 

doença de Alzheimer, desta maneira nas sociedades que contém indivíduos longevos é conjecturado 

um aumento da carga social e econômica (30). Por sua vez, a prevalência da doença é cerca de 1% 

para o indivíduo na faixa etária de 65 anos de idade, e aumenta em torno de 5% aos 85 anos (31,32). 

De acordo com Barbosa e colaboradores (33), no Brasil  3,3% dos indivíduos com idade superior a 

64 anos de idade são acometidos pela patologia. 

Estudo realizado na Califórnia com o objetivo de estimar a incidência da doença de 

Parkinson por idade, sexo e etnia, apontou que o início da doença nos indivíduos jovens está 

crescendo, sendo que aproximadamente 0,5% dos casos foram diagnosticados com a doença de 

Parkinson antes de 40 anos de idade e 3,4% antes dos 50 anos. Mais de 60% dos casos foram 

diagnosticados pela primeira vez entre a faixa etária de 65 e 79 anos (32). 

De acordo com a pesquisa de Benito- Leon e colaboradores (34), realizada na Espanha, as 

estimativas da prevalência por idade específica da DP foram maiores entre os homens do que entre 

as mulheres. Pringsheim e colaboradores (35), corroboram com um estudo sobre a prevalência da 

doença de Parkinson em todo mundo, indicam uma diferença significativa na prevalência por sexo, 

em que houve aumento significativo da prevalência de 134 por 100.000 indivíduos do sexo 

masculino em relação ao sexo feminino, com uma prevalência de 41 por 100.000, considerando a 

faixa etária entre 50 e 59 anos. Embora, para Barbosa e colaboradores (33), não exista consenso 

acerca de tal diferença, com diferença estatisticamente significante para prevalência entre homens 

e mulheres. 

A etiologia da doença é pouco compreendida, e até então permanece obscura, todavia 

possivelmente envolve fatores ambientais e genéticos (36). Desse modo, a disfunção mitocondrial 

fornece uma explicação fisiopatológica e genética das doenças neurodegenerativas (37). 

Provavelmente a etiologia é multifatorial, podendo os fatores ambientais (exposição a pesticidas, 

herbicidas e inseticidas) e familiares (história familiar positiva para doença de Parkinson) 

contribuirem para o desenvolvimento da DP (38). 

A principal característica fisiopatológica da DP é a disfunção dopaminérgica que abrange a 

via nigroestriatal (39). A fisiopatologia é caracterizada como uma patologia neurodegenerativa, 
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gradativa, apresenta disfunção monoaminérgica múltipla, inserindo a deficiência de sistemas 

colinérgicos, dopaminérgicos, serotoninérgicos e noradrenérgicos (40). 

A patologia apresenta degeneração dos neurônios dopaminérgicos na substância nigra, do 

aumento da ativação da microglia e do acúmulo de proteínas provenientes da sobrevivência dos 

neurônios dopaminérgicos, conhecidos como corpos de Lewy (41,42). Tanto a ativação imunológica 

quanto os processos inflamatórios atuam na patogênese e progressão da doença de parkinson. A 

inflamação ativa a microglia, que, logo depois, permeia a neurodegeneração de neurónios na 

substância nigra (43). 

Por outro lado, alguns estudos têm pesquisado os prováveis efeitos protetores referentes 

aos estilos e hábitos de vida. Segundo Morelli e colaboradores (44) a cafeína utilizada na dieta está 

associada com uma redução do risco de desenvolver a DP. Prediger (45), corrobora que a cafeína 

pode representar uma ferramenta terapêutica promissora.  

A vista disso, um estudo de coorte prospectivo, realizado em 21 estados dos Estados 

Unidos, com homens e mulheres, abordou o consumo de cafeína associado a um risco reduzido da 

DP. As conclusões dessa pesquisa indicam um efeito protetor em relação à ingestão de cafeína sobre 

a incidência da doença. Com um atenuante, a influência da terapia de reposição hormonal em 

mulheres (46). 

Outro efeito protetor relacionado com a DP é a nicotina, onde, ocorre uma interação com 

vários receptores no sistema nervoso central para gerar respostas terapêuticas. Ela está associada 

com uma redução na incidência da doença, porém está associado com o aparecimento de diversos 

tipos de cânceres. Estas observações levaram à hipótese de que a nicotina pode desempenhar um 

papel na proteção contra danos nigroestriatal, visto que a nicotina é conhecida por modular a função 

dopaminérgica (47). Foi verificado que o hábito de fumar cigarros tem sido inversamente relacionado 

com o risco de DP em quase todas as populações em todo o mundo, sendo o efeito biológico da 

nicotina possível protetor contra a DP (48). 

Um estudo de coorte, realizado na Holanda, mostrou que em geral, os níveis mais elevados 

de colesterol total no soro foram associados com uma significativa diminuição do risco de doença 

de Parkinson e que o colesterol sérico total foi inversamente relacionado ao risco de doença de 

Parkinson, sendo esta associação restrita às mulheres. Esses resultados podem indicar uma 

atribuição dos lipídios na patogênese da doença de Parkinson (30). 

Resultados de uma pesquisa sobre a associação entre o trabalho noturno e o risco da doença 

de Parkinson, apresentaram uma associação inversamente significativa entre os anos de turnos 

noturnos de trabalho e o risco de doença de Parkinson. Realizaram uma comparação com os 

profissionais enfermeiros que nunca trabalharam turnos noturnos rotativos, daqueles com 15 anos 
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ou mais do trabalho noturno, sendo estes últimos com um risco 50% menor de doença de Parkinson. 

Essas informações indicam que as modificações na noite de trabalho podem ter um efeito protetor 

contra a doença de Parkinson (49). 

O diagnóstico para a doença de Parkinson é realizado com base na clínica e com o auxílio 

de um conjunto de diagnósticos diferenciais. Para isso é necessário conhecer o quadro clínico típico 

da DP, e assim encontrar o tratamento eficaz, com a intenção de melhorar a qualidade de vida dos 

indivíduos (50). O intervalo médio de diagnóstico está entre 55 e 60 anos de idade (51). 

Ainda que houve avanços estrutural e funcional cerebral, o diagnóstico da doença continua 

sendo clínico. A investigação clínica dos sinais cardinais da doença é importante. As características 

clínicas cardinais são: bradicinesia (fundamental) e de pelo menos um dos seguintes procedimentos: 

tremor de repouso, rigidez e instabilidade postural. É fundamental a realização de exames 

laboratoriais e a tomografia computadorizada cerebral no intuito de descartar outras patologias  (52,28).  

Não possui até o momento teste diagnóstico para essa doença, apesar de médicos 

neurologistas utilizarem como diagnóstico da DP os sinais cardinais, sendo que uma categorização 

clínica modelo ainda não foi obtida. No momento, as medidas do Banco de Cérebros da Sociedade 

de Parkinson do Reino Unido são os mais aplicados para o diagnóstico (53,54). Fundamentado, nestas 

medidas, o indivíduo terá diagnóstico de DP se manifestar bradicinesia (fundamental), e pelo menos 

três critérios de suporte positivos (53,54). De acordo com o Banco de Cérebro da Sociedade de 

Parkinson do Reino Unido, os critérios podem ser separados nos três grupos, conforme demonstrado 

no quadro (1): 

 

Quadro 1: Critérios estabelecidos para o diagnóstico da doença de Parkinson 

G
R

U
P

O
S

 

1 

Critérios necessários 

para diagnóstico de 

doença de 

Parkinson: 

Bradicinesia e pelo menos um dos 

seguintes sintomas: rigidez muscular; 

e tremor de repouso (4-6 Hz) avaliado 

clinicamente; 

2 

Critérios negativos, 

excludentes para 

doença de Parkinson: 

História de Acidente Vascular 

Cerebral de repetição; 

História de trauma craniano grave; 

História definida de encefalite;  

Crises oculogíricas;  

Tratamento prévio com neurolépticos;  

Remissão espontânea dos sintomas;  

Quadro clínico estritamente unilateral 

após 3 anos; 
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Paralisia supranuclear do olhar;  

Sinais cerebelares; 

Sinais autonômicos precoces;  

Demência precoce;  

Liberação piramidal com sinal de 

Babinski;  

Presença de tumor cerebral ou 

hidrocefalia comunicante;  

Resposta negativa a altas doses de 

levodopa; 

Exposição ao metilfeniltetrapiridínio 

(MPTP). 

3 

Critérios de suporte 

positivo para o 

diagnóstico de 

doença de 

Parkinson (três ou 

mais são 

necessários para o 

diagnóstico), sendo 

eles: 

Início unilateral; 

Presença do tremor de repouso; 

Doença progressiva; 

Persistência da assimetria dos 

sintomas; 

Boa resposta a levodopa; 

Presença de discinesias induzida por 

levodopa; 

Resposta a levodopa por 5 anos ou 

mais; 

Evolução clínica de 10 anos ou mais. 

Fonte: Hughes e colaboradores (54) apud Brasil (53) adaptado pela autora. 

 

Tanto a fisiopatologia e a origem da DP, não são bem esclarecidas em grande parte. 

Conhecem-se os mecanismos relacionados a perdas de neurônios associados aos principais sintomas 

da doença. Sabe-se ainda que os fatores hereditários, estresse oxidativo, são elencados como 

possível causa. Sendo os fatores ambientais gerais como hábitos/estilo de vida em que o indivíduo 

é exposto diariamente, culminam em fatores protetores e facilitadores no desencadear da doença. 

 

2.2.1 Estágios e sinais da doença de Parkinson 

 

2.2.1.1 Estágios 

 

Segundo Shenkman e colaboradores (55) a doença de Parkinson compreende cinco estágios e 

mais intermediários para avaliar a severidade da patologia e abrange, essencialmente, medidas 
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globais de sinais e sintomas que permitem classificar o indivíduo quanto ao nível de incapacidade, 

conforme a tabela a seguir: 

 

Tabela 1:  Escala de estágios de incapacidade de Hoehn e Yahr (modificada) 

Estágio Sintomas 

0 Nenhum sinal da doença. 

1 Doença unilateral. 

1,5 Envolvimento unilateral e axial. 

2 Doença bilateral sem déficit de equilíbrio. 

2,5 Doença bilateral leve, com recuperação no “teste do empurrão”. 

3 Doença bilateral leve a moderada; alguma instabilidade postural; 

capacidade para viver independente. 

4 Incapacidade grave, ainda capaz de caminhar ou permanecer de pé sem 

ajuda. 

5 Confinado à cama ou cadeira de rodas a não ser que receba ajuda. 

Fonte: Adaptado pela autora de SHENKMAN e colaboradores (55) 

 

2.2.1.2 Sinais motores 

 

Uma redução de 80% no teor de dopamina no corpo estriado e uma perda de cerca de 60% 

dos neurônios dopaminérgicos ocorre em paciente com Parkinson, sendo que sua principal 

característica patológica é a perda de neurônios dopaminérgicos pigmentados nas substâncias 

negras, resultando em variados sintomas motores ou cardinais como rigidez, bradicinesia, tremor de 

repouso, e instabilidade postural nas fases avançadas da doença (56,57). 

A rigidez e bradicinesia são as principais reclamações em alguns indivíduos enquanto 

tremor é predominante em outros. Várias pesquisas têm examinado o seguimento dos sintomas 

característicos ao longo do tempo, e os sintomas motores cardeal têm incomuns taxas de progressão, 

a patologia em geral desenvolve mais rápido em indivíduos com rigidez e bradicinesia do que 

naqueles com tremor predominante (57).  
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O tremor de repouso tem frequência típica de 5-6 Hz e normalmente abrange o polegar e o 

dedo indicador. O tremor em repouso quando combinado com a rigidez dá origem à chamada rigidez 

“roda denteada” (58). O tremor, normalmente é em repouso e raramente postural ou tremor de ação 

(59). 

Em sua pesquisa Benninger e colaboradores (60) demonstraram mudanças morfológicas no 

cerebelo em indivíduos com tremor de repouso, destacando o envolvimento do cerebelo e do circuito 

cerebelo-tálamo-cortical na patogênese.   

A rigidez é caracterizada por uma resistência aumentada do membro durante o movimento 

passivo em toda a amplitude de movimento, em agonistas e grupos musculares antagonistas. A 

rigidez pode ser detectada pelo movimento passivo lento. Os resultados funcionais da rigidez, em 

geral, incluem uma postura flexionada, falta de rotação do tronco e redução da amplitude de 

movimento das articulações durante as transições posturais e a marcha  (61,59). 

A bradicinesia é a redução da velocidade de movimentos, é o sinal mais incapacitante da 

doença de Parkinson. Os indivíduos têm dificuldade na execução de movimentos (pronação e 

supinação) repetitivos e sequenciais dos membros. A largura do movimento diminui 

progressivamente, os passos se tornam mais curtos quanto mais os indivíduos andam, o que torna 

as atividades de vida diária mais dificultosa (59). 

 

2.2.1.3 Sinais não motores 

 

A doença de Parkinson é conhecida por alterações motoras, todavia as alterações não 

motoras também fazem parte do quadro da patologia.  

Os sinais e sintomas não-motorizado que podem estar presentes nos pacientes com DP são 

as desordens gastrointestinal, o sono, a dor, a depressão, a ansiedade, os ataques de pânico, a 

demência e a psicose (62). Essas são manifestações comuns e bastante incapacitantes que 

frequentemente não são precisamente examinados e, assim sendo, são frequentemente mal 

diagnosticados. O reconhecimento precoce destes sintomas pode levar a um diagnóstico mais 

antecipado da DP (63). 

 

 

2.2.2 Tratamento da doença de Parkinson 

 

As principais intervenções para a doença de Parkinson são farmacológicas, cirúrgicas e 

reabilitativas (64,51). 
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Embora não exista cura, existem diferentes terapias para a doença de Parkinson, as quais 

destinam em promover a independência e melhora dos sintomas, através dos recursos 

farmacológico, cirúrgico e reabilitativo (65,51). 

A redução do seguimento da doença e o controle dos sintomas é o que o tratamento 

pretende, pois não existe cura e nem terapêutica para regredir e nem evitar a neurodegeneração (53,28).  

O sucesso de um tratamento necessita de uma abordagem multidisciplinar com inserção 

gradativa e monitorada da terapia farmacológica (28). A seleção do medicamento para planejar o 

tratamento acontece mediante situações de cada indivíduo, ou seja, depende dos sintomas, idade e 

estágio da doença (66). 

A administração de levodopa (L-dopa) é a terapêutica medicamentosa mais utilizada, no 

entanto, com o avançar da patologia é necessário combinar outros medicamentos para fomentar o 

efeito e/ou diminuir os efeitos colaterais (28).  

Vários fármacos são utilizados para o tratamento da doença, além da L-dopa, entre 

eles: amantadina, anticolinérgicos, inibidores da enzima monoaminoxidase-B (MAO-B) e agonistas 

dopaminérgicos(AD) (64). O tratamento farmacológico consiste em:  

-Precursor dopaminérgico (levodopa): a terapêutica mais eficiente no manejo dos 

sintomas presentes na DP é a Levodopa. Perifericamente sofre ação da enzima dopa- descarboxilase 

que é convertida em dopamina e da enzima catecol-O-metiltransferase que transforma em 3-O-

metiltransferase. A administração de levodopa aumenta os níveis de dopamina no cérebro  (64,66). A 

maioria dos neurologistas optam por protelar o tratamento com o uso da levodopa para a fase mais 

avançada da patologia e dar início com o medicamento menos potente (64,66).  

-Agonistas dopaminérgicos: Os agonistas dopaminérgicos são importantes no tratamento 

da doença de Parkinson, tanto na fase inicial como também associadas à levodopa em pacientes com 

DP avançada (64,67). A ação farmacológica dos agonistas que são ingredientes que funcionam 

parecidos com a dopamina tem seu desempenho nos chamados receptores da dopamina, à medida 

que são ativados por um agonista, os receptores reagem de modo semelhante à dopamina, no qual a 

parte motora possa se recompor (67,66). 

-Inibidores da COMT (catecol-O-metiltransferase): diminuem o metabolismo da L-

dopa e aumenta sua oferta para o sistema nervoso central, o que visa possibilitar o aumento da dose 

de dopamina no cérebro e reduzir o número de doses da levodopa e melhora funcional (64,66). 

-Anticolinérgicos: podem ser utilizadas no tratamento sintomático, tanto em monoterapia 

quanto em maneira combinada, porém não é indicada para ser medicamento de primeira seleção, 
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devido à alta relação com os efeitos colaterais. Devido a alguns efeitos, em idosos, seu uso é limitado 

(64,66). 

-Amantadina: melhora o efeito terapêutico nos sintomas parkinsonianos, porém seu uso é 

limitado, devido ao seu efeito reduzido e de curta duração (benefício transitório). 

-Inibidores da MAO-B: utilizado como tratamento sintomático, aumenta a presença da 

dopamina na fenda sináptica (64,66). 

Outro tratamento indicado para a DP é o cirúrgico, as técnicas mais recomendadas são a 

cirurgia ablativa (talamotomia e palidotomia), onde através de um orifício de trepanação um alvo 

nos núcleos da base é localizado e atingido por um eletrodo, que realiza uma lesão gerada por 

radiofrequência nesses núcleos.  E a técnica de estimulação cerebral profunda, conhecida como DBS 

(Deep Brain Stimulstion), na qual um estimulador com eletrodos é implantado em um alvo cerebral 

profundo, por procedimento estereotáxicos neurocirúrgicos. Para esses procedimentos é 

imprescindível a avaliação criteriosa do paciente com DP (65).  

Além do tratamento farmacológico e cirúrgico, a terapêutica dispõe de medidas de 

reabilitação na doença de Parkinson, destinadas para a redução de incapacidade funcional e 

melhorias na qualidade de vida dos indivíduos e de seus familiares, para isso o atendimento 

multidisciplinar é de suma importância. As principais terapias de reabilitação são: fisioterapia, 

exercícios físicos específicos, exergaming (atividades físicas com auxílio de jogos de computador), 

fonoaudiologia, terapia estimulação ocupacional, cognitiva e suporte psicológico e emocional 

(64,65,68). 

 

2.3 AGROTÓXICOS, PERFIL HISTÓRICO 

 

A partir de uma conferência em Washington, surge na metade do século XX a revolução 

verde, atrelada à ideia de grandes produtores agrícolas, que defendiam o argumento de que 

produziriam alimentos em grande escala afim de exterminar a fome no mundo, gerando emprego e 

comida para as populações desfavorecidas socialmente (69). 

Neste cenário, o Brasil decidiu adotar o modelo proposto pela revolução verde, em meados 

de 1960-1970, durante a ditadura militar. Esta medida permitiu que o país se desvencilhasse no ramo 

da agricultura, desenvolvendo tecnologia própria em universidades, centros de pesquisa, agências 

governamentais e instituições privadas. A partir deste grande salto na economia, o país se 

transformou em um dos grandes recordistas de produção e exportação no cenário do agronegócio 

global (70). 
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Quando se iniciou a revolução verde, foram observadas intensas alterações no processo 

tradicional de trabalho agrícola, assim como em seus impactos sobre o ambiente e a saúde humana. 

Emergiram-se novos modelos de tecnologia no campo, muitos deles baseados no uso extensivo de 

agentes químicos, sendo disponibilizado para o controle de doenças, aumento da produtividade e 

proteção contra insetos e outras pragas (71). 

A revolução verde impulsionou o processo de modernização da agricultura em todo mundo, 

entretanto contribuiu para a utilização desregrada e desenfreada, de compostos químicos em excesso 

no manejo do solo, sendo a gênese de vários problemas de ordem pública, sanitária e ambiental 

atualmente (2). 

Há uma grande discussão em relação a nomenclatura correta a ser utilizada para se referir 

a esses produtos, sendo utilizado os seguintes termos: defensivos agrícolas, agrotóxicos, pesticidas, 

praguicidas, remédios de planta, veneno, entre outros, esses são algumas das inúmeras 

denominações para o grupo de substâncias químicas utilizadas no controle de pragas e doenças de 

plantas, tão grande como a lista dos termos são os efeitos nocivos à saúde humana (72).  

O projeto de Lei do Senado nº 680 de 2015, prevê atualmente a alteração do termo 

agrotóxico para fitossanitário, explicando que a palavra/termo é utilizada no Mercosul, deste modo 

melhoraria o ambiente de negócios para os produtores rurais no Brasil, associando ao termo usual 

uma conotação negativa. Os termos “pesticidas” e “praguicidas”, também são utilizados mascarando 

o aspecto da saúde humana e ambiental, denotando apenas o aspecto biológico  (73).  

No arcabouço da legislação brasileira, as discussões acerca dos agrotóxicos (denominação 

constante na legislação atualmente) iniciaram com a Constituição de 1988, que adotava a 

nomenclatura de defensivos agrícolas, denominação que, pelo seu próprio significado, excluía todos 

os agentes utilizados nas campanhas sanitárias urbanas, escondendo a ideia que as plantas são 

totalmente vulneráveis as pragas e doenças, mascarando os efeitos prejudiciais à saúde humana  (72). 

A Norma Regulamentadora Rural (NRR) nº5, revogada pela Portaria 191 de 15 de abril de 

2008, que trata da utilização de produtos químicos no trabalho rural humano, posteriormente 

alterada pelo processo da Constituição Federal de 1988, aprovou a Lei Federal nº 7.802, de 11 de 

julho de 1989 (74), definindo o termo agrotóxico (72). 

A lei previamente citada, atualmente regulamentada pelo Decreto 4.074, de 4 de janeiro de 

2002 (75), conceitua agrotóxico em seu Artigo 1º, inciso IV como: 

Agrotóxicos e afins - produtos e 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 plantadas, e de outros 

ecossistemas e 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 
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considerados nocivos, bem como as substâncias e produtos empregados como desfolhantes, 

dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento. 

 

2.3.1 Classificação dos agrotóxicos 

 

Com o advento da Segunda Guerra Mundial, empresas de produtos químicos responsáveis 

por abastecer a indústria bélica norte-americana começaram a produzir e estimular a utilização de 

agrotóxicos como herbicidas, fungicidas, inseticidas e fertilizantes químicos, juntamente com o 

emprego de novas tecnologias (maquinário) no campo  (71).  

Os agrotóxicos compreendem um grupo heterogêneo de agentes químicos desenvolvidos 

para o controle de uma gama de pragas nas plantações. Eles são classificados de acordo com o tipo 

de praga a ser combatida sendo: inseticidas, herbicidas ou fungicidas (76).  

A tabela 2 apresenta a classificação dos principais agrotóxicos usados, quanto à sua ação 

em um determinado tipo de organismo e ao grupo químico ao qual pertence. 

 

Tabela 2: Classificação dos agrotóxicos de acordo com o organismo alvo e a estrutura química 1 

 

Tipo de 

Agrotóxico 

Alvo Grupo Químico 

Inseticidas Possuem ações de combate a 

insetos, larvas e formigas 

Organoclorados 

Organofosforados 

Carbamatos 

Piretróides 

Fungicidas Combatem fungos Etileno-bis-ditiocarbanatos 

Dimetilditiocarbamatos 

Nitrogenados Heterocíclicos 

Substitutos do Benzeno 

Benzimidazóis 

Ftalimidas 

Herbicidas Combatem ervas daninhas Derivados da Glicina (Glifosato) 

Bipiridilos não seletivos 

Cloroxenofiacéticos 

Triazinas 

Dinitrofenóis e dinitrocresóis  

Fonte: Adaptado pela autora de SANTOS, 2013 (77) 
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Os inseticidas são produtos à base de substâncias químicas ou agentes biológicos, que 

possuem ação direta ou indireta, provocando a morte de insetos, sendo o principal agente 

responsável por intoxicações (78,79). O termo fungicida tem por significado matar o fungo, sendo que 

todo agente físico, químico ou biológico prejudicial aos fungos são classificados como fungicidas 

(78).  

Os herbicidas são substâncias químicas que têm ação de reduzir ou eliminar plantas 

infestantes (ervas daninhas), responsáveis por perdas nas culturas. No Brasil observa-se um aumento 

crescente no consumo de agrotóxicos, principalmente a classe dos herbicidas, sendo a principal 

razão, a expansão agrícola, sendo descrito em relatórios do sistema de Comercialização de 

Agrotóxicos do IBAMA como os agrotóxicos mais comercializados no Brasil (78,79). 

A grande maioria destes agentes químicos é composta por substâncias nocivas ao ser 

humano, como por exemplo, hidrocarbonetos aromáticos, organofosforados, carbamatos e 

organoclorados, entre outros, possuindo a habilidade de depositar-se no meio ambiente por vários 

anos. É importante destacar que, juntamente com os compostos químicos que empregam os 

agrotóxicos, fazem parte da sua composição veículos de contaminação, liberados nas reações 

químicas durante a sua síntese. Como o benzeno, elemento já relatado como mielotóxico e 

carcinogênico (80).  

Os agrotóxicos são divididos de acordo com a sua classe toxicológica, conforme elucidado 

no (Quadro 2), ou seja, pela capacidade que possuem de provocar a morte de metade de uma 

população expostos a determinada concentração do composto. Esta dose, chamada DL 50 (dose 

letal) é a dose necessária de uma dada substância para matar 50% de uma população em teste. A 

determinação é realizada expondo cobaias a variadas doses da substância até ser apontada aquela 

que mata apenas metade da população testada. A DL50 é frequentemente usada como um indicador 

da toxicidade aguda de uma substância (81). 

 

Quadro 2: Classificação dos Agrotóxicos  

Classe 

Toxicológica 

Grupo DL 50 Indicação do 

Rótulo 

I Altamente 

Perigo 

< 0,05g/kg Vermelho vivo 

II Muito 

Perigoso 

0,05 a 0,5g/kg Amarelo intenso 
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III Perigoso 0,5 a 5g/kg Azul intenso 

IV Pouco 

Perigoso 

> 5g/kg Verde intenso 

Fonte: Adaptado pela autora de Portaria Normativa Ibama nº 84, de 15 de outubro de 1996 (82); Ageitec (83) 

 

A classificação acima apresentada também está relacionada à ação e ao grupo químico. 

 

2.3.2 Exposição a agrotóxicos, danos à saúde e ao ambiente 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que a cada ano em média 3 a 5 milhões 

de pessoas são contaminadas por agrotóxicos em todo o mundo, esse número pode chegar a 25 

milhões de trabalhadores rurais. Mas, independentemente do número de indivíduos acometidos, é 

inegável a seriedade dos problemas, especialmente nos países em desenvolvimento que são 

responsáveis por aproximadamente 20% do consumo mundial dos agrotóxicos (72). 

A exposição do indivíduo aos agrotóxicos vai desde a exposição ocupacional pelo contato 

direto e/ou indireto, dependendo de sua ocupação, bem como ambiental pela contaminação do ar, 

solo, alimentos e água (84). 

A inclusão destas inovações como o uso de agrotóxicos de modo impróprio e 

indiscriminado acarretou efeitos diretos e danosos sobre o ambiente e a saúde humana, a exposição 

a estas substâncias é um dos principais problemas de saúde púbica (77). 

Os dados de intoxicação humana e contaminação ambiental provocado pelo uso intensivo 

e generalizado de agrotóxicos são alarmantes, o uso seguro apresentado pelas indústrias pode 

mascarar tamanho perigo de seus produtos aos seres humanos (85). 

Devido a sua toxicidade intrínseca, os agrotóxicos produzem efeitos lesivos à saúde 

humana que variam de acordo com o princípio ativo do composto químico, a dose absorvida, a 

forma de exposição e as características individuais em que o sujeito é exposto, ocasionando no 

indivíduo intoxicações que podem ser agudas, subagudas/sobreagudas e crônicas (86). 

As intoxicações agudas por agrotóxicos são as mais conhecidas e afetam, principalmente, 

as pessoas expostas em seu ambiente de trabalho (exposição ocupacional). Trazem efeitos como 

irritação da pele e olhos, coceira, cólicas, vômitos, diarreias, espasmos, dificuldades respiratórias, 

convulsões e morte (87,85). 

Quanto à intoxicação aguda, os sintomas são percebidos logo após o contato com o 

composto químico, causada geralmente em decorrência de exposições por curto período, porém com 

concentrações muito elevadas, geralmente os casos que são notificados são basicamente desse tipo. 
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Intoxicação subaguda/sobreaguda ocorre quando a exposição é moderada ou pequena a produtos 

alta ou medianamente tóxicos. Os efeitos emergem em alguns dias ou semanas. As manifestações 

clínicas podem incluir cefaleia, fraqueza, mal-estar, dor de estômago, sonolência, etc (85). 

Já as intoxicações crônicas podem afetar toda a população, pois são decorrentes da 

exposição múltipla aos agrotóxicos, geralmente em doses baixas. Os efeitos adversos decorrentes 

da exposição crônica aos agrotóxicos podem aparecer muito tempo após a exposição, dificultando 

a correlação com o agente (85).  

Dentre um conjunto de doenças investigadas e relacionadas às exposições crônicas 

podemos destacar o câncer e os distúrbios neurodegenerativos como, por exemplo, a doença de 

Alzheimer, esclerose múltipla, e a doença de Parkinson (77). 

Os inseticidas organofosforados e carbamatos exercem suas ações biológicas 

principalmente por inibição das enzimas denominadas esterases, em especial da acetilcolinesterase 

(AChE), que tem a ação de degradar o neurotransmissor acetilcolina (ACh). Com a AChE inibida, 

há acúmulo de ACh nos receptores muscarínicos, nicotínicos e no Sistema Nervoso Central (88). 

A associação entre exposição a pesticidas e a doença de Parkinson vêm sendo indicada em 

estudos recentes como o realizado por Wang e colaboradores (89), em que se utilizou uma ferramenta 

de avaliação de exposição baseada no sistema de informações geográficas (GIS) para estimar a 

exposição ambiental a 36 organofosforados comumente usados de 1974-1999, os autores 

encontraram que a exposição ambiental a cada organofosforados avaliado separadamente aumentou 

o risco de desenvolver DP. 

De acordo com o Protocolo de Avaliação da Intoxicações Crônicas por Agrotóxicos (90), as 

patologias relacionadas à intoxicação crônica por agrotóxicos são: 

Neoplasias, como mieloma múltiplo e leucemias; anemia aplástica; 

transtornos mentais, como alterações cognitivas e episódios depressivos; 

doenças do sistema nervoso como distúrbios do movimento, polineuropatias 

e encefalopatia tóxica; oculares, como neurite óptica e distúrbios da visão e 

ainda auditivas, circulatórias, respiratórias, digestivas e dermatológicas. 

 

Além das patologias apresentadas, estudos recentes apresentam uma relação entre a 

exposição direta a agrotóxicos e o alto índice de suicídios em trabalhadores rurais. As substâncias 

podem afetar o sistema nervoso central, causando transtornos como ansiedade, irritabilidade, 

insônia ou sono conturbado e depressão, podendo levar o indivíduo ao suicídio (85,77). 
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Um dos maiores perigos representados pelos agrotóxicos diz respeito aos efeitos que eles 

podem provocar na saúde das pessoas, principalmente daquelas que no campo ou na indústria, ficam 

expostas ao contato direto com os produtos (85). 

2.3.3 Registros e dados de notificação de agrotóxico no Brasil 

 

O registro de agrotóxicos no Brasil é realizado pelo Ministério da Agricultura, porém a 

avaliação de risco à saúde humana é feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

Os ingredientes ativos de agrotóxicos com uso autorizado no país e os Limites Máximos de Resíduos 

(LMR) permitidos são publicados pela Agência em documentos chamados Monografias 

Autorizadas (91). 

Quanto ao registro dos dados de intoxicação por agrotóxicos no Brasil o mesmo se 

estabelece através do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológica (SINITOX) 

(vinculado à FIOCRUZ e que tem por objetivo prestar orientação aos profissionais de saúde com 

relação às condutas clínicas em casos de intoxicação e, também, orientar a população em relação 

aos primeiros socorros e medidas de prevenção) e o Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN), vinculado diretamente ao Ministério da Saúde, que visa realizar a notificação 

deste agravo (intoxicação por agrotóxicos) e de outros (92). 

Em 2010, o Ministério da Saúde com o intuito de obter um maior número de informações 

estabeleceu a obrigatoriedade da notificação das intoxicações por agrotóxicos através do SINAN 

em toda a rede pública de saúde. O referido registro sobre intoxicações também pode ser obtido por 

outros diferentes sistemas como a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), Sistema de 

Informações Hospitalares (SIH/SUS) e Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). Faria e 

colaboradores (93) enfatizam que as discrepâncias nos dados obtidos entre os diferentes sistemas 

dificultam as análises, sugerindo a integração desses bancos de dados. O autor ainda destaca a 

descaracterização do receituário agronômico e a importância de se criar um sistema de informações 

fidedigno sobre o consumo de agrotóxicos. 

De acordo com Trabalho Técnico realizado pelo Sindicato Nacional das Empresas de 

Aviação Agrícola (SINDAG) (94), no Brasil no ano de 2014, foram notificados 582 casos de 

intoxicações. 

Em 2013, a incidência de intoxicações exógenas por agrotóxicos no Brasil foi de 6,23 casos 

por 100 mil habitantes. No período de 2007 a 2014, houve um aumento de 87% dos casos 

notificados, sendo que o total acumulado no período alcançou 68.873 casos. Dentre os estados que 

mais notificaram casos de intoxicação exógena por agrotóxicos, no mesmo período, temos São 
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Paulo com 12.562 casos, Paraná 10.967, Minas Gerais 10.625 e Pernambuco 5.734, finalizando com 

o Acre, com apenas 1 caso, sendo o estado que menos notificou (95). 

O estado do Mato Grosso é considerado um dos grandes polos de produção agropecuária 

do Brasil, e a incidência de intoxicações por agrotóxicos no estado apresentou várias oscilações. 

Houve aumento da incidência até o ano de 2010, voltando a crescer em 2013, o que pode refletir o 

trabalho da vigilância na sensibilização de gestores e profissionais de saúde para melhoria dos 

processos de detecção e notificação dos casos (95). 

Para garantir a contínua identificação e notificação dos casos, bem como as estratégias de 

prevenção e de assistência, é imprescindível a organização e o fortalecimento das ações de 

Vigilância em Saúde Ambiental no âmbito dos estados e dos municípios. Trabalhando de forma 

intersetorial, investir em capacitações junto aos profissionais de saúde que estão envoltos 

diretamente no atendimento aos casos de intoxicação e manipulam as fichas de notificação, além de 

estabelecer protocolos de atendimento e por fim aprimorar os mecanismos e fluxos de registro e 

análise das informações (96). 

No Brasil, os profissionais da área da saúde, apresentam dificuldade para diagnosticar, 

registrar e até referenciar um indivíduo intoxicado por agrotóxico. Observa-se que o número de 

notificações é muito menor que o número legítimo (85). 

Este padrão de desenvolvimento traz consigo impactos sociais e ambientais que se 

reproduzem agudamente e repercutem a longo prazo, os quais são custeados por toda a sociedade 

através de gastos públicos com recuperação de áreas contaminadas, prevenção, diagnóstico e 

tratamento de intoxicações agudas e crônicas, afastamentos e aposentadorias por invalidez de 

trabalhadores rurais e até mortes, perfazendo a ausência de custos que diretamente estão associados 

as indústrias químicas (97). 

Quando se fala em agrotóxicos, a primeira correlação feita é com seu emprego na 

agricultura. Entretanto tem sido aumentado a utilização desses compostos também nas áreas 

urbanas, como, por exemplo, os inseticidas domésticos que são adquiridos em supermercados, além 

dos que são utilizados pela saúde pública para o controle de vetores (98). A gama de princípios ativos 

de agrotóxicos é vasta, sendo referido aproximadamente 600 princípios ativos de agrotóxicos e 50 

mil formulações comerciais, utilizadas principalmente no combate de doenças, na agricultura e nas 

áreas urbanas para controle sanitário (99). 

Por mais que a prática da agricultura seja perpetrada pela humanidade há mais de dez mil 

anos, a prática de uso intenso de agrotóxicos para o controle de pragas e doenças que acometem a 

lavoura teve início a pouco mais de meio século, após as grandes guerras mundiais, as indústrias 

químicas encontram na agricultura um novo mercado para seus produtos (85).  
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O governo brasileiro impulsionou a atualização agrícola para o aumento da produtividade, 

criou-se o Sistema Nacional de Crédito Rural que subsidiou a entrada dos agrotóxicos através da 

obrigatoriedade embutida no percentual fixo de gasto com tais substâncias quando se era solicitado 

o empréstimo para a aquisição de máquinas, e outros componentes do processo produtivo  (69).   

A partir de 2008, o Brasil começou a liderar o ranking de maior consumidor de agrotóxicos 

do mundo. Os impactos na saúde pública são vastos, atingem diversos territórios e envolvem 

diferentes grupos populacionais, como trabalhadores em diversos ramos de atividades, moradores 

do entorno de fábricas e fazendas, além de toda a população, que consome diretamente os alimentos 

contaminados. Esses impactos estão relacionados com o modelo de produção e desenvolvimento 

adotado em nosso país, que visa à exportação (100). 

A modernização do campo nesta lógica foi direcionada para a formação de complexos 

agroindustriais para exportação de monoculturas em larga escala coexistindo com uma grande 

parcela de pequenas propriedades familiares que não possuíam meios para se adequar a tal 

tecnologia. Além disso, a difusão da superioridade tecnológica e seus progressos, em detrimento do 

conhecimento tradicional exerceram um processo de assujeitamento aos novos padrões vigentes (77). 

Em 2014, a Associação Brasileira da Indústria Química (ABIQUIM) anunciou o aumento 

de 13% nas vendas de agrotóxicos no Brasil, com um faturamento líquido de US$ 12,2 bilhões (R$ 

25 bilhões), contra US$ 11,5 bilhões (R$ 22 bilhões) em 2013, segundo dados aportados pelo 

Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal (SINDIVEG) (95). 

De acordo com Rossi (101), nos últimos dez anos, o mercado mundial apresentou um 

crescimento na utilização de agrotóxicos atingindo cerca de 93%, enquanto que no Brasil, o 

crescimento foi alarmante com níveis de 190%. 

Aguiar e colaboradores (102), verificaram a associação entre a exposição a fatores 

ambientais (pesticidas, herbicidas entre outros) e a doença de Parkinson de Início Precoce- DPIP. 

Foram incluídos na pesquisa 72 casos e 81 controles (voluntários saudáveis), ambos foram 

investigados para a exposição ambiental. A exposição a fatores ambientais como pesticidas, 

herbicidas ou solventes orgânicos foi mais prevalente entre os pacientes com a doença de Parkinson 

de início Precoce. 

O contato materno aos agrotóxicos foi relacionado à maior ocorrência de malformações 

congênitas e constatou-se 100% a mais de casos de malformação congênita entre filhos de mães 

expostas aos agrotóxicos durante o período periconcepcional em relação às demais (103).  

Pignatti, Machado, Cabral (104) em estudo para verificar riscos de exposição ao agrotóxico, 

demonstrou que névoas de agrotóxicos provenientes da pulverização das lavouras lesaram hortas, 

plantas e folhagens de jardim, segundo relato obtido de moradores das cidades próximas a lavouras. 
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Isso se denominou de “acidente rural ampliado”, em que a magnitude e dimensão transcendem o 

ambiente de trabalho, colocando em ameaça a fauna, flora e a saúde dos habitantes da cidade, como 

também podem causar danos imediatos (agudos) e/ou tardios (crônicos) efeitos imponderáveis 

surgindo tardiamente. 

No estudo de Moreira e colaboradores (105), foi realizada análise da contaminação de águas 

superficiais e de chuva por agrotóxicos em duas cidades do Mato Grosso. Os autores relatam elevado 

consumo de herbicidas e fungicidas abordando um grande consumo de agrotóxicos (endosulfan e 

metamidofós) que são proibidos na Europa e Estados Unidos. Em um dos municípios, resíduos de 

agrotóxicos foram encontrados em 83% e na outra de 81% das amostras pesquisada, incluindo em 

poços que abastecem várias escolas da cidade. Neste mesmo estudo avaliou-se também a 

contaminação de organismo por exposição ambiental e os eventuais impactos dos agrotóxicos na 

reprodução e no desenvolvimento de anfíbios. Observando-se a presença de organoclorados em 14 

indivíduos de sapo-cururu a partir de análise do plasma sanguíneo. Foram detectadas malformações 

apendiculares em cinco sapos-cururu, sendo essas comprovadas por exame visual e radiológica (105).    

 A análise de indicador biológico nas amostras de urina de 79 indivíduos residentes em um 

município de Mato Grosso, identificou a presença de resíduos de glifosato e piretróides, 

respectivamente 88% e 80% de amostras positivas, indicando que os trabalhadores e residentes das 

regiões rurais agrícolas, que estão em contato com a produção de soja, podem ter mais exposição 

ao glifosato enquanto os residentes da região urbana podem ser mais expostos aos piretroides, 

aplicado no controle e combate a vetores de doenças (106). 

No estudo ecológico de Rigotto e colaboradores (107), os dados obtidos sugerem que nos 

municípios que consomem mais agrotóxicos ocorreram maior morbimortalidade por neoplasias, no 

qual podem estar sofrendo influências pelas mudanças produtivas, sociais e ambientais, relacionada 

a ampliação da tecnologia agrícola, aumentando o risco da comunidade rural. 

É grande a problemática envolta na utilização dos agrotóxicos no Brasil e no mundo, os 

danos cumulativos a saúde humana são remontadas em diversas pesquisas que elucidam diversas 

alterações sistemáticas que acometem as populações expostas. Sendo necessária a discussão e 

implementação de políticas públicas efetivas na saúde do trabalhador, a fim de prevenir o risco do 

desenvolvimento de comorbidades associadas aos agrotóxicos.   
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a associação entre as exposições ambientais a agrotóxicos e a ocorrência da 

Doença de Parkinson. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar o perfil sócio demográfico, hábitos sociais e hereditariedade. 

 Verificar as associações entre agrotóxicos e a ocorrência da doença de Parkinson. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS  

 

 

4.1 DESENHO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo de caso-controle de base hospitalar que é considerado um desenho 

de estudo eficiente para avaliar a associação exposição-doença numa determinada população.  

O estudo caso-controle (108) refere-se a um estudo observacional, através de duas amostras 

selecionadas, sendo o grupo de indivíduos que desenvolveram a doença em questão (caso) e o grupo 

de indivíduos que não desenvolveram a doença (controle). A verificação desse estudo parte do efeito 

para chegar as causas. É olhar para o passado e medir a frequência da exposição a um possível fator 

de risco, ou seja, é feito de forma retrospectiva. O objetivo é detectar características (exposição, ou 

fator de risco) que ocorrem em maior ou menor frequência entre os dois grupos, os casos e os 

controles. 

 

4.2 LOCAL DE ESTUDO 

 

O local do estudo delimita-se ao município de Cuiabá- Mato Grosso que foi fundado em 

08 de abril de 1719. Possui 551.098 habitantes de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia 

Estatística- IBGE (109). 

A pesquisa foi realizada no Hospital Geral Universitário (HGU) na cidade de Cuiabá – MT, 

sendo um local de referência de atendimento a pacientes com a doença de Parkinson.  

O hospital foi fundado no mês de outubro do ano de 1942, tem como missão “oferecer 

assistência à saúde e ao ensino de forma autossustentável com compromisso com a qualidade e com 

o resultado” e tem como visão “ser reconhecido regionalmente como Hospital Filantrópico e de 

Ensino em atendimento de média e alta complexidade". A instituição consta com 234 leitos, sendo 

18 leitos de Unidade de Terapia Intensiva Adulta e 16 leitos de UTI Neonatal, sendo 96% dos 

atendimentos destinados aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), atendendo pacientes de 

Cuiabá e toda região metropolitana.  
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4.3 POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

Eram elegíveis para o estudo, a população selecionada a partir de uma amostra por 

conveniência, constituída por pessoas atendidas nos locais do estudo no período de julho de 2017 a 

agosto de 2018. 

 

4.3.1 Grupo de estudo 

 

Foram considerados casos, os indivíduos selecionados com diagnóstico de Parkinson em 

tratamento no ambulatório de Neurologia do Hospital Geral Universitário (HGU) em Cuiabá-MT, 

com e sem exposição a agrotóxicos.  

 

4.3.2 Grupo controle 

 

Para o grupo controle foram inseridos seus pares de pacientes sem Parkinson com e sem 

exposição a agrotóxicos, atendidos no Hospital Geral Universitário (HGU) em Cuiabá-MT. 

 

4.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

Para o grupo caso os critérios para diagnóstico da doença basearam-se na Classificação 

Internacional de Doenças (CID 10): G20, sendo outras causas de Parkinsonismo exclusos (G21-

G22). 

Foram elegíveis todos os indivíduos do grupo caso e controle que assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), onde os mesmos foram abordados nos intervalos das 

consultas de retorno ou rotina.  

Todos os participantes do estudo eram residentes do estado de Mato Grosso. 
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4.5 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO PARA OS GRUPOS 

 

 Pacientes que apresentaram sinais de transtornos psiquiátricos (delirantes ou alucinatórios); 

 

4.6 AMOSTRAGEM 

 

 

O tamanho da amostra foi calculado através da ferramenta Epi Info 7.2.2.6. A amostra final 

foi estimada em 352 indivíduos, sendo 88 pessoas com Parkinson (grupo caso) e 264 pessoas sem 

Parkinson (grupo controle), considerando-se um erro alfa de 5%, poder do estudo de 80%, 

percentagem de controles expostos de 30% e uma razão entre casos e controles de 1:3. Após a 

aplicação dos questionários, foram excluídos três casos por incompletude das informações. Como 

compensação incluiu-se mais 2 controles no banco de dados. 

 

4.7 COLETA DE DADOS 

 

4.7.1 Instrumentos  

 

Para a coleta dos dados, construiu-se um questionário estruturado (APÊNDICE I), o qual 

foi testado previamente com os indivíduos do grupo caso para avaliação do seu desempenho. 

O questionário contemplou as seguintes variáveis: Informações sócio demográficas 

(sexo, idade, raça, escolaridade, estado civil, religião e renda per capita); Informações Clínicas e 

Hábitos de vida (peso, altura, IMC, hereditariedade, tabagismo, consumo de álcool e café);  

Informações de exposição ambiental a agrotóxicos e ocupacionais  (história de residência perto 

de lavouras/fazendas, história de residência próximo a plantações que usam agrotóxicos, história de 

uso de inseticidas na residência e em horta/pomar/jardim, local de trabalho, histórico de local de 

trabalho que usa agrotóxico e história de trabalho em atividades expostas ao agrotóxico). 

 

4.7.2 Realização da pesquisa 

 

A coleta de dados foi realizada pela autora e por acadêmicas previamente selecionadas, 

treinadas e padronizadas quanto à forma de apresentação das questões contempladas no 
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questionário. As acadêmicas participantes da coleta de dados cursavam Psicologia e participavam 

do Programa de Iniciação Científica (PIC) da Universidade de Cuiabá-UNIC.  

Primeiramente foi apresentado ao indivíduo os objetivos, riscos e benefícios em participar 

da pesquisa para obtenção do TCLE (APÊNDICE II), após a assinatura do participante da pesquisa, 

foi fornecida uma via para o participante e a outra via ficava com a pesquisadora responsável.  

 

4.8 ASPECTOS ÉTICOS 

 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Cuiabá- 

CEP/UNIC, sob numeração do CAAE: 66087017.3.0000.5165, conforme os critérios previstos em 

normatização, cumprindo assim todos os requisitos necessários à realização de pesquisas com seres 

humanos determinados na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde -CNS (ANEXO I). 

Foram abordados os aspectos éticos quanto à proteção e confidencialidade dos dados e a garantia 

de um ambiente saudável e amistoso durante as entrevistas. 

 

4.9 RISCOS E BENEFÍCIOS 

 

Essa pesquisa apresentou risco mínimo, pois pode ter ocorrido leve desconforto ao 

responder alguma pergunta. O questionário que foi aplicado nesta pesquisa não é invasivo. Foi 

disponibilizado atendimento psicológico no Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) da Faculdade de 

Psicologia da Universidade de Cuiabá (UNIC) para àqueles pacientes que desejaram ou que foi 

identificado a necessidade pela pesquisadora. 

Não houve nenhum benefício material aos participantes. O desenvolvimento desse estudo 

trará benefícios no campo científico e contribuirá para implementação de ações de promoção à saúde 

da população a fim de superar esses impactos. 

 

4.10 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os instrumentos foram digitados, codificados e analisados no programa Epi Info versão 

7.2.2.6 e os erros de digitação foram conferidos e corrigidos. 

Foram utilizados os programas Epi Info para análise descritiva e bivariada e o programa 

SPSS 18.0 para a análise múltipla dos dados. 
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Na análise de dados, as variáveis foram recategorizadas após a análise descritiva. 

Realizou-se também as análises bivariadas e regressão logística. Na análise bivariada foram 

identificadas as associações brutas entre exposição e efeito. Foi realizada a regressão logística, 

considerando todas as variáveis quando as análises brutas apresentaram p-valor menor que 0,10 

mantendo-se no modelo final, as variáveis com níveis descritivos (p) inferiores a esse valor foram 

considerados significantes (p<0,05). 
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5 RESULTADOS 

 

 

A coleta de dados iniciou-se em julho de 2017 sendo finalizada em agosto de 2018. Foram 

entrevistados 351 indivíduos, sendo 85 casos e 266 controles. A análise descritiva das condições 

sociodemográficas dos indivíduos estudados se encontra na Tabela 3. Observa-se que a maioria dos 

participantes do grupo caso era do sexo masculino, 63,53%, já no grupo controle, 61,89% eram 

mulheres.  A média de idade dos casos foi de 67,52 (Desvio padrão ± 12,02 anos) e a dos controles 

foi de 60,49 anos (Desvio padrão ± 11,70 anos) com maior proporção na faixa etária de 60 anos ou 

mais entre os dois grupos. Em relação a raça/cor, os indivíduos se autodeclararam brancos, sendo 

45,88 % do grupo caso e 32,08% do grupo controle.  

Trata-se de uma população de baixa escolaridade, sendo que 72,95% dos casos e 54,89% 

dos controles não realizaram o ensino médio. Os grupos caso e controle não diferiram quanto ao 

estado civil e religião, sendo que as maiores proporções mantêm um relacionamento afetivo estável 

(casado ou amasiado) e relatam ser católicos. A média da renda per capita dos casos foi de R$772,90 

(±536,99) e a dos controles foi de R$815,51(±615,86) (Tabela 3). 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

*Alguns entrevistados não responderam. 

#Salário Mínimo (SM) vigente (R$954,00). 

 
 

 

Tabela 3: Distribuição de casos e controles segundo as variáveis sociodemográficas. Cuiabá, Mato Grosso, 

2017-2018 

 Caso Controle 

 n % n % 

Sexo*     

Feminino 31 36,47 164 61,89 

Masculino 54 63,53 101 38,11 

Faixa Etária*     

27-39 anos 1 1,18 11 4,15 

40- 59 anos 21 24,71 110 41,51 

60 anos e mais 63 74,12 144 54,34 

Raça/cor*     
Amarelo 2 2,35 4 1,51 

Branco 39 45,88 85 32,08 

Indígena - - 2 0,75 

Preto 13 15,29 44 16,60 

Pardo 31 36,47 130 49,06 

Escolaridade     

Analfabeto 9 10,59 23 8,65 

Ensino Fundamental incompleto e 

completo 62 72,95 146 54,89 

Ensino Médio incompleto e completo 12 14,12 79 29,70 

Ensino Superior Incompleto ou mais 2 2,36 18 6,77 

Estado Civil     

Casado ou Amasiado  55 64,71 156 58,65 

Separado/Divorciado 8 9,41 29 10,90 

Solteiro 4 4,71 34 12,78 

Viúvo 18 21,18 47 17,67 

Religião*     

Católica 44 53,66 159 60,46 

Espírita - - 7 2,66 

Evangélica 30 36,59 85 32,32 

Nenhuma 8 9,76 7 2,66 

Outras - - 5 1,90 

Renda Per capita*#     

Até meio SM 31 36,90 88 33,21 

> Meio até 1 SM 28 33,33 125 47,17 

> 1 SM 25 29,76 52 19,62 
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A análise descritiva segundo hábitos sociais e hereditariedade dos grupos caso e controle 

está distribuída na tabela 4. Considerando os hábitos sociais, entre os casos houve menor consumo 

de bebida alcoólica e do tabaco. Não houve diferenciação dos dados nos grupos estudados quanto 

ao consumo de café, 95,29% dos casos e 94,36% dos controles consomem ou já consumiram café. 

A história familiar da Doença de Parkinson foi mais frequente no grupo de casos que no de controles, 

sendo 23,53% e 9,02% respectivamente.   

 

 

Tabela 4: Distribuição de casos e controles segundo hábitos sociais e hereditariedade dos indivíduos 
estudados. Cuiabá, Mato Grosso. 2017-2018 

 Caso Controle 

 N % N % 

Consumo de bebida alcoólica     

Nunca 59 69,41 123 46,24 

Etilista ou ex- etilista 26 30,59 143 53,76 

Tabagismo     

Nunca Fumou 57 67,06 130 48,87 

Fumante ou ex- fumante 28 32,94 136 51,13 

Consumo de Café     

Nunca 4 4,71 15 5,64 

Consome ou já consumiu 81 95,29 251 94,36 

Antecedentes Familiares com DP     

Sim 20 23,53 24 9,02 

Não 65 76,47 242 90,98 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com base nas análises bivariadas das variáveis sócio demográficas (Tabela 5), observou-

se associação positiva com a doença de Parkinson, com significância estatística, no sexo masculino 

(OR= 2,82, IC=1,70-4,69), com idade de 60 anos ou mais (OR=2,40, IC=1,39-4,13), pertencer a 

raça/cor branca (OR=1,80, IC=1,09-2,97), até fundamental completo (OR=2,91, IC= 1,55-5,43), 

com renda per capita maior de 1 salário mínimo (OR=1,73, IC= 0,99-3,03). As demais comparações 

não foram associadas com significância estatística. 
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Tabela 5: Odds ratio e intervalo de confiança (IC 95%) de variáveis sócio demográficas. Cuiabá-MT, 2017-
2018 

Variável Caso Controle OR IC p valor 

 N % n %     

Sexo*         

Masculino 54 63,53 101 38,11 2,82 1,70  4,69 <0,001 

Feminino 31 36,47 164 61,89 1,00    

Faixa Etária*         

60 anos e mais 63 74,12 144 54,34 2,40 1,39 4,13 0,001 

27 até 59 anos 22 25 121 45,66 1,00    

Raça/cor         

Branca 39 45,88 85 31,95 1,80 1,09 2,97 0,019 

Outros 46 54,12 181 68,05 1,00    

Estado Civil         

Vive com companheiro 55 64,71 156 58,65 1,29 0,77 2,14 0,320 

Vive sem companheiro 30 35,29 110 41,35 1,00    

Escolaridade         

Até Ensino fundamental completo 71 83,53 169 63,53 2,91 1,55 5,43 <0,001 

> Ensino Fundamental completo 14 16,47 97 36,47 1,00    

Renda Per capita*#         

> 1 Salário mínimo 25 29,76 52 19,62 1,73 0,99 3,03 0,05 

Até 1 Salário mínimo 59 70,24 213 80,38 1,00    

         

Fonte: Elaborado pelo autor 

*Alguns entrevistados não responderam. 

#Salário Mínimo (SM) vigente (R$954,00). 

 

 

Em relação a análise bivariada das variáveis de hábitos sociais, hereditariedade de 

exposição ocupacional e ambiental (Tabela 6), apresentou se associação positiva com a doença de 

Parkinson, com significância estatística o índice de massa corporal-IMC < que 24,9 (OR=2,38, IC= 

1,39-4,08), nunca consumiu tabaco (OR=2,12, IC=1,27-3,55), nunca consumiu álcool (OR=2,63, 

IC=1,56-4,43), familiar com Parkinson (OR=3,10, IC=1,61-5,96). Os casos referiram que o local de 

trabalho utilizava agrotóxico, com associação estatisticamente significante (OR=2,35, IC=1,36-

4,06) e que manuseava agrotóxico (OR=3,78, IC=1,92-7,45). As outras comparações não foram 

associadas com significância estatística.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 



47 

 

Tabela 6: Odds ratio e intervalo de confiança (IC 95%) de variáveis de hábitos sociais, hereditariedade, 
ocupacionais e ambientais. Cuiabá-MT, 2017-2018 

Variável Caso Controle OR IC p valor 

 N % n %     

         

IMC*         

< 24,9 36 50,70 75 30,12 2,38 1,39 4,08 0,001 

25 ou mais 35 49,30 174 69,88 1,00    

Consumo de Tabaco         

Nunca  57 67,06 130 48,87 2,12 1,27 3,55 0,003 

Fuma ou ex-fumante 28 32,94 136 51,13 1,00    

Consumo de álcool          

Nunca 59 69,41 123 46,24 2,63 1,56 4,43 <0,001 

Etilista ou ex-etilista 26 30,59 143 53,76 1,00    

Consumo de Café         

Nunca 4 4,71 15 5,64 0,82 0,26 2,66 0,74 

Consome ou já consumiu 81 95,29 251 94,36 1,00    

Familiar com Parkinson         

Sim 20 23,53 24 9,02 3,10 1,61 5,96 <0,001 

Não 65 76,47 242 90,98 1,00    

Aplicação de veneno para insetos na 

residência. 
        

Sim 45 52,94 160 60,15 0,74 0,45 1,21 0,24 

Não 40 47,06 106 39,85 1,00    

Trabalhou em fazenda/lavouras         

Sim 44 51,76 122 45,86 1,26 0,77 2,06 0,34 

Não 41 48,24 144 54,14 1,00    

Local de trabalho que utilizava 

agrotóxico 
        

Sim 29 34,12 48 18,05 2,35 1,36 4,06 0,001 

Não 56 65,88 218 81,95 1,00    

Manuseava agrotóxico         

Sim 20 23,53 20 7,52 3,78 1,92 7,45 <0,001 

Não 65 76,47 246 92,48 1,00    

Aplicação de veneno para insetos na 

residência. 
        

Sim 45 52,94 160 60,15 0,74 0,45 1,21 0,24 

Não 40 47,06 106 39,85 1,00    

         

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Na Tabela 7 encontram-se o modelo final de regressão logística (Odds Ratios e IC 95%) 

sendo as variáveis associadas a doença de Parkinson: possuir renda per capita maior 1 salário 

mínimo, ser do sexo masculino, nunca ter utilizado tabaco, ter familiar com a doença de Parkinson, 

escolaridade até o ensino fundamental completo e já ter manuseado agrotóxico.  
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Tabela 7: Modelo final de Regressão logística - Odds Ratios e IC95% de variáveis preditoras para a doença 
de Parkinson. Cuiabá-MT, 2017-2018 

Variáveis OR IC p valor 

Renda Per capita 

> 1 salário mínimo 

Até 1 salário mínimo 

 

2,18 

1,0 

1,14 - 4,16 0,018 

Sexo 

Masculino  

Feminino  

 

3,01 

1,0 

1,66 - 5,45 <0,001 

Consumo de tabaco 

Nunca 

Fumante ou ex- fumante 

 

3,32 

1,0 

1,80 – 6,12 <0,001 

Familiar com Parkinson 

Sim  

Não  

 

3,42 

1,0  

1,61 – 7,28 0,001 

Escolaridade  

Até Ensino fundamental completo 

> Ensino Fundamental completo 

 

3,55 

1,0 

1,76 – 7,16 <0,001 

Manuseava agrotóxico 

Sim 

Não  

 

3,43 

1,0  

1,55 – 7,58 0,002 

Fonte: elaborado pelo autor.              
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6 DISCUSSÃO 

 

 

O presente estudo foi realizado em Mato Grosso, estado do agronegócio e pode-se observar 

que os resultados do estudo demonstraram correlação entre a exposição aos agrotóxicos e a doença 

de Parkinson, através da associação estatisticamente significante de trabalhar em local que utilizava 

agrotóxico e de indivíduos que manusearam agrotóxico.  

Tal resultado é corroborado por diversas pesquisas realizadas ao redor do mundo. Num 

estudo realizado em duas cidades do Mato Grosso, ao analisar a contaminação de águas e de chuvas 

por agrotóxicos revelaram a existência de diversos agrotóxicos nas amostras de chuva e águas 

superficiais (105). Neste mesmo estado foi identificado os principais riscos associados ao uso de 

agrotóxicos na produção de soja. No que se refere a poluição, foram identificados diversos resíduos 

de agrotóxicos nas águas da chuva, e na análise de indicadores biológicos encontrou-se em 61% das 

amostras de sangue a presença de pelo menos um certo inseticida organoclorado, já em relação as 

amostras de urina, foi verificado que em 88% delas, havia o glifosato (106). 

Desta maneira, a contaminação humana por agrotóxico é investigada por diversas 

pesquisas pelo mundo, existem evidências sobre o provável papel da exposição a agrotóxicos e a 

incidência da doença de Parkinson (110). Um estudo de base populacional realizado na Califórnia 

constatou que a exposição a organofosforados está associada com o risco elevado de doença de 

Parkinson (89). Na França a pesquisa feita por Kab e colaboradores (111) constantou que em regiões 

com a utilização acentuada de agrotóxicos são caracterizadas por maior risco da doença. Assim 

como em um estudo realizado na Holanda(112)  investigou a associação entre a exposição ambiental 

a agrotóxico e a doença de Parkinson, em que verificou aumento do risco da doença com a exposição 

a um agrupado de 21 agrotóxicos. Além disso, uma pesquisa de revisão sistemática, demostrou que 

existe plausibilidade de associação da exposição a agrotóxico e o aumento do risco de desenvolver 

a doença de Parkinson (113).   

Outro estudo (114) buscou avaliar o papel dos fatores ambientais no desenvolvimento da 

doença de Parkinson e concluiu que ser exposto a agrotóxico e ter histórico de envenenamento 

agudo por organofosforado estão ligados com o progresso da doença. Uma revisão sistemática de 

46 pesquisas, da ligação entre a doença de Parkinson e a exposição a pesticidas, verificou que o 

risco é em torno de 1,6 vezes mais alta em indivíduos exposto a pesticidas (115). 

Os resultados sugerem um aumento do risco de doença de Parkinson em indivíduos que 

relataram ter trabalhado em local que aplicavam agrotóxicos. Dessa mesma forma, em uma pesquisa 
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realizada em Costa Rica, através de teste de triagem para doenças neurodegenerativas, obteve 

resultado significante, sendo que a exposição ocupacional a agrotóxico teve risco aumentado de 

2,57 para a doença de Parkinson (116). O que corrobora com o presente trabalho onde se observou 

que Indivíduos que desenvolveram doença de Parkinson estiveram sob risco ocupacional devido ao 

uso de agrotóxico no decorrer de suas vidas, podendo a exposição estar relacionado a problemas de 

saúde, colocando em risco a própria saúde e do meio ambiente. Estes fatores são semelhantes aos 

resultados obtidos em um estudo de coorte, o qual constatou que a exposição a agrotóxicos foi 

referida por 7.864 indivíduos, dentre estes, cerca de 25% eram fazendeiros, agricultores ou 

pescadores, como também as pessoas expostas apresentaram 70% mais incidência da doença de 

Parkinson do que os não expostos aos agrotóxicos (117).  

O Estudo de Rugbjerg e colaboradores(118) fornecem informação que trabalhar em 

agricultura aponta que as exposições agrícolas possam ser consideradas como fatores de risco para 

a doença. Outra pesquisa de revisão sistemática de estudos de coorte e caso controle, investigou a 

associação da exposição a agrotóxicos e o risco de desenvolver a doença de Parkinson. Neste estudo, 

a doença também foi ligada com a agricultura e com agrotóxicos (119).  

Na análise de regressão logística foi encontrada uma associação positiva entre manusear 

agrotóxico e a doença de Parkinson, apresentando estimativas de risco de 3,43 (1,55-7,58), o que 

sugere que exposições de contato direto com elementos tóxicos aumenta o risco para o 

desenvolvimento da doença. Da mesma forma, Elbaz e colaboradores(120) encontraram evidências 

importantes em seu estudo que avaliou o vínculo entre a doença de Parkinson e a exposição 

ocupacional a pesticidas em uma população francesa determinada por elevada exposição ao produto. 

O qual resultou em uma associação estatisticamente significante entre a doença e a utilização global 

de pesticidas, em especial os organoclorados. Sendo que, os agrotóxicos organoclorados são 

elementos fortemente tóxicos em altas concentrações, e deterioram o sistema dopaminérgico, pois 

são lipofílicos e mantém-se no meio ambiente resultando em bioacumulação  (121).  

Conforme outros estudos relatados anteriormente, os resultados de uma pesquisa realizada 

na Califórnia demostraram que a exposição de agrotóxico no local de trabalho pode estar associada 

com o aumento do risco para a doença de Parkinson. Foi evidenciado também que a alta exposição 

a agrotóxico teve uma associação positiva para as atividades ocupacionais como atribuições de 

misturar e carregar a carga contendo o produto (122).   

Corroborando com descrições anteriores de que as exposições ocupacionais a pesticidas se 

tornam o maior risco de desenvolver o Parkinson, as análises do estudo de base populacional em 

uma área agrícola indicaram uma associação positiva da exposição direta a pesticidas, como 
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pulverizar, aplicar ou misturar aumentando duas vezes o risco da doença entre homens expostos 

(123). Neste sentido, os resultados de uma pesquisa realizada na França, concluíram que as 

associações relevantes apareceram para os agricultores com exposições frequentes e prolongadas e 

para os indivíduos que aplicavam os agrotóxicos (124).  Desta forma, boa parte da população do grupo 

caso sofreu algum tipo de exposição a agrotóxicos, mas é difícil estabelecer o tipo de agrotóxico 

específico e mensurar a quantidade, duração e frequência dessa exposição até o diagnóstico da 

doença de Parkinson no presente estudo.  

Foi verificado neste estudo um risco de doença de Parkinson mais de três vezes superior 

em indivíduos com história familiar da doença. Estes resultados estão em consoante com a literatura 

que revelam que a história familiar demonstrou ser importante fator de risco para a doença. E que 

em associação com os fatores ambientais exercem papel importante no fator etiológico, sugerindo 

uma interação entre fatores ambientais e susceptibilidade familiar (125,126). Semelhante a isso, 

Brouwer e colaboradores (112) em seu estudo epidemiológico realizado na Holanda que buscou 

verificar a associação entre a exposição ambiental e o risco da doença de Parkinson encontraram 

um risco aumentado de mais de duas vezes maior entre os casos para o histórico familiar da doença. 

Nesta pesquisa uma associação foi reportada entre nunca ter fumado e o risco para a doença 

de Parkinson. Este dado é semelhante ao resultado alcançado de numerosos estudos que evidenciam 

sobre a correlação entre tabagismo e o risco da doença (127). Em pesquisa de meta análise (128), foi 

encontrada associação inversa entre tabagismo e a doença de Parkinson. Corroborando com isso, 

outra meta análise (129) que afirma que há uma ligação causal entre o risco da doença e tabagismo.  

Ainda em relação ao tabagismo, estudos epidemiológicos (112,130,89,123) encontraram entre 

os grupos de pacientes mais casos que nunca fumaram do que nos controles ou os casos relataram 

ter fumado menos do que os controles. À vista disso, há consonância de indícios em ser humano e 

animal que sugerem um efeito protetor biológico do tabagismo sobre a doença de Parkinson, sendo 

a fumaça do cigarro um neuroprotetor (131,132,133). 

No presente estudo, ser do sexo masculino foi associado à doença de Parkinson. Em 

investigações de base populacional realizada na Califórnia (EUA), o sexo masculino também foi 

considerado associado com a doença, sendo que houve aumento de risco de duas vezes para a doença 

de Parkinson entre os homens classificados como expostos aos agrotóxicos (123). Outra pesquisa, 

produzida por Hancock e colaborares, encontrou da mesma forma ser o sexo masculino mais 

propenso (134). 
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Corroborando com isso, num estudo de revisão sistemática referente a prevalência da 

doença de Parkinson constatou sendo maior a prevalência no sexo masculino (35). Por outro lado, 

outro estudo encontrou que não há um consenso para tal prevalência entre os sexos (33). 

Outra variável estudada foi a renda, onde possuir renda per capita maior que um salário 

mínimo, foi associada com a doença de Parkinson. Na pesquisa de Andrade e colaboradores, no Rio 

de Janeiro, com objetivo de verificar aspectos da funcionalidade e dos fatores ambientes em 

pacientes com a Doença de Parkinson, 63,6% dos entrevistados possuíam renda familiar entre 1 a 3 

salários mínimos (135). Outro estudo verificou uma renda familiar de um a três salários mínimos dos 

participantes com a doença de Parkinson (136). 

Em relação a escolaridade, nesta pesquisa, houve maior estimativa de risco para os que 

realizaram o estudo até o ensino fundamental completo. Encontrou-se, na análise bivariada, maior 

frequência de pessoas do grupo caso com o até ensino fundamental completo, com 83,53%. Wang 

e colaboradores (89), observaram em sua pesquisa que os indivíduos com a doença de Parkinson 

apresentaram menos anos de estudo do que os sem a doença. O achado de Narayana e colaboradores 

(112) corroboram o aqui visualizado, sendo que os indivíduos do grupo controle obtiveram mais anos 

de estudos do que os casos, apresentando mais de 12 anos de estudo. O baixo nível de escolaridade 

dos indivíduos é coerente com o estudo de Peternella e Marcon (137), o qual revela que a maioria dos 

pesquisados (65%) tinham até o ensino fundamental completo.  

Este estudo apresenta algumas limitações e fragilidades. É possível existir um viés de 

seleção, uma vez que os sujeitos do estudo não representam todos os casos da população, os dados 

referem-se de indivíduos atendidos em um hospital, impossibilitando o conhecimento dos 

indivíduos que não são atendidos no referido local. Uma segunda limitação que pode ter é o viés de 

memória, habitualmente os casos tendem a ter melhor memória que os controles a respeito da 

patologia, apresentando melhor resposta referente a exposição do seu passado. Neste sentido, foram 

tomados os devidos cuidados e procurou-se minimizar esse viés através do treinamento e 

acompanhamento dos entrevistadores e padronização na coleta de dados. Outra limitação verificada 

aqui e em algumas pesquisas com indivíduos expostos aos agrotóxicos, é que dificilmente essas 

pessoas são expostas a um único elemento, tornando imprecisa a determinação de quais elementos 

químicos foram responsáveis pela exposição. A falta de informação detalhada sobre o elemento 

específico e a duração, frequência e intensidade da exposição podem decorrer de perda de 

informações ou de conhecimento incompleto de todas as exposições. 

Como aspectos positivos do presente trabalho está o tamanho da amostra que deu força 

estatística necessária para verificar o risco da exposição. Outro ponto forte é que este estudo é 
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pioneiro na avaliação individual de exposição aos agrotóxicos e a ocorrência de doença de Parkinson 

no Mato Grosso, estado esse do agronegócio, o qual nos últimos anos tem sofrido uma acentuada 

expansão da atividade agropecuária e consequentemente aumentando o consumo de grandes 

quantidades de agrotóxicos que contaminam o ambiente, da qual a população apresenta-se exposta 

a estes agrotóxicos manuseados na agricultura brasileira. 

Os resultados aqui apresentados sugerem que exista uma associação entre a doença de 

Parkinson e a utilização de agrotóxico, o que pode aumentar o risco de desenvolvimento da doença. 

Isso é um grande problema de saúde pública a ser debatido e a partir deste estudo abre-se a 

possibilidade para futuras investigações que analisem exposições as substâncias específicas e que 

utilizem métodos que permitam averiguar a intensidade da exposição com precisão e que possam 

subsidiar ações que diminuem o impacto e a exposição de agrotóxicos no meio ambiente e que 

minimizem a ocorrência de doenças relacionadas aos agrotóxicos, como também que os órgãos 

responsáveis fiscalizem a quantidade de agrotóxicos utilizados e “jogados” no meio ambiente.  

Por isso, sugere-se a realização de estudos de coorte para identificar os fatores de riscos 

em regiões do Brasil ou de Mato Grosso que consome intensamente agrotóxicos nas lavouras, que 

expliquem através de aferição direta as variáveis de exposição ambiental e a sua relação com a 

doença de Parkinson. Então almeja-se através dos dados encontrados na pesquisa ter o interesse de 

cientistas e de pessoas responsáveis para elaborar políticas públicas de saúde com a finalidade de 

proteger as populações expostas e diminuir a utilização demasiada desses produtos. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

Os resultados do estudo de caso e controle possibilitou analisar a associação entre a doença 

de Parkinson e a exposição ambiental e ocupacional aos agrotóxicos, além de outras variáveis sócio, 

demográfico, hábitos sociais e hereditariedade dos grupos em nível individual.  

Foi verificado que os indivíduos que foram expostos aos agrotóxicos, que manusearam 

esses elementos químicos, apresentaram um risco aumentado para a doença de Parkinson, chegando 

a ser três vezes maior do que aqueles que nunca manusearam. Na análise bivariada referente a 

exposição ocupacional e ambiental, encontrou-se que o local de trabalho que utilizava agrotóxico 

obteve associação com a doença. Sendo assim, sugere que a exposição ambiental a agrotóxicos pode 

ter um efeito no desenvolvimento da mesma.   

Observou-se também que a hereditariedade, nunca ter consumido cigarros, ser do sexo 

masculino, ter renda per capita acima de um salário mínimo e ter estudo até o ensino fundamental 

completo são importantes variáveis preditoras para a doença de Parkinson. 

Neste estudo, foi possível caracterizar a população com a doença de Parkinson atendida 

em um hospital universitário que beneficia a população do estado de Mato Grosso e revela aspectos 

importantes e essenciais para um melhor conhecimento das ameaças e riscos que os contaminantes 

ambientais apresentam a saúde da população e para o desenvolvimento da doença de Parkinson, o 

qual os resultados retratados poderão auxiliar em políticas públicas e na elaboração e implementação 

de medidas minimizadoras e preventivas, em especial nas regiões de uso intensivo de agrotóxicos. 
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APÊNDICE I-  Questionário sócio demográfico e condições de saúde 

 

Este questionário tem por finalidade pesquisar dados a respeito do desenvolvimento, do histórico médico, 

desempenho acadêmico e profissional, além de outras informações pertinentes para uma melhor avaliação. 

Data da coleta:____/____/_____              Nome do entrevistador: ___________ 

 

BLOCO A- IDENTIFICAÇÃO 

1. Identificação:    (    ) Grupo caso      (   ) Grupo controle 

2. Nome: ____________________________________________________________ 

Nome de outro respondente (somente quando o paciente não puder responder a entrevista): 

______________________________________________________________________________________________  

3. Número do prontuário- HGU:___________________________________________ 

4. Data de nascimento: ____/____/____     5. Idade:________  6. Sexo:___________ 

7. Raça/cor: (  )Branca    (  )Negra    (  ) Parda    (  ) Amarela    (  )Indígena 

8. Endereço residencial:  

Rua:____________________________________________ Nº:_____________ Bairro:______________________  

Cidade:__________________________ Estado:____________________________ 

9. Telefone para contato: (   )_______________________(   )____________________ 

10. E-mail: ____________________________________________________________ 

11. Naturalidade:_________________________ 

12. Nacionalidade: _______________________ 

 

BLOCO B- INFORMAÇÕES SOCIODEMOGRÁFICAS 

13. Escolaridade:  
( ) Analfabeto        (  ) Ensino Superior Incompleto  

( ) Ensino Fundamental Incompleto     (  ) Ensino Superior Completo        

( ) Ensino Fundamental Completo                  (  ) Pós Graduação Incompleto  

( ) Ensino  Médio Incompleto                                           (  ) Pós Graduação Completo 

( ) Ensino Médio completo    

14. Estado civil:  
(  )Solteiro   

(  )Separado/Divorciado   

(  ) Casado/Amasiado. Colocar quantos anos tem de casado/amasiado?_____________ 

(  ) Viúvo   

15. Religião: 
(  ) Católico    (  ) Evangélico    (  ) Espírita    (  ) Outras __________   (  ) Nenhuma 

16. Ocupação:_____________________________________________________________________ 

17. Tem filhos?__________________quantos?________________ 

18. Com quem mora?____________________________________  

19. Contando com o(a) Sr(a), quantas pessoas moram em sua casa? (_________) 

20.  Somando a renda das pessoas que moram na sua casa, inclusive o(a) Sr(a), qual é o valor (em reais)? 

___________    

 

BLOCO C- INFORMAÇÕES CLÍNICAS DE SAÚDE/HÁBITOS DE VIDA 
21. Possui cuidador?  (    ) Não  (  ) Sim 

21.1     Se sim, (  ) Formal ou (  ) Informal  

22. Quem é o cuidador? (  ) Profissionais da saúde (  ) outros profissionais (   ) filhos (   ) sobrinhos (  ) amigos (  ) 

outros(especificar) ________________ 

 Peso: ________ altura:________ IMC:___________ 

23. Prática exercício físico? (  ) Não  (  ) Sim  

23.1 Se sim, qual exercício pratica com mais frequência? ( anotar apenas o primeiro citado)  
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(  ) caminhada livre  (  ) caminhada em esteira  (  ) corrida livre (  ) corrida em esteira (  ) musculação (  ) 

ginástica aeróbica  (  ) hidroginástica  (  ) ginástica geral  (  ) natação  (  ) artes marciais e lutas  (  ) bicicleta  (  

) futebol  (  ) basquetebol  (  ) voleibol  (  ) tênis  (  ) outros 

(especificar)__________________________________ 

 

24. Quantos dias por semana pratica exercícios físicos? 

(   ) 1 a 2 dias por semana  (   )  3 a 4 dias por semana  

(  ) 5 a 6 dias por semana   (   ) Todos os dias(inclusive sábado e domingo) 

25. Qual doença/comorbidades o (a) Sr(a) tem?______________________________________________ 

26. Tem alguma cardiopatia (doença do coração)? (   ) Não (   ) Sim.  

26.1 Se sim, qual(ais)?___________________________________________________________  

27. Data de início dos sintomas da doença de Parkinson (Grupo caso):__________________ 

28. Data de início dos sintomas da doença (Grupo controle):__________________________ 

29. Tratamento que já foi submetido:____________________________________________ 

30. Fármaco/medicamento utilizado no tratamento:__________________________________ 

31. Sabe se algum familiar seu tem Parkinson?  (  ) Não (  ) Sim 

32. Qual familiar seu tem Parkinson? 
 (  ) avó/avô  (  ) pai (  ) mãe (  ) tio/tia (  ) irmão/irmã (  ) outro/especificar_____________________ 

33. Quantas horas você dorme por noite?_____________________________________ 

34. Está em tratamento psicológico?____________________________ 

35. Está em tratamento psiquiátrico?____________________________ 

36. Tem antecedentes psiquiátricos pessoais: (  ) Não (  ) Sim  

36.1  Se sim, qual(ais)?________________   

37. Antecedentes Psiquiátricos Familiar:  (  )Não  (  )Não sei  (  ) Sim  

37.1 Se sim, qual(ais) familiar?_________________________________________________ 

37.2  Qual tipo de antecedente psiquiátrico? ______________________________________ 

38. O(a) Sr(a) já fez cirurgia (s)? (  ) Não (  ) Sim 

38.1  Se sim, qual(ais)?_________________________________________________________ 

39. Como considera sua condição de saúde atual? (   ) ótima   (  ) boa   (  ) regular   (  ) ruim  (  ) péssima 

40. Qual o motivo de estar procurando atendimento nesse hospital (somente o grupo 

controle)?____________________________ 

41. Quais atividades de lazer costuma fazer?______________________________________________________ 

42. Como está a relação social e familiar depois do início dos sintomas da 

doença?____________________________________________________________________________ 

43. Há alguma atividade que não consegue mais fazer por causa da 

doença?________________________________________________________________________________________ 

44. Faz uso de algum outro medicamento? (   ) Não (  )  Sim 

44.1  Se sim, qual(ais)?____________________________________________________________ 

45. O (A) Sr(a) fuma? (  ) Não (  ) Sim  

46. Quantos cigarros fuma por dia? 

(  ) 1-9    (  ) 10-19     (  ) 20(1 caixa)    (  )21-39    (  ) 40(2 caixas)   (    ) mais de 2 caixas 

47. É ex- fumante? (  ) Não (  ) Sim  

47.1  Se sim, fumou durante quanto tempo?_________________________(anos) 

47.2 Há quanto tempo esta sem fumar?_____________________________ 

48. Alguma pessoa que mora com o(a) Sr(a) costuma fumar dentro de casa? (  ) Não (  ) Sim  

49. Atualmente o(a) Sr(a) costuma consumir bebidas alcoólicas? (  ) Não (  ) Sim 

50. Com que frequência o(a) Sr(a) costuma consumir alguma bebida alcoólica?  
(  ) 1 a 2 dias por semana    (  ) 3 a 4 dias por semana    ( ) 5 a 6 dias por semana 

(  ) todos os dias (inclusive sábado e domingo)        (  ) menos de 1 dia por mês 

51. Que tipo de bebida alcoólica costuma consumir?________________________________________ 

52. No passado o(a) Sr(a) costumava consumir bebidas alcoólicas? (  ) Não (  ) Sim  
52.1 Se sim, com que frequência o(a) Sr(a) costumava consumir bebidas alcoólicas? 

 (  ) 1 a 2 dias por semana    (  ) 3 a 4 dias por semana    (  ) 5 a 6 dias por semana    

 (  ) todos os dias (inclusive sábado e domingo)     (  ) menos de 1 dia por mês. 
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53.  Durante quanto tempo o (a) Sr (a) consumiu bebidas alcoólicas? (___________) resposta em anos 

54. Que tipo de bebida alcoólica costumava consumir?________________________________________ 

55. Atualmente o(a) Sr(a) costuma consumir café? (  ) Não (  ) Sim 

55.1  Se sim, com que frequência o(a) Sr(a) costuma consumir café?  
(  ) 1 a 2 dias por semana    ( ) 3 a 4 dias por semana    ( ) 5 a 6 dias por semana   

(  ) todos os dias (inclusive sábado e domingo)    (  ) menos de 1 dia por mês 

56. No passado o(a) Sr(a) costumava consumir café? (  ) Não (  ) Sim  

57. Com que frequência o(a) Sr(a)  costumava consumir  café? 
 (  ) 1 a 2 dias por semana    (  ) 3 a 4 dias por semana    (  ) 5 a 6 dias por semana    

 (  ) todos os dias (inclusive sábado e domingo)     (  ) menos de 1 dia por mês. 

58. Trabalha a noite? (  ) Não (  ) Sim 

Se sim, quantas vezes por semana? ______________________________ 

59. Já trabalhou no período da noite? (  ) Não (  ) Sim   

59.1 Se sim, quantas vezes por semana? _______________________________ 

59.2 Qual era o cargo?_____________________________________________ 

60. Atualmente o(a) Sr(a) costuma consumir algum tipo de drogas (  ) Não (  ) Sim 

60.1  Se sim, qual o tipo de droga que consome? _____________________________________ 

61.  Com que frequência o(a) Sr(a) costuma consumir drogas?  
(  ) 1 a 2 dias por semana    ( ) 3 a 4 dias por semana    ( ) 5 a 6 dias por semana   

(  ) todos os dias (inclusive sábado e domingo)    (  ) menos de 1 dia por mês 

62. No passado o(a) Sr(a) costumava consumir drogas? (  ) Não (  ) Sim 

62.1  Se sim, qual o tipo de droga que consumia? _____________________________________ 

63.  Com que frequência o(a) Sr(a) costumava consumir drogas? 
 (  ) 1 a 2 dias por semana    (  ) 3 a 4 dias por semana    (  ) 5 a 6 dias por semana    

 (  ) todos os dias (inclusive sábado e domingo)     (  ) menos de 1 dia por mês 

 

BLOCO D- EXPOSIÇÃO A AGROTÓXICOS 

64. Você sabe o que é agrotóxico? 

___________________________________________________________________ 

65. Pelo seu conhecimento, quais os problemas que os agrotóxicos podem trazer ao ser humano e ao 

ambiente?_____________________________________________________________________________________ 
 

66. Mora perto de lavouras/fazendas? (  ) Não (  ) Sim 

66.1  Se sim, quantos metros você acha que sua casa fica perto de lavouras?  
(  ) menos de 100m, (   )100m a300m  (   )300 a 500m  

(  ) 600m a 700 (  ) 800m a 1000m  (  ) mais de 1000m 

 

67. Mora perto de: 
Madeireira: (  ) Não (  ) Sim        

Garimpo: (  ) Não (  ) Sim         

Alguma indústria ou fábrica: (  ) Não (  ) Sim 

67.1 Se sim, fica quantos metros de distância da sua residência? 
 (  ) menos de 100m, (   )100m a300m  (   )300 a 500m 

 (  ) 600m a 700 (  ) 800m a 1000m  (  ) mais de 1000m 

 

68. Já morou perto de lavouras/fazendas? (  ) Não (  ) Sim 

68.1  Se sim, quantos metros você acha que sua casa ficava perto de lavouras?  

(  ) menos de 100m, (   )100m a300m  (   )300 a 500m  

(  ) 600m a 700 (  ) 800m a 1000m  (  ) mais de 1000m 

 

69. Já morou perto de: 
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Madeireira: (  ) Não (  ) Sim        

Garimpo: (  ) Não (  ) Sim         

Alguma indústria ou fábrica: (  ) Não (  ) Sim 

69.1 Se sim, ficava quantos metros de distância? 

 (  ) menos de 100m, (   )100m a300m  (   )300 a 500m 

 (  ) 600m a 700 (  ) 800m a 1000m  (  ) mais de 1000m 

 

70. Existe atividade domiciliar que utiliza agrotóxico: Não ( ) Sim ( ) 

Se sim, quais?__________________________________________________________________________________ 

71. O domicílio está próximo à área de agricultura? (  ) Não (  ) Sim  

71.1 Se sim, há quantos metros de distância? __________ (estimativa) 

71.2  Se sim, existe pulverização de agrotóxico na agricultura próxima ao domicílio? (  ) Não (  ) Sim  

 

72. Possui plantação de horta, pomar e/ou jardim na sua residência? (  ) Não (  ) Sim 

72.1  Se sim é para: Consumo próprio ( ) Venda ( ) 

73. Utiliza algum tipo de agrotóxicos na horta/pomar/jardim da sua residência? (  ) Não (  ) Sim 

73.1  Se sim, qual(ais)?________________ 

74. Utiliza ou armazena agrotóxicos no domicílio? (  ) Não (  ) Sim 

74.1  Se Sim, qual agrotóxico? ______________________________________________________ 

74.2  Qual local? ____________________________________________________ 

75. Como é feito o descarte das embalagens de agrotóxicos?_______________________ 
76. Utiliza veneno para insetos dentro de casa? (  ) Não (  ) Sim 

76.1  Se sim, qual (ais)? _________________________________________________________ 

76.2  Quantas vezes: 

 (  ) 1 vez por semana (   ) 2-3 vezes por semana (   ) 4-5 vezes por semana 

 (  ) 6-7 vezes por semana  (   ) 1 vez ao mês 
77. Quando utiliza o veneno acredita que a quantidade utilizada foi: (   ) pouco  (  )adequado (  ) muito  

78. Já teve algum episódio de passar mal após usar veneno para mosquito/insetos? (  ) Não (  ) Sim 

78.1  Se sim, descreva a situação:   

__________________________________________________________________ 

79. Próximo à sua casa tem terreno baldio? (  ) Não (  ) Sim  

80. Qual a distância desse terreno baldio? 
 (  ) fundo da casa  (  ) frente da casa  (    ) lateral da casa (   ) uma quadra de distância 

81. Como é feita a limpeza desse terreno? ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

82. Você acredita que os Equipamentos de proteção individual podem reduzir as chances de contaminação com os 

agrotóxicos, e que sua utilização é fundamental durante a manipulação desses produtos? (  ) Não (  ) Sim  

83. Utiliza os Equipamento de proteção Individual-EPI`s para aplicação dos agrotóxicos?  

(  ) Sim, completo (   ) Sim, parcialmente (   ) Não utiliza 

83.1 Se utiliza: - Com que frequência?  (  ) Sempre (  ) Às vezes, depende da classe do produto 

83.2  Porque utiliza? _______________________________________________________________________ 

84. Quais os EPIs que utiliza? 
(  ) Luvas; (  ) Máscaras; (  ) Camisa manga longa; (  ) Outros( especificar) Quais______________________________ 

85. Existe posto de recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos no município?  
(  ) Não (  ) Sim (  ) Não sabe 

85.1 Se sim, (  ) Devolvo no local indicado – central de recebimento  (  )não devolvo, utilizo para outros 

fins 

85.2  Se não, o que você faz com as embalagens? __________________________________________ 

86. Fica próximo à sua residência? (  ) Não (  ) Sim  

87. Você realiza exames clínicos periodicamente? 
(  ) Não (  ) Sim    (  ) as vezes    (  ) não sabe informar 

88. Você acha perigoso para a saúde do trabalhador rural o contato com agrotóxico? (  ) Não (  ) Sim 
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89. No local do seu trabalho você utiliza agrotóxicos? (  ) Não (  ) Sim  

89.1 Se sim , qual 

(ais)?____________________________________________________________________ 

89.2  Para que são 

usados?__________________________________________________________________ 

90. Você trabalha em lavouras/fazendas? (  ) Não (  ) Sim 
Se sim passar para as perguntas (91- 108) referente a exposição atual 

 

EXPOSIÇÃO ATUAL 

 

91. Qual a sua ocupação? _________________________________ 

92. Há quanto tempo trabalha nesta ocupação? __________________ (meses) 

93. Onde você trabalha? _________________________________ 
94. Quantos dias por semana você trabalha? ____________ 

95. O que são plantados nas lavouras?_______________________________________ 

96. Nesta lavoura, utiliza agrotóxico: (  ) Não (  ) Sim (  ) Não sabe  

97. Como os agrotóxicos são aplicados? (  )Bomba intercostal ( ) Trator ( ) Avião agrícola 

98. Você manuseia diretamente o produto? (  ) Não (  ) Sim 

99. Ao manusear os agrotóxicos, você usa EPI (Equipamento de proteção individual)?  

(   )Sempre ( ) Às vezes (  ) Nunca 

100. Quais? (   ) máscara ( ) luva ( ) óculos/viseira ( ) bota ( ) Outro/Qual?__________________________________ 

101. Quem lava as roupas que você utilizava no trabalho com agrotóxico? _________________________________ 

102. As roupas utilizadas no trabalho com agrotóxico, são separadas das demais? (  ) Não (  ) Sim  

103. Onde localiza o seu trabalho? Zona rural: Vila ( ) Fazenda ( ) Zona urbana: Centro ( ) Periferia ( ) 
104. O que é plantados nas lavouras?___________________________________________________ 

105. Como os agrotóxicos são aplicados? (   )Bomba intercostal (  ) Trator (  ) Avião agrícola 

106. Você se intoxicou com agrotóxicos? (  ) Não (  ) Sim  

106.1 Se sim, com qual (ais)?_________________________________________________________________ 

106.2 Descreva a experiência? ________________________________________________________________ 

__________ 

106.3 Se sim, você procurou atendimento médico? (  ) Não (  ) Sim 

106.3.1 Se sim, porque?_______________________________________________________________ 

106.3.2 Se não, porque?_______________________________________________________________ 

107. Quando trabalha com o agrotóxico você apresenta alguns dos sintomas abaixo: 

(  ) Convulsões (  ) Cefaleia (  ) Tontura (  ) Náusea (  ) Coma (  ) Desorientação (  )Dificuldade Respiratória 

(  )Problemas de pele (  ) Vômito (  ) Outros: Quais__________________________________________________ 
 

108. Você já trabalhou em lavouras, fazendas? (  ) Não (  ) Sim  
Se sim, continuar as perguntas (109-129) 

Se não, passar para a pergunta (124-129) 

 

EXPOSIÇÃO ANTERIOR (ocupação relacionada ao trabalho com agrotóxicos) 

 

109. Qual a sua ocupação anterior? ________________________________________________________ 

110. Quanto tempo trabalhou nesta ocupação? _________ anos 

111. Qual o local de trabalho? _____________________________________________________________ 

112. Quantos dias por semana você trabalhava?________ dias 
113. Neste local de trabalho utilizava algum tipo de agrotóxico? (  ) Não (  ) Sim  

113.1 Quais? _____________________________________________________________________ 

113.2 Para que eram utilizados?_____________________________________________________ 

114. Você manuseava diretamente o produto? (  ) Não (  ) Sim 

115. Ao manusear os agrotóxicos, você usava EPI (Equipamento de proteção individual)? (   )Sempre (  ) Às vezes (  ) 

Nunca  
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116. Quais?(  ) máscara ( ) luva ( ) óculos/viseira ( ) bota ( ) Outro/Qual?______________________________ 

117. Quem lavava as roupas que você utilizava no trabalho com agrotóxico? __________________________ 

118. As roupas utilizadas no trabalho com agrotóxico, eram separadas das demais? (  ) Não (  ) Sim  

119. Onde localizava o seu trabalho? Zona rural: Vila ( ) Fazenda ( ) Zona urbana: Centro ( ) Periferia ( ) 
120. O que eram plantados nas lavouras?___________________________________________________ 

121. Como os agrotóxicos eram aplicados? (   )Bomba intercostal (  ) Trator (  ) Avião agrícola 

122. Alguma vez você se intoxicou com agrotóxicos? (  ) Não (  ) Sim  

122.1 Se sim, com qual (ais)?__________________________________________________________ 

122.2 Descrever o episódio____________________________________________________________ 

122.3 Se sim, você procurou atendimento médico? (  ) Não (  ) Sim 

122.3.1  Se sim, porque?_______________________________________________________________ 

122.3.2 Se não, porque?_______________________________________________________________ 

123. Quando trabalhou com o agrotóxico você apresentou alguns dos sintomas abaixo: 

(  ) Convulsões (  ) Cefaleia (  ) Tontura (  ) Náusea (  ) Coma (  ) Desorientação (  )Dificuldade Respiratória 

(  )Problemas de pele (  ) Vômito (  ) Outros: Quais__________________________________________________ 

DADOS DA FAMÍLIA 

124. Alguém que mora com você trabalha em lugares que tenham contato com agrotóxicos? (  ) Não   (  ) Sim 

124.1 Se sim, quem?_________________________________________________________________ 

125. Alguém que mora com você lava roupas que tenha tido contato agrotóxicos? (  ) Não   (  ) Sim  

125.1  Se sim, quem?______________________________________________________________________ 

126. Tem pessoa que mora com você já trabalhou em lugares que tenham agrotóxicos? (  ) Não   (  ) Sim 

126.1 Se sim, quem?_______________________________________________________________________ 

127. Tem pessoas que mora com você que lavava roupas que tenha tido contato agrotóxicos? (  ) Não   (  ) Sim 

127.1 Se sim, quem?_______________________________________________________________________ 

128. Alguém da família já sentiu sintomas de intoxicação por agrotóxicos? (  ) Não (  ) Sim (  ) Não sabe 

128.1 Se sim, quais? 

 (  ) Convulsões (  ) Cefaleia (  ) Tontura (  ) Náusea (  ) Coma (  ) Desorientação (  )Dificuldade Respiratória 
(  )Problemas de pele (  ) Vômito (  ) Outros: Quais__________________________________________________ 

129. Alguém da sua família já necessitou cuidados médicos por conta de sintomas de intoxicação por agrotóxicos? 

(  ) Não (  ) Sim  (  ) Não sabe informar 

Observações:  
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APÊNDICE II- Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

 
Nome do (a) paciente:__________________________________________________ 

Documento de Identidade(RG):_____________Data de nascimento: _____________ 

Idade:___________________Telefone:____________________________________ 

Endereço:___________________________________________________________ 

 

Título do Projeto: Avaliação Cognitiva e qualidade de vida em pacientes com Parkinson expostos 

ou não a agrotóxicos. 

Pesquisadora responsável: Grasiela Cristina Silva Botelho Silvestre 

Orientadora: Profa. Dra. Sue Ellen Ferreira Modesto Rey de Figueiredo 

 

Fui informado sobre o estudo que tem como objetivo analisar indivíduos com Parkinson 

expostos ou não a agrotóxicos e seus respectivos controles abrangendo questões referentes às 

condições de saúde (ansiedade, depressão, qualidade de vida e atividades da vida diária) e suas 

associações com os grupos. Para a realização e participação no mesmo, os pacientes responderão a 

questionários que remeterão informações importantes.  

A participação no estudo é voluntária, por isso é garantido ao paciente o direito da sua recusa 

em participar ou da retirada de seu consentimento a qualquer momento, sem que isso lhe 

proporcione qualquer prejuízo ao seu tratamento ou seguimento na instituição. Sabendo que as 

informações obtidas serão analisadas e que a identidade dos pacientes será preservada, os dados 

coletados serão utilizados somente para pesquisa e os resultados deverão ser vinculados por meio 

de artigos científicos em revistas especializadas ou em encontro científicos, mantendo sempre o 

sigilo dos pacientes.  

O presente estudo apresenta risco mínimo, pois pode ocorrer leve desconforto em responder 

alguma pergunta ou na realização das escalas/questionários. Para quem dele participar terá como 

benefício o conhecimento a respeito das dificuldades apresentadas pelo paciente além de 

atendimento psicológico realizado pelos alunos do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) da 

Faculdade de Psicologia da Universidade de Cuiabá (Campus Beira Rio) caso seja identificado pelo 

pesquisador essa necessidade ou caso seja solicitada pelo participante da pesquisa. 

O paciente tem a garantia de acesso a qualquer esclarecimento de dúvida sobre o estudo em 

qualquer etapa, podendo entrar em contato com a Mestranda Grasiela Cristina Silva Botelho 

Silvestre por telefone: (65) 99981-3739 ou pelo E-mail: enf.grasielabotelho@gmail.com ou entrar 

mailto:enf.grasielabotelho@gmail.com
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em contato com a orientadora Profa. Dra. Sue Ellen Ferreira Modesto Rey de Figueiredo por meio 

do telefone: (65) 3363-1278 ou pelo E-mail: suepesquisadora@gmail.com. Caso ainda possua 

dúvidas, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Cuiabá 

pelo telefone (65) 3363-1271, pelo e-mail: cep.unic@kroton.com.br ou pelo endereço: Universidade 

de Cuiabá (UNIC) - Beira Rio - Avenida Manoel José de Arruda, 3100, Bloco de Saúde I, sala 328 

- Jardim Europa – Cuiabá –MT - CEP: 78.065-900. 

Declaro que fui devidamente informado e esclarecido quanto às dúvidas por mim 

apresentadas e sobre os procedimentos do estudo. Que não haverá remuneração financeira para este 

estudo, que poderei retirar meu consentimento a qualquer momento sem que isso traga prejuízo ao 

meu tratamento ou seguimento e que minha identidade será preservada. Diante disso, declaro que 

concordo em participar do estudo.   

 

Cuiabá,________ de ________________de___________. 

 

 

 

Assinatura do paciente ou responsável 

legal  

__________________________________    

Assinatura e carimbo da pesquisadora

 

 

mailto:cep.unic@kroton.com.br
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ANEXO I- Parecer do comitê de ética 
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PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

DADOS DA EMENDA 

Título da Pesquisa: AVALIAÇÃO COGNITIVA E QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES COM 

PARKINSON EXPOSTOS OU NÃO A AGROTÓXICOS 

Pesquisador: GRASIELA CRISTINA SILVA BOTELHO 

SILVESTRE Área Temática: 

Versão: 2 

CAAE: 66087017.3.0000.5165 

Instituição Proponente:IUNI EDUCACIONAL S.A. 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 2.560.745 

Apresentação do Projeto: 

A partir de 2008, mesmo não sendo o principal produtor agrícola mundial, o Brasil tornou-se o maior 

usuário de agrotóxicos. As consequências da utilização desses artefatos são inúmeras, desde aqueles 

que prejudicam a saúde dos consumidores e produtores até aqueles que lesionam o meio ambiente, 

assolando a fauna e flora (RIGOTTO et al, 2012). O modelo da agricultura brasileira está enleado ao 

uso dos agrotóxicos, voltado a ganhos de produtividade. Nessa circunstância, tem sido negligenciado 

as consequências ao meio ambiente e a saúde da população. A proteção à saúde humana está inibida 

pelos interesses do mercado, meios essenciais para manter o ciclo virtuoso de sua economia, onde o 

lucro sobrepõe o direito a saúde dos seres humanos e do meio ambiente. Todas essas condições 

interferem na qualidade de vida das presentes e futuras gerações, gerando maior demanda de serviços 

assistenciais, pois há um contexto de risco que se perpetua no surgimento de doenças crônicas 

(FERREIRA, 2015; PESSOA e RIGOTTO, 2012; CARNEIRO et al, 2012; LONDRES, 2011).Dentre os 

agrotóxicos usados, encontramos os organofosforados(OF) que são compostos químicos utilizados na 

eliminação de pragas e controle de endemias, entretanto, são causadores de inúmeras ocorrências de 

intoxicação humana e em outras espécies animais. Crianças, mulheres em idade fértil e idosos 

consistem em grupos populacionais de especial risco associado aos agrotóxicos (WOODRUFF, ZOTA 

e SCHWARTZ, 2011; BARTH e BIAZON, 2010). Alguns dos efeitos tóxicos causados pelos OF são a 

neurotoxicidade, a imunotoxicidade, a carcinogenicidade, a desregulação endócrina e as alterações no 

desenvolvimento do indivíduo. Os compostos do OF são absorvidos pelo organismo, se disseminam 

por todos os tecidos, como também para o Sistema Nervoso Central (SNC). Complicação decorrente 

da exposição do OF pode causar a doença de Parkinson, essa representa relevância dentre as 

patologias que prejudicam o SNC, pois está entre as mais frequentes enfermidades neurológicas. 

UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - 

UNIC 
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Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: 

Analisar indivíduos com Parkinson expostos ou não a agrotóxicos e seus respectivos controles 

abrangendo questões referentes às condições de saúde (ansiedade, depressão, qualidade de vida e 

atividades da vida diária) e suas associações com os grupos. 

Objetivo Secundário: 

1. Identificar as condições de saúde (ansiedade, depressão, qualidade de vida e atividades da vida 

diária) de indivíduos com Doença de Parkinson expostos ou não a agrotóxicos e seus respectivos 

controles; 2. Verificar as associações entre agrotóxicos e a doença de Parkinson;3. Avaliar as 

características cognitivas. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Riscos 

Este projeto apresenta risco mínimo, pois pode ocorrer leve desconforto ao responder alguma 

pergunta ou na realização das escalas/questionários. Os testes que serão aplicadas com os 

indivíduos dessa pesquisa não são invasivos. 

Benefícios: 

Será disponibilizado atendimento psicológico no Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) da Faculdade 

de Psicologia da Universidade de Cuiabá (UNIC) para àqueles pacientes que desejarem ou que forem 

identificados a necessidade pela pesquisadora.Para quem dele participar terá como benefício o 

conhecimento a respeito das dificuldades apresentadas pelo paciente. O desenvolvimento desse 

estudo trará benefícios no campo cientifico. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

A pesquisa será realizada no ambulatório de Neurologia e no ambulatório de Cardiologia do Hospital 

Geral Universitário (HGU) em Cuiabá – MT e contará com 240 participantes, sendo 120 Pacientes com 

Parkinson  e 120 Pacientes cardiológicos.Haverá coleta de dados dos prontuários dos pacientes para 

a obtenção de dados demográficos e socioeconômicos. 

Critério de Inclusão: Para o grupo de estudo serão inseridos pacientes com diagnóstico de Parkinson, 

realizado pela equipe de neurologia do Hospital Geral Universitário (HGU) em Cuiabá-MT, com e sem 

exposição a agrotóxicos.Para o grupo controle serão inseridos seus pares de pacientes sem Parkinson 

do ambulatório de Cardiologia do Hospital Geral Universitário (HGU), Cuiabá-MT, com e sem exposição 

a agrotóxicos.Os pacientes devem assinar o Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). 

Critério de Exclusão: 

1. Pacientes que por algum motivo não compreenda o idioma português (Brasil); 2.Pacientes que 

apresentem sinais de transtornos psiquiátricos (delirantes ou alucinatórios); 3. Pacientes com históricos 

neurocirúrgicos; 

Outras informações, justificativas ou considerações a critério do pesquisador: 

Pesquisador pede prorrogação para eu continuar coletando os dados para os meses de março a maio 

de 2018. E acrescentar o instrumento FAQ-Functional Activities Questionnaire. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido:Prevê participação voluntária,preservação da identidade 

do paciente, opção desistência a qualquer momento, riscos, benefícios e ausência de ônus para o 

paciente e contatos do comitê de ética. 

Projeto de pesquisa:Descreve de forma clara e coesa a justificativa, objetivos, métodos, instrumentos 

e critérios. Por isso, atende adequadamente ao interesse da pesquisa. 

Questionário: Fará uso de questionário validado, também anexado ao documentos obrigatórios; 

Carta de Anuência:Apesar de datada de 23/02/2017,  documento apresenta-se claro e segundo o seu 

objetivo; 

Cronograma: Descreve todas as atividades, prevendo início da pesquisa após aprovação do CEP. 

Recomendações: 

Aprovar o projeto 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Peço por gentileza a prorrogação para eu continuar coletando os dados para os meses de março a 

maio de 2018. 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas 

do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_915236 

_E1.pdf 

30/01/2018 

23:12:19 

 Aceito 

Cronograma CRONOGRAMA_DO_PROJETO2.pdf 30/01/2018 

23:11:28 

GRASIELA 

CRISTINA SILVA 

BOTELHO 

Aceito 

Outros CURRICULUM_LATTES.pdf 30/01/2018 

23:11:12 

GRASIELA 

CRISTINA SILVA 

BOTELHO 

Aceito 

Outros INSTRUMENTOFAQ.pdf 16/01/2018 

23:17:42 

GRASIELA 

CRISTINA SILVA 

BOTELHO 

Aceito 

Outros CARTA_DE_ANUENCIA_HGU_Flavia.jp 

g 

21/03/2017 

23:28:45 

GRASIELA 

CRISTINA SILVA 

BOTELHO 

Aceito 

Outros CARTA_DE_ANUENCIA_HGU_Felipe.jp 

g 

21/03/2017 

23:28:03 

GRASIELA 

CRISTINA SILVA 

BOTELHO 

Aceito 

Outros CARTAANUENCIAHeloise.jpg 21/03/2017 

23:27:13 

GRASIELA 

CRISTINA SILVA 

BOTELHO 

Aceito 

Outros INSTRUMENTOS_DE_COLETA_DE_D 

ADOS.pdf 

21/03/2017 

23:26:08 

GRASIELA 

CRISTINA SILVA 

BOTELHO 

Aceito 

Outros Formulario_de_Encaminhamento_UNIC. 

pdf 

21/03/2017 

23:25:08 

GRASIELA 

CRISTINA SILVA 

BOTELHO 

Aceito 
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Outros CURRICULO_LATTES.pdf 21/03/2017 

23:23:26 

GRASIELA 

CRISTINA SILVA 

BOTELHO 

Aceito 

Projeto Detalhado / 

Brochura 

Investigador 

Projeto_Parkinson.pdf 21/03/2017 

23:11:38 

GRASIELA 

CRISTINA SILVA 

BOTELHO 

Aceito 

Orçamento ORCAMENTO_DO_PROJETO.pdf 21/03/2017 

23:09:24 

GRASIELA 

CRISTINA SILVA 

BOTELHO 

Aceito 

Cronograma CRONOGRAMA_DO_PROJETO.pdf 21/03/2017 

23:06:31 

GRASIELA 

CRISTINA SILVA 

BOTELHO 

Aceito 

TCLE / Termos de 

Assentimento / 

Justificativa de 

Ausência 

Termo_de_Consentimento_Livre_Esclar 

ecido.pdf 

21/03/2017 

23:05:48 

GRASIELA 

CRISTINA SILVA 

BOTELHO 

SILVESTRE 

Aceito 

Folha de Rosto Folha_de_rosto.pdf 21/03/2017 

23:02:21 

GRASIELA 

CRISTINA SILVA 

BOTELHO 

Aceito 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

CUIABA, 23 de Março de 2018 

 

Assinado por: 

Deise Helena Pelloso Borghesan 

(Coordenador) 


