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RESUMO 

 

Introdução: Estima-se que em 2020 a depressão será a segunda causa de 

incapacidade em saúde. Sugere-se cada vez mais que a exposição a agrotóxicos é 

um fator de risco para depressão. Objetivo: Avaliar a possível associação entre o 

surgimento da depressão com a exposição aos agrotóxicos. Método: Estudo analítico, 

do tipo caso-controle, realizado no Município de Sapezal/MT. Foram 40 casos de 

depressão e 160 controles, pareados por sexo e idade. Foi utilizado a escala Prime 

MD para critérios de elegibilidade de casos e controles. Utilizou-se outro questionário 

para avaliar a possível exposição aos agrotóxicos. Para a análise dos dados, foi 

realizada uma análise bivariada e múltipla, com a finalidade de verificar a associação 

entre uma possível exposição aos agrotóxicos e diagnóstico de depressão. Analisou-

se também variáveis sociodemográficas e ocupacionais dos entrevistados. A medida 

de associação nas análises foi o Odds Ratio, obtida por meio do teste qui-quadrado 

de Mantel Haenszel. Resultados: Obteve-se no modelo final de regressão logística 

as seguintes variáveis: Ensino Superior (OR= 4,56  IC= 1,84 – 11,32), Trabalho 

anterior na zona rural (OR= 8,38 IC= 2,11 – 33,20) e Trabalho anterior próximo de 

lavouras (OR= 16,17 IC= 4,52 – 57,87). Conclusão: Participantes com escolaridade 

de Ensino Superior e o fato de ter trabalhado na zona rural foi associado 

estatisticamente com a doença. 

Palavras chaves: Agrotóxicos; Agricultura; Depressão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: It is esteemed that in 2020 the depression will be the second cause of 

disability in health. It is suggested increasingly that the exposure to Agrochemicals is 

a factor of risk for depression. Objective: Evaluate the possible association between 

the emergences of depression with the exposure to Agrochemicals. Method: 

Analytical study, of the case-control type, carried out in municipal district of 

Sapezal/MT. There were 40 cases of depression and 160 controls, paired by sex and 

age. Prime MD scale was used to criterions of eligibility of cases and controls. Another 

questionnaire was used to evaluate the possible exposure to Agrochemicals. For the 

analysis of the data was accomplished an analysis bivariate and multiple, for the 

purpose of verifying the association between the possible exposition of Agrochemicals 

and diagnostic of depression. It was also analyzed demographic and occupational 

variables of the interviewees. The measure of association was the Odds Ratio, 

obtained through the chi-square test of Mantel Haenszel.  Results: The following 

variables were obtained in the final logistic regression model: Upper School (OR = 4.56 

CI = 1.84 - 11.32), previous work in the rural area (OR = 8.38 CI = 2.11 - 33, 20) and 

previous work close to crops (OR = 16.17 CI = 4.52 - 57.87). Conclusion: Participants 

with schooling of higher education and the fact that have worked in the countryside 

was statistically associated with the disease. 

Keywords: Agrochemicals; Agriculture; Depression 
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1 INTRODUÇÃO 

Os agrotóxicos começaram a ser utilizados no mundo, primeiramente como 

arma química, na década de 1920 e no Brasil, na década de 1970. No Brasil, ele 

inicialmente começou a ser utilizado nos programas de combate à vetores. Após o 

incentivo para utilização de agrotóxicos, houve o processo de automação das 

lavouras, utilizando maquinários e agrotóxicos. Tal fato, foi devido a implementação do 

Sistema Nacional de Crédito Rural, o SNCR, que para ter acesso aos empréstimos, os 

produtores deveriam gastar um percentual com agrotóxicos, o que foi considerado o 

“boom” da Indústria de Agrotóxicos¹’². O termo agrotóxico passou a ser utilizado no 

Brasil após grande mobilização da sociedade civil organizada, pois antes utilizava-se 

o termo defensivo agrícola³. Segundo Flavia Londres (2011), a indústria de 

agrotóxicos está sempre tentando desenvolver novas moléculas para controlar as 

pragas, doenças ou plantas invasoras, e que com o tempo serão substituídas por 

outras novas, gerando assim um círculo vicioso do qual o agricultor acaba ficando 

preso nesse sistema⁴.   

As doenças decorrentes do uso dos agrotóxicos, tem tido um grande impacto 

na saúde do trabalhador⁵, sendo que no município de Sapezal/MT é grande o consumo 

destas substâncias agroquímicas, pois o município faz parte de uma cadeia produtiva 

do agronegócio.  Neste processo produtivo, por vezes, além do alvo que seriam as 

pragas, o trabalhador e até a própria população podem acabar sendo expostas à estes 

produtos agroquímicos.  Faz-se necessário entender o processo saúde-ambiente para 

compreender os impactos dessas aplicações. 

Sapezal é um grande produtor de soja, milho e algodão, sendo que no ano de 

2014, a produção de algodão no município, atingiu 432,3 mil t (R$ 637,6 milhões) e o 

rendimento total da produção agrícola do município foi de cerca de R$ 1,9 bilhão. 

Neste mesmo ano, o município atingiu um consumo de agrotóxicos estimado em cerca 

de 7,9 milhões de litros de agrotóxicos e exposição média de 351,5 litros/ habitante⁵.  

Alguns estudos apontam uma relação entre a exposição aos agrotóxicos e 

sintomas depressivos, e a maioria das intoxicações por essas substâncias, 

corresponderiam a classe dos organofosforados (80% das intoxicações), sendo que a 

vias acontecem geralmente pela via dérmica ou pulmonar. A ação está relacionada 

pela inibição das enzimas colinesterásicas que fazem acarretar um acúmulo de 
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acetilcolina (ACh) extracelular e faz aumentar a ativação dos seus receptores nas 

sinapses colinérgicas. O sistema colinérgico estando hiperativado é uma das hipóteses 

para a neurobiologia da depressão⁶.        

Paralelamente, no setor da saúde, durante os atendimentos de enfermagem, 

percebeu-se um alto índice de pacientes portadores de algum tipo de transtorno 

mental, principalmente depressão. Surgiu então a seguinte hipótese: O uso de 

agrotóxicos estaria relacionado com a presença de sintomas depressivos?  

Este estudo se justifica pela importância da doença depressão como um grande 

problema de saúde pública, verificando sua possível relação com o abundante uso de 

agrotóxicos no município. Percebendo essa associação, faz-se necessário alertar os 

gestores/população/agricultores  para implantação de medidas preventivas de grande 

exposição. Medidas de saúde pública devem ser tomadas, bem como maior 

fiscalização do correto uso destes agrotóxicos.    

 Sendo assim, esta pesquisa teve o intuito de verificar se existe associação entre 

os sintomas depressivos e a exposição aos agrotóxicos na cidade de Sapezal/MT. 
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 2 REVISÃO DE LITERATURA 

 
2.1 AGRICULTURA E O USO DE AGROTÓXICOS 

A agricultura é a atividade mais econômica para o Estado de Mato Grosso. A 

região do Centro-Oeste na década de 1960 passou por um processo de modificação 

do setor produtivo, devido ao incentivo do estado à modernização agropecuária 

através da Programa de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Prodoeste) efetivado pela 

ação da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam)⁷. Na década de 

1970 a região foi beneficiada pela Marcha Modernizadora do Oeste, provocando um 

intenso fluxo migratório para áreas mais promissoras. Na década de 1980 houveram 

projetos de colonização em substituição aos grandes projetos agropecuários na 

década anterior, porém, devido a qualidade da terra e dificuldade de acesso a créditos 

por parte dos pequenos agricultores, estes projetos acabaram limitados. Pertinente à 

essa colonização, surgiram cidades pequenas e distantes umas das outras o que fez 

aparecer um novo tipo de atividade agrícola: agricultura altamente capitalizada e 

mecanizada ⁸. Outro fator que influenciou o desenvolvimento do setor da agricultura 

na região do Centro-Oeste foi o preço baixo da terra, mas o avanço ocorreu após 

pesquisas para a região, onde viabilizaram tecnicamente a produção da soja pelo uso 

de novas variedades adaptadas a latitude do Cerrado, fazendo com que a região, 

principalmente Mato Grosso, tornasse o principal polo de produção agrícola do país. 

Essa agricultura desenvolvida no estado faz com que atraia ganhos cambiais ao Brasil 

através das exportações ⁹.Mato Grosso produz vários produtos agrícolas, dentre eles 

a cultura da soja, milho e algodão são as que mais se destacam, conforme mostra a 

tabela abaixo com as informações fornecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

Estatística (IBGE) ¹⁰: 

 Tabela 1: Produção em Mato Grosso no ano de 2015 

Lavoura Quantidade Produzida 

Soja 27.850.954 toneladas 

Milho 21.353.295 toneladas 

Algodão 2.373.581 toneladas 

Fonte: IBGE (2015). 

 

Devido à grande produção, Mato Grosso consome um grande volume 
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de agrotóxicos. E Segundo Nasrala (2011), 

Em MT, em função das grandes extensões de 

terra dos latifúndios e da característica de 

monocultura aplicam-se agrotóxicos por meio 

de pulverizações aéreas ou por tratores 

especialmente desenvolvidos para esta 

atividade. Por causa desta característica de 

manejo, as névoas atingem os alvos (erva 

daninha, insetos ou fungos), mas também os 

trabalhadores e a população urbana da maioria 

dos municípios agrícolas do estado, tendo em 

vista que por suas características geográficas, 

as lavouras estão próximas do perímetro 

urbano⁷. 

O Plano Nacional de Desenvolvimento de 1975-1979 dizia que o Brasil 

apresentava terras férteis e que deveria continuar a ocupação de novas áreas com a 

expansão da agropecuária e que nas áreas já ocupadas seria necessário a 

modernização agrícola¹¹. 

No Brasil, as culturas de soja, milho e da cana são responsáveis pelo consumo 

de 70% de agrotóxicos, sendo que 60% correspondem ao consumo de herbicidas e 

dentre estes herbicidas o mais utilizado é o Glifosato, cujo montante comercializado 

no ano de 2009 ultrapassou 90 mil toneladas¹².  

Segundo a Anvisa (2017), o Glifosato está sob processo de reavaliação desde 

2008 e deverá terminar em 2019, onde será colocada em consulta pública para a 

sociedade manifestar e contribuir com a reavaliação. Esse processo de análise 

toxicológica quando iniciou em 2008, a Fiocruz foi contratada para elaboração de nota 

técnica e concluiu (em 2013) que as evidências sobre a carcinogenicidade do produto 

eram insuficientes e não indicou proibição. Mas em 2015, a Agência Internacional de 

Pesquisa sobre o Câncer (IARC) havia concluído que o Glifosato seria um possível 

carcinógeno humano. Após isso, a Autoridade Europeia para Segurança dos 

Alimentos (EFSA) revisou a análise da carcinogenicidade do Glifosato e concluiu que 

não haviam evidências para classificar a substância como carcinogênica. Após esse 

embate a Anvisa enseja uma análise mais aprofundada¹³. 

O Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos, antes era os Estados 

Unidos. Conforme a tabela criada com base nas informações de Pignati, podemos 

perceber esse consumo¹⁴. 
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    Tabela 2: Consumo de agrotóxicos no Mato Grosso por hectare/cultura 

Cultura Consumo 

Soja 12 litros/hectare 

Milho 06 litros/hectare 

Cana-de-açúcar 05 litros/hectare 

Algodão 25 litros/hectare 

Fonte: Pignati, 2016. 

De acordo com a Lei n 7802 de 11 de julho de 1989, os agrotóxicos são 

definidos como 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 implantadas, 

e de outros ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja 

finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da 

ação danosa de seres vivos considerados nocivos. São também reconhecidos como 

produtos empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de 

crescimento¹⁵.  

Os agrotóxicos podem ser classificados quanto a sua ação e grupo químico, 

sendo assim eles distribuídos conforme tabela abaixo²: 

Tabela 3: Classificação, Grupo Químico e Nome Comercial dos agrotóxicos 

 Inseticidas 

Organofosforados Folidol, Malation, Nuvacron 

Carbamatos Carbaril, Furadan 

Organoclorados Aldrin, Endossulfan, Mirex 

Piretróides Aletrina, Cipermetrina, 
Decametrina 

 Fungicidas 

Etileno-bis-ditiocarbonatos Zineb, Tiram 

Trifenil estânico Duter, Brestan 

Captan Ortocide, Merpan 

Hexaclorobenzeno  

 Herbicidas 

Paraquat Gramaxone 

Glifosato Round up 

Pentacloofenol 2,4D 

Fonte: Opas, 1996. 
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Existem outros grupos como: raticidas, acaricidas, nematicidas e moluscicidas. 

Existe ainda a classificação quanto a dose letal (DL 50) e cor do rótulo conforme tabela 

abaixo ²’¹⁶: 

   Tabela 4: Classificação toxicológica dos agrotóxicos 

Classe Grupo Cor Dose Letal 

I Extremamente 
tóxico 

Faixa 
vermelha 

≤ 5 mg/kg 

II Altamente tóxico Faixa 
amarela 

entre 5 e 50 mg/kg 

III Medianamente 
tóxicos 

Faixa azul entre 50 e 500 mg/kg 

IV Pouco tóxicos Faixa verde entre 500 e 5.000 mg/kg 

    Fonte: Who, 1996; Lima, 2015. 

Existem três vias diretas de contaminação humana por agrotóxicos, sendo 

elas: a ocupacional, que engloba os trabalhadores que estão envolvidos nas diluições 

e/ou pulverizações de agrotóxicos/colheita, esta via é responsável por mais de 80% 

das intoxicações por agrotóxicos; via ambiental, que envolve contaminação 

atmosférica, das águas e do solo, acredita-se que através desta via tenha um maior 

número de pessoas expostas, porém com impacto menor quando comparado à via 

ocupacional; via alimentar, refere-se a ingestão de alimentos contaminados por 

agrotóxicos, esta via tem um impacto menor sobre a saúde humana¹⁷.  

No Brasil, há uma falha de notificação das intoxicações na ordem de para cada 

1 caso notificado, temos 50 casos não notificados. Entre os anos de 1999 e 2009 

tivemos 1.900 casos de morte por intoxicações por agrotóxicos e 5.600 intoxicações 

por ano, ou 15,5 por/dia, ou 1/90 minutos. No Sinan entre os anos de 2010 e 2011, 

foram notificados 1.500 casos¹². 

O Estado de Mato Grosso é o maior consumidor nacional de agrotóxicos 

correspondendo a 18,9%, seguido dos demais estados de São Paulo, Paraná, Rio 

Grande do Sul, Goiás, Minas Gerais e demais estados, sendo que em 2012 foram 

consumidos 113.251.212 litros de agrotóxicos¹⁴’¹⁸.  

 
2.2 DEPRESSÃO 

A depressão é um problema de saúde pública e não se refere as pessoas que 
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estão passando por momentos de tristeza temporária, apesar de tão comum, ainda 

existem grandes dificuldades em diagnosticá-la. Uma série de fatores estão 

envolvidos no aparecimento da doença, entre eles estão a genética, estresse e 

alterações corporais. Como característica da doença, o indivíduo sente-se infeliz, sem 

esperanças, acessos de choro, baixa autoestima e autoconfiança ¹⁹. Segundo o 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V) a depressão é 

caracterizada como um conjunto de “transtornos do humor” e “transtornos afetivos” 

pela Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-

10). Estima-se que em 2020 a depressão será a segunda causa de incapacidade em 

saúde, sendo que atualmente existem cerca de 300 milhões de pessoas com a 

doença²⁰’²¹. 

Na perspectiva da psiquiatria a depressão é tratada como um transtorno, sendo 

o seu diagnóstico baseado de acordo com os sintomas que podem ser humor 

deprimido, alterações do sono e apetite, sentimento de culpa e pensamentos de morte²². 

Uma teoria neurobiológica para a depressão é a hipótese da deficiência de 

monoaminas. As monoaminas possuem uma parte alifática (amina) e uma parte 

aromática (catecol ou indol). O radical catecol dá origem à noradrenalina, dopamina e 

adrenalina, e a parte indol dá origem à serotonina e histamina. As catecolaminas 

(noradrenalina, adrenalina e dopamina) atuam possivelmente na regulação do 

humor²³. 

Acredita-se que a depressão pode ser decorrente de uma falha nos receptores 

pré e pós-sinápticos e na quantidade de neurotransmissores²⁴. 

 

 
2.3 A RELAÇÃO ENTRE AGROTÓXICOS E DEPRESSÃO 

Um estudo realizado com uma amostra de 37 trabalhadores do sul do Brasil 

envolvidos na agricultura familiar do tabaco, os mesmos foram avaliados quanto a 

exposição a organofosforados e obtiveram como resultados 18 sujeitos (48%) tiveram 

um diagnóstico psiquiátrico na primeira entrevista realizada, 13 (35%) tiveram 

diagnóstico de Transtorno de Ansiedade Generalizada e 8 (21%) com diagnóstico de 

Episódio de Depressão Maior²⁵.  Em outro estudo realizado no nordeste do Colorado 

cujo objetivo era avaliar a associação entre agrotóxicos e sintomas depressivos obteve-

se um resultado de odds ratio de 5,87 a um intervalo de confiança de 95%, ou seja, 

exposição a agrotóxicos em uma concentração suficientemente alta para causar 
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sintomas de envenenamento auto-relatados foi associada a sintomas de alta 

depressão independentemente de outros fatores de risco conhecidos para a 

depressão²⁶. 

Outra pesquisa realizada foi sobre a saúde mental dos agricultores da Serra 

Gaúcha, onde foram avaliados 1282 trabalhadores rurais de 446 estabelecimentos, 

destes 19% haviam usado remédios psiquiátricos e 5% haviam sido hospitalizados por 

problemas psiquiátricos em algum momento da vida. O tamanho da propriedade 

também apresentou relevância, propriedades com 26 a 50 hectares apresentou um 

aumento de 46% na ocorrência de morbidade psiquiátrica. O fato de ter 

equipamentos, máquinas e automóvel no estabelecimento associou-se a uma 

redução na prevalência dos transtornos psiquiátricos. Neste estudo ainda, mostrou 

que o uso de agrotóxicos não teve associação significativa com morbidade psiquiátrica 

menor²⁷. 

Foi realizado uma pesquisa no Mississipi cujo intuito era o de avaliar a 

depressão entre as vítimas do desastre do Metil Paration. Nessa pesquisa, os autores 

relataram que em novembro de 1996 no Mississipi a Agência de Proteção Ambiental 

(EPA), o Departamento de Estado de Saúde e a Agência de substâncias tóxicas 

descobriram que 1.800 moradias haviam sido contaminadas com Metil Paration (MP), 

dentre elas, igrejas, creches e restaurantes. É ilegal usar o MP dentro de casa para 

matar insetos, apesar de sua eficácia, porque os níveis de toxicidade podem 

permanecer elevados em muitos anos em espaços fechados ou confinados. A 

exposição inicial ao MP, por inalação e absorção através da pele, pode ser seguida 

de sintomas durante 12 horas. Os efeitos neurotóxicos podem causar perda da 

coordenação, fadiga e até mesmo a morte. Nessa pesquisa os autores para avaliarem 

o nível de contaminação das residências classificaram em níveis, sendo nível I o maior 

grau de exposição e contaminação e o nível IV o menor nível de concentração e 

exposição. Para a realização da avaliação dos níveis, foi realizada o “teste de limpeza” 

onde pessoas usando roupas adequadas limpavam seis ou sete manchas no local 

onde provavelmente foram pulverizadas com o veneno e após isso os esfregões foram 

examinados no laboratório. Para a variável depressão, foi utilizado um questionário, 

Escala de Depressão (CES-D). Como resultados, obteve-se que os Afro-americanos 

apresentaram significativamente mais sintomas depressivos do que as pessoas 

brancas. Pessoas com menor renda também apresentaram mais sintomas 

depressivos²⁸. 
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Freire & Koifman (2013) realizaram uma revisão sistemática sobre agrotóxicos, 

depressão e suicídio, avaliaram para isso os estudos no banco de dados do MEDLINE 

dos últimos anos (1995 e 2011). Segundo a pesquisa, diz que os estudos 

epidemiológicos relatam que a prevalência de depressão é maior nos países 

industrializados do que em países não desenvolvidos e correlaciona-se 

negativamente com o status social. Quanto a depressão e ao suicídio, a literatura 

relata mais sobre a exposição a organofosforados e em menor grau aos carbamatos, 

sendo que a depressão é um distúrbio frequentemente associado com a intoxicação 

aguda por organofosforados. Nessa revisão sistemática, de 221 estudos publicados 

entre os anos correspondidos da pesquisa, apenas 22 foram inclusos na revisão, 

por atenderem aos critérios metodológicos. Destes 22, três estudos falaram sobre 

suicídio e depressão em relação à exposição a pesticidas. Em um desses estudos, de 

3517 hospitalizações de trabalhadores agrícolas do estado do Rio de Janeiro, Brasil, 

os autores relataram que os agricultores que viviam em áreas com maiores consumos 

com pesticidas estavam em maior risco para hospitalização por transtornos de humor, 

incluindo a depressão, quando comparados com a população de referência. Na 

mesma revisão, outro estudo apresentou resultados com significância estatística, no qual 

um grupo de 127 fazendeiros de ovelhas do Reino Unido com história de exposição a 

baixos níveis de organofosforados, apresentaram maior frequência de sintomas de 

depressão e ansiedade em relação aos 78 trabalhadores rurais não expostos. Os 

estudos não coletaram informações detalhadas sobre o uso de classes químicas ou 

funcionais específicas de agrotóxicos que não sejam os organofosforados, como os 

organoclorados, piretróides, carbamatos, herbicidas e fungicidas. As pesquisas têm 

focado principalmente em trabalhadores expostos aos organofosforados (devido a 

plausibilidade biológica) ²⁹.  

A depressão tem múltiplos fatores de risco e dependem grandemente de suas 

características epidemiológicas e sociodemográficas. Sugere-se cada vez mais que a 

exposição a pesticidas seja um fator de risco para depressão e suicídio. No entanto, 

a evidência epidemiológica é muito limitada, particularmente em relação aos efeitos de 

exposições crônicas e de baixa dose, bem como uma relação causal que ainda não 

foi estabelecida²⁹. 

A intoxicação por organofosforados, são responsáveis por até 80% das 

internações por intoxicação com agrotóxicos, sendo que as exposições geralmente 

ocorrem pelas vias dérmicas e pulmonares. A ação está relacionada pela inibição das 
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enzimas colinesterásicas que fazem acarretar um acúmulo de acetilcolina (ACh) 

extracelular e faz aumentar a ativação dos seus receptores nas sinapses colinérgicas. 

O sistema colinérgico estando hiperativado é uma das hipóteses para a neurobiologia 

da depressão⁶. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 Avaliar a possível associação entre depressão com a exposição 

aos agrotóxicos. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Apresentar o perfil sociodemográfico dos expostos e não expostos; 

 Avaliar possível exposição atual e anterior aos agrotóxicos. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

Trata-se de um estudo analítico, observacional do tipo caso-controle. 

 

4.2 LOCAL DO ESTUDO 

O estudo foi realizado com indivíduos com rastreamento positivo para 

depressão no município de Sapezal, Estado de Mato Grosso. O município encontra-

se na região Médio Norte do Estado e na Microrregião do Parecis. Sua população 

segundo o IBGE (2010) é de 18.094 habitantes. A economia do município é 

principalmente a agricultura. 

 

4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

Realizou-se uma amostra com 40 casos (indivíduos com depressão) e 160 

controles de modo emparelhados por sexo e idade. 

 

4.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

4.4.1 Casos 

Critérios de inclusão: foram considerados critérios de inclusão para os casos, 

serem maiores de 18 anos e terem rastreamento positivo para depressão. 

Critérios de exclusão: menores de 18 anos. 

4.4.2 Controles 

Critérios de inclusão: maiores de 18 anos e rastreamento negativo para 

depressão. 

Critérios de exclusão: participantes que não obedeceram aos critérios de 

pareamento. 

Tanto para os casos quanto para os controles foram considerados critérios de 

inclusão os participantes da pesquisa residirem no município de Sapezal/MT. 
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4.5 COLETA DE DADOS 

Foram abordados os sujeitos da pesquisa que compareceram nas unidades de 

saúde de Sapezal/MT, estes sujeitos aguardavam para consultas, realização de 

procedimentos, marcar exames ou para orientações. 

Explicou-se o motivo da pesquisa e após foi fornecido Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. Para rastreamento dos casos de depressão utilizou-se o teste 

PRIME-MD, que contém perguntas sobre o humor. Foi considerado depressão 

positiva se preenchido os critérios do módulo do humor.  

O teste foi traduzido e validado por Fraguas Jr et al. O instrumento é dividido 

em duas partes: o Questionário do Paciente e o Guia de Avaliação Clínica (Almeida 

et al., 2012). Para rastreamento dos controles também foi utilizado o teste PRIME-MD, 

porém, foram inclusos os participantes que tiveram rastreamento negativo para 

depressão e que obedeciam aos critérios de pareamento.  

Tanto para os casos, como para os controles, foi utilizado um questionário para 

avaliar a exposição aos agrotóxicos. Neste questionário, continham perguntas 

referentes à variáveis sociodemográficos (sexo, cor, idade e escolaridade), 

exposição atual (ocupação atual, tempo nesta ocupação, localização do trabalho, 

proximidade de lavouras e uso de agrotóxicos nas mesmas, modo de aplicação dos 

agrotóxicos e manuseio), exposição anterior (ocupação anterior, tempo de ocupação 

anterior, localização do trabalho anterior próximo a lavouras, histórico de manuseio de 

agrotóxicos, histórico prévio de intoxicação por agrotóxicos, tempo de residência em 

Sapezal/MT e se município de origem anterior possuía lavouras). 

 

4.6 ANÁLISE DE DADOS 

Realizou-se uma análise descritiva, bi-variada. Feito isso os dados foram 

submetidos ao teste de qui-quadrado Mantel-Haenszel, ao intervalo de confiança de 

95%. Para calcular os dados utilizou-se o programa Epi Info. Após esse processo foi 

realizado a discussão dos resultados, verificando possível similaridade com outros 

estudos. Posteriormente, foi utilizada regressão múltipla logística para o modelo final. 
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4.7 ASPECTOS ÉTICOS-LEGAIS DO ESTUDO 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de 

Cuiabá/MT e aprovado sob número de parecer 2.423.535 e CAAE de número 

80138017.6.0000.5165. Os sujeitos da pesquisa leram e assinaram o termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Foi concedido anuência do Secretário Municipal 

de Saúde de Sapezal/MT para realização da pesquisa nas unidades de saúde do 

município. 

 

4.8 RISCOS E BENEFÍCIOS 

Mesmo sabendo que a pesquisa pudesse gerar algum 

desconforto/constrangimento durante a entrevista, a mesma não apresentou riscos 

para a integridade física. Como benefícios, os pacientes identificados com 

rastreamento positivo para depressão foram encaminhados ao setor de psicologia do 

município para avaliação. 

 

4.9 FINANCIAMENTO 

A pesquisa foi financiada pela própria pesquisadora. 
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RESUMO 

Introdução: Estima-se que em 2020 a depressão será a segunda causa de 

incapacidade em saúde. Sugere-se cada vez mais que a exposição a agrotóxicos é 

um fator de risco para depressão. Objetivo: Avaliar a possível associação entre o 

surgimento da depressão com a exposição aos agrotóxicos. Método: Estudo analítico, 

do tipo caso-controle, realizado no Município de Sapezal/MT. Foram 40 casos de 

depressão e 160 controles, pareados por sexo e idade. Foi utilizado a escala Prime 

MD para critérios de elegibilidade de casos e controles. Utilizou-se outro questionário 

para avaliar a possível exposição aos agrotóxicos. Para a análise dos dados, foi 

realizada uma análise bivariada e múltipla, com a finalidade de verificar a associação 

entre uma possível exposição aos agrotóxicos e diagnóstico de depressão. Analisou-

se também variáveis sociodemográficas e ocupacionais dos entrevistados. A medida 

de associação nas análises foi o Odds Ratio, obtida por meio do teste qui-quadrado 

de Mantel Haenszel. Resultados: Obteve-se no modelo final de regressão logística 

as seguintes variáveis: Ensino Superior (OR= 4,56  IC= 1,84 – 11,32), Trabalho 

anterior na zona rural (OR= 8,38 IC= 2,11 – 33,20) e Trabalho anterior próximo de 

lavouras (OR= 16,17 IC= 4,52 – 57,87). Conclusão: Participantes com escolaridade 

de Ensino Superior e o fato de ter trabalhado na zona rural foi associado 

estatisticamente com a doença. 

Palavras chaves: Agrotóxicos; Agricultura; Depressão 

 

Introduction: It is esteemed that in 2020 the depression will be the second cause of 

disability in health. It is suggested increasingly that the exposure to Agrochemicals is 

a factor of risk for depression. Objective: Evaluate the possible association between 

the emergences of depression with the exposure to Agrochemicals. Method: 

Analytical study, of the case-control type, carried out in municipal district of 

Sapezal/MT. There were 40 cases of depression and 160 controls, paired by sex and 

age. Prime MD scale was used to criterions of eligibility of cases and controls. Another 

questionnaire was used to evaluate the possible exposure to Agrochemicals. For the 

analysis of the data was accomplished an analysis bivariate and multiple, for the 

purpose of verifying the association between the possible exposition of Agrochemicals 

and diagnostic of depression. It was also analyzed demographic and occupational 

variables of the interviewees. The measure of association was the Odds Ratio, 

obtained through the chi-square test of Mantel Haenszel.  Results: The following 

variables were obtained in the final logistic regression model: Upper School (OR = 4.56 

CI = 1.84 - 11.32), previous work in the rural area (OR = 8.38 CI = 2.11 - 33, 20) and 

previous work close to crops (OR = 16.17 CI = 4.52 - 57.87). Conclusion: Participants 

with schooling of higher education and the fact that have worked in the countryside 

was statistically associated with the disease. 

Keywords: Agrochemicals; Agriculture; Depression 
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INTRODUÇÃO 

A depressão é uma doença com sintomas de humor deprimido ou falta de 

motivação, perda de interesse ou prazer e cansaço ou fadiga. Alteração de peso e 

sono, sentimento de culpa ou inutilidade e ideação suicida também são alguns 

sintomas que podem estar presentes ¹. Esta doença é a principal causa de problemas 

de saúde e incapacidade em todo o mundo. Mais de 300 milhões de pessoas estão 

vivendo com depressão ². No Brasil, 5,8% da população tem a doença ³. 

Ainda que de forma restrita, a associação entre exposição a agrotóxicos e o 

surgimento de transtorno mentais possui embasamento na literatura internacional ⁴. 

A depressão tem múltiplos fatores de risco e dependem de suas características 

epidemiológicas e sociodemográficas. Sugere-se cada vez mais que a exposição a 

agrotóxicos é um fator de risco para depressão e suicídio. No entanto, a evidência 

epidemiológica é muito limitada, particularmente em relação aos efeitos de exposições 

crônicas e de baixa dose, bem como uma relação causal que ainda não foi 

estabelecida ⁵.   

Mato Grosso é o maior consumidor nacional de agrotóxicos correspondendo a 

18,9%, seguido dos demais estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, 

Minas Gerais e demais estados, sendo que em 2012 foram consumidos 113.251.212 

litros de agrotóxicos ⁶’⁷.  

No ano de 2014, a produção de algodão em Sapezal atingiu 432,3 mil t (R$ 

637,6 milhões) e o rendimento total da produção agrícola do município foi de cerca de 

R$ 1,9 bilhão. Neste mesmo ano, o município atingiu um consumo de agrotóxicos 

estimado em cerca de 7,9 milhões de litros de agrotóxicos e exposição média de 351,5 

litros/ habitante ⁸.    

Durante os atendimentos de enfermagem, percebeu-se um alto índice de 

pacientes portadores de algum tipo de transtorno mental, principalmente depressão. 

Sendo assim, esta pesquisa teve o intuito de verificar se existe associação entre a 

depressão e a exposição aos agrotóxicos. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Estudo analítico, observacional do tipo caso-controle realizado no município de 
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Sapezal/MT. Contou com a participação de 200 pessoas, sendo 40 casos de 

depressão e 160 controles (sem depressão) pareados por sexo e idade. A pesquisa 

foi aprovada pelo Comitê de Ética da UNIC sob número de parecer 2.423.535. O 

período da coleta de dados foi de dezembro/2017 a julho/2018. Os participantes foram 

pessoas que compareceram as unidades de saúde de Sapezal, tanto para consultas 

como procedimentos médicos e de enfermagem. Explicou-se o motivo da pesquisa e 

em caso de aceite, foi fornecido Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 Para fins de critérios de inclusão e exclusão de casos e controles, foi aplicado 

o teste Prime MD para verificar o rastreamento para depressão. O teste foi traduzido 

e validado por Fraguas Jr et al. Foram considerados depressivos, os participantes que 

apresentaram rastreamento positivo para o teste e foram definidos como controles os 

participantes que apresentaram rastreamento negativo e se atendessem aos critérios 

de pareamento de sexo e idade. Como benefício da pesquisa, os participantes com 

rastreamento positivo para depressão foram encaminhados ao setor de psicologia 

para avaliação. Foi aplicado também um questionário de exposição ambiental 

individual. Neste questionário, continham perguntas referentes à variáveis 

sociodemográficos (sexo, cor, idade e escolaridade), exposição atual (ocupação 

atual, tempo nesta ocupação, localização do trabalho, proximidade de lavouras e uso 

de agrotóxicos nas mesmas, modo de aplicação dos agrotóxicos e manuseio), 

exposição anterior (ocupação anterior, tempo de ocupação anterior, localização do 

trabalho anterior próximo a lavouras, histórico de manuseio de agrotóxicos, histórico 

prévio de intoxicação por agrotóxicos, tempo de residência em Sapezal/MT e se 

município de origem anterior possuía lavouras). 

 Os questionários foram digitados no programa Excel e posteriormente 

analisados no programa Epi Info 7. Para análise de dados, após a análise descritiva, 

as variáveis foram novamente categorizadas. Análises bivariadas, estratificada e 

regressão logística também foram realizadas. Na análise bivariada foram identificadas 

as associações brutas entre exposição e efeito. A análise estratificada foi realizada 

para a seleção de possíveis variáveis de confundimento ou de interação. Por fim, foi 

realizada a regressão logística, considerando todas as variáveis quando das análises 

brutas e estratificadas apresentaram p-valor menor que 0,20 mantendo-se no modelo 

final, as variáveis com nível de significância menor ou igual 0,05 ou aquelas 

consideradas de importância, segundo a literatura. 
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RESULTADOS 

Dos 200 participantes da pesquisa, houve predominância do sexo feminino. A 

média de idade foi de 39,8 anos (± 11,6 anos). A distribuição de outras variáveis 

sociodemográficas constam na tabela 1:    

                   Tabela 1: Escolaridade dos participantes da pesquisa, Sapezal/MT-2018. 

Variável Casos Controles 

 N % N % 

Cor     

Branca 7 17,5 28 17,5 

Outras 33 82,5 132 82,5 

Escolaridade     

 Analfabeto até Ensino    
Médio 

29 72,50 143 89,38 

 Ensino Superior 11 27,50 17 10,63 

                    Fonte: Autora, 2018  

             
             Tabela 2: Variáveis de exposição ambiental atual e anterior dos participantes da pesquisa,         
Sapezal/MT-2018. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: Autora, 2018. 

 

 

 

 

Variáveis de exposição 
indireta 

Casos Controles 

 N % N % 

Ocupação atual     

Agricultura e afins 6 15,00 38 23,75 

      Outros 34 85,00 122 76,25 

Próximo de Lavouras     

Sim 22 55,00 53 33,13 

Não 18 45,00 107 66,88 

Ocupação anterior     

     Agricultura e afins 6 15,00 30 18,75 

     Outros 34 85,00 130 81,25 

Trabalho anterior – 
Próximo de Lavouras 

    

     Sim 17 42,50 31 19,38 

     Não 23 57,50 129 80,63 

Já se intoxicou com 
agrotóxicos 

    

    Sim 6 15,00 8 5,71 

    Não 34 85,00 132 94,29 
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Tabela 3: Odds ratio das variáveis sociodemográficas, exposição ambiental e anterior, Sapezal/MT- 

2018. 

Variável Casos Controles OR IC p valor 

 N % N %     

Escolaridade         

   Superior 11 27,50 17 10,63 3,19 1,35 7,51 <0,01 

   Analfabeto até Ensino Médio 29 72,50 143 89,38 1,00 - - - 

Cor         

  Branca 7 17,50 28 17,50 1,00 0,40 2,48 <0,01 

  Outras 33 82,5 132 82,50 1,00    

Ocupação atual 
    Agricultura e afins 

6 15,00 38 23,75 0,56 0,22 1,45 0,23 

    Outros 34 85,00 122 76,25 1,00 - - - 

Local do trabalho atual         

   Zona rural 15 37,50 57 35,63 1,08 0,52 2,22 0,82 

   Zona urbana 25 62,50 103 64,38 1,00 - - - 

Trabalho atual próximo de 
Lavouras 

        

   Sim 22 55,00 53 33,13 2,46 1,21  4,99 0,01 

Não 18 45,00 107 66,88 1,00 - - - 

Modo de Aplicação dos 
Agrotóxicos de quem trabalha 
próximo as lavouras 

        

   Trator 13 61,90 19 35,85 2,90 1,02 8,26 0,04 

   Trator e avião 8 38,10 34 64,15 1,00 - - - 

Ocupação anterior         

   Agricultura e afins 6 15,00 30 18,75 0,76 0,29 1,98 0,58 

   Outros 34 85,00 130 81,25 1,00 - - - 

Localização do trabalho 
anterior 

        

   Zona rural 9 22,50 38 23,75 0,93 0,40 2,13 0,86 

   Zona urbana 31 77,50 122 76,25 1,00 - - - 

Trabalho anterior próximo de 
lavouras 

        

  Sim 17 42,50 31 19,38 3,07 1,46 6,44 <0,01 

  Não 23 57,50 129 80,63 1,00 - - - 

Tempo de moradia em 
Sapezal/MT 

        

  3 anos ou mais 5 12,50 123 76,88 0,04 0,01 0,11 <0,01 

  Até 2 anos 35 87,50 37 23,13 1,00 - - - 

Havia Lavouras na cidade 
anterior 

        

  Sim 18 45,00 90 56,25 0,63 0,31 1,27 0,20 

  Não 22 55,00 70 43,75 1,00 - - - 

 Fonte: Autora, 2018. 
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Ao se estratificar a análise bivariada entre escolaridade e o fato de ter 

trabalhado na zona rural, o extrato de participantes com escolaridade superior e ter 

trabalhado na zona rural se associaram estatisticamente com a doença (OR = 9,14, 

IC = 0,85 – 97,26).  

 

Tabela 4: – Odds ratio e intervalo de confiança (IC 95%) de escolaridade e ocorrência de depressão 

estratificado por localização do trabalho anterior, Sapezal/MT – 2018.    

Variável Casos Controles OR IC p valor 

 N % N %     

Analfabeto até Ensino Médio         

   Zona Rural 5 11,9 37 88,10 0,59 0,21 1,67 0,96 

   Zona Urbana 24 18,46 106 81,54 1,00    

Superior         

Zona rural 4 80,00 1 20,00 9,14 0,85 97,26 0,03 

  Zona Urbana 7 30,43 16 69,57 1,00    

Fonte: Autora, 2018. 

 

No modelo final de regressão logística, as variáveis associadas a depressão 

foram escolaridade de ensino superior, trabalho anterior ter sido na zona rural e 

trabalho anterior próximo a lavouras, conforme mostra a tabela abaixo com os valores 

de OR: 

Tabela 5:  Regressão logística - Odds Ratios e IC95% de variáveis para depressão, Sapezal/MT – 
2018. 

Variáveis OR IC p valor 

Ensino Superior 4,56 1,84 – 11,32 0,001 

Trabalho anterior na zona rural 8,38 2,11 – 33,20 0,002 

Trabalho anterior próximo de lavouras 16,17 4,52 – 57,87 <0,001 

Fonte: Autora, 2018. 

 

DISCUSSÃO  

Os resultados da pesquisa sugerem haver uma causalidade entre depressão e 

exposição aos agrotóxicos, através de análises das variáveis trabalho anterior próximo 

de lavouras e trabalho anterior na zona rural. Conforme uma revisão sistemática sobre 
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agrotóxicos, depressão e suicídio, foi encontrado um estudo realizado no Reino Unido 

com ovinocultores, avaliando a exposição a baixos níveis de organofosforados e 

presença de transtornos psiquiátricos, o resultado obtido foi que houve maior 

proporção de depressão comparado aos não expostos aos organofosforados. Ainda 

nessa revisão, foi encontrado outro estudo, este sobre hospitalizações de 

trabalhadores agrícolas no Estado do Rio de Janeiro, Brasil, e verificaram que os 

agricultores que viviam em áreas com maiores exposições aos agrotóxicos, estavam 

em maior risco para hospitalização por transtornos do humor, inclusive depressão. Um 

estudo realizado na Polônia, verificou que houve um aumento do risco para depressão 

entre agricultoras. Por fim, um estudo realizado no Egito, foi observado que houve um 

aumento da prevalência de depressão em aplicadores de agrotóxicos comparado aos 

trabalhadores não expostos ⁵. 

Outro fator que demonstrou associação com depressão, foi a variável 

escolaridade de ensino superior, seja ela completa ou incompleta. Este resultado 

diverge do estudo de Ramos et al. (2015), que encontrou em sua pesquisa que 

analfabetismo estaria relacionado com a sintomatologia depressiva. Os autores 

acreditam que o nível de escolaridade possibilita que o indivíduo amplie os recursos 

de enfrentamento do estresse, sendo assim, analfabetos apresentariam maior risco 

de desenvolver sintomas depressivos. Faria NMX et al. (1999), disseram que a 

escolaridade apresenta associação com uma redução no risco para transtornos 

psiquiátricos menores e que indica melhores condições socioeconômicas, 

favorecendo um aumento da auto-confiança que de certa forma teria relações diretas 

com a saúde mental ⁹’¹⁰. 

Na análise bivariada, obteve-se como resultado o fato da aplicação de 

agrotóxicos por trator (neste caso da pesquisa, trator correspondeu a pulverizadores 

terrestres, terminologia foi utilizada para facilitar a compreensão dos entrevistados) 

estar associada com depressão. Em um ensaio realizado em Rio Verde – GO para 

verificar a avaliação de deriva técnica, encontrou-se como resultado que mesmo em 

condições adversas a maior distância de deriva para aplicação terrestre e aérea 

seriam de 90 e 180 metros respectivamente, sendo assim, dentro deste raio, as 

pessoas poderiam estar expostas aos agrotóxicos, podendo haver uma associação 

com o surgimento da depressão. Uma grande vantagem da pulverização aérea é a 

possibilidade de controle no momento certo das pragas, e já na pulverização terrestre 
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as aplicações iniciam-se mais cedo, para que não ultrapasse ao final o estádio de 

desenvolvimento recomendado¹¹’¹². Faria NMX et al. (1999), diz que, maior nível de 

mecanização está associado com a redução de riscos de transtornos psiquiátricos 

menores¹⁰. 

Uma fragilidade do estudo foi a possibilidade de viés de diagnóstico, uma vez 

que o questionário utilizado para verificação de presença de depressão, no caso desta 

pesquisa, foi considerado como rastreamento positivo para depressão e não como 

método diagnóstico de padrão ouro para depressão. Outra particularidade da 

pesquisa, foi o questionário utilizado para avaliação de exposição ambiental que não 

permitiu uma análise mais aprofundada de exposição aos agrotóxicos. 

Para evitar vieses de seleção, os questionários foram aplicados exclusivamente 

pela própria pesquisadora. 

Optou-se pelo pareamento de casos e controles por idade e sexo. Os 

procedimentos de ajustamento de pareamento, procuram viabilizar a hipótese de 

homogeneidade ¹’³. 

Esse estudo é de suma importância para o estado de Mato Grosso, uma vez 

que foi desenvolvida em uma cidade agrícola e buscou verificar a associação entre 

uma doença que está em grande número de aumentos de casos e a exposição aos 

agrotóxicos. Sugere-se que haja uma maior fiscalização e controle no uso dos 

agrotóxicos. Espera-se ainda que haja trabalhos entre os setores públicos e privados 

para uma maior conscientização e prevenção de exposição aos agrotóxicos.   

Faz-se necessário novos estudos abordando o tema, uma vez que a busca 

entre a associação de depressão com exposição aos agrotóxicos ainda está pouco 

abordado pela literatura. 

 

CONCLUSÃO 

 As características sociodemográficas demonstraram que sujeitos com nivel 

educacional superior estiveram mais relacionados com a depressão. 

 O fato destes sujeitos terem trabalhado anteriormente na zona rural podem 

estar associadas com a depressão. 
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 Por fim, o trabalho anterior dos sujeitos ter sido próximo as lavouras também 

foi associado a depressão, sugerindo uma exposição crônica. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo possibilitou verificar uma causalidade entre a presença de sintomas 

depressivos e exposição aos agrotóxicos. No âmbito de ambiente e saúde, estes 

achados direcionam para uma reflexão sobre possíveis ações para diminuir o impacto 

da exposição aos agrotóxicos.  

Os resultados mostraram que as pessoas que trabalham ou trabalharam na 

zona rural, apresentaram associação estatisticamente significante com a presença de 

sintomas depressivos, possivelmente uma relação causal com a exposição aos 

agrotóxicos.  

Desta forma, ações de prevenção a este tipo de exposição se fazem 

necessárias, como por exemplo, maior fiscalização e orientação dos setores 

ambientais e da saúde para fiscalização dos procedimentos corretos de aplicação dos 

agrotóxicos, bem como ações educativas que promovam o correto uso de EPI.  

 No âmbito do setor saúde, devem haver maiores orientações aos profissionais 

das unidades que atendem toda a população no sentido de identificar os agravos 

produzidos pelas intoxicações crônicas aos agrotóxicos e minimizar as 

subnotificações. 
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8 ANEXOS 

8.1 PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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8.2 PRIME –MD MÓDULO DE HUMOR 

 

Depressão Maior 
Nas últimas 2 semanas, você teve algum dos seguintes problemas 
quase todos os dias ? 

  

1- Dificuldade para começar a dormir ou continuar dormindo, ou 
dormindo demais ? 

Sim Não 

2- Sentir-se cansado ou tendo pouca energia ? Sim Não 

3- Pouco apetite ou comendo demais ? Sim Não 

4- Pouco interesse ou prazer em fazer as coisas ? Sim Não 

5- Sentindo-se “para baixo”, deprimido ou sem esperanças ? Sim Não 

6- Sentindo-se mal em relação a você mesmo – ou que você é um 
fracasso ou tem deixado sua família “para baixo”? 

Sim Não 

7- Dificuldade em se concentrar em coisas, como ler um jornal ou 
assistir televisão ? 

Sim Não 

8- Estar mais inquieto ou irriquieto do que era, movimentando-se 
além do usual ? 

9- Se não: e o oposto – movimentando-se ou falando tão 
lentamente que outras pessoas poderiam ter notado ? 

10- Considere Sim se sim à uma das questões ou se durante a 
entrevista foi observado retardo ou agitação psicomotora. 

 

 
Sim 

 

 
Não 

11-Nas últimas 2 semanas, você tem pensado que seria melhor 
morrer ou se ferir de alguma maneira ? 
Se sim: fale-me a respeito. 

 

Sim 
 

Não 

12- Existem 5 ou mais respostas Sim de # 1 à # 9 (um dos quais 
para # 4 ou # 5) ? 

Sim Não 
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8.3 DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE SUBMISSÃO DO ARTIGO 

CIENTÍFICO 
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9 APÊNDICES 

9.1 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

PESQUISA: O USO DE AGROTÓXICOS E A PRESENÇA DE 

SINTOMAS DEPRESSIVOS: UM ESTUDO DE CASO-CONTROLE 

. 

As informações contidas nesta folha, fornecidas por Maisa de Almeida 

Ribas têm por objetivo firmar acordo escrito com o(a) voluntária(o) para 

participação da pesquisa acima referida, autorizando sua participação com 

pleno conhecimento da natureza dos procedimentos a que ela(e) será 

submetida(o). 

1) Natureza da pesquisa: esta pesquisa tem como finalidades: 

Esta pesquisa tem como verificar a relação entre a exposição aos 

agrotóxicos com o surgimento da depressão no município de Sapezal/MT. 

2) Participantes da pesquisa: serão entrevistados as pessoas que 

comparecerem as unidades de saúde pertencentes ao Sistema Único de 

Saúde residentes no município de Sapezal/MT. Serão um total de 200 

participantes, sendo 40 para casos e 160 controles. 

3) Envolvimento na pesquisa: Ao participar deste estudo você 

deverá responder as perguntas que consta no questionário. Você tem 

liberdade de se recusar a participar e ainda de se recusar a continuar 

participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para 

você. Sempre que quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa 

através do telefone disponibilizado, e se necessário, por meio do telefone 

do Comitê de Ética em Pesquisa. 

4) Protocolo de Pesquisa: Projeto de pesquisa 

5) Sobre a entrevista: A entrevista será realizada nas unidades de 

saúde do município e em local que permita a privacidade e 

confidenciabilidade das respostas. 
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6) Riscos e desconforto: Os procedimentos utilizados nesta 

pesquisa obedecem aos Critérios da Ética na Pesquisa com Seres 

Humanos conforme resolução n. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde 

– Brasília – DF. Essa pesquisa apresenta risco de desconforto durante a 

entrevista. 

7) Confidencialidade: Todas as informações coletadas neste 

estudo são estritamente confidenciais. Apenas os membros da pesquisa 

terão conhecimento dos dados, assegurando assim sua privacidade. 

8) Benefícios: Caso o rastreamento para depressão seja positivo, 

você será encaminhado para uma avaliação com a psicóloga. Esperamos 

que este estudo contribua com informações importantes que deve 

acrescentar elementos importantes à literatura, onde o pesquisador se 

compromete a divulgar os resultados obtidos. 

9) Pagamento: Você não terá nenhum tipo de despesa ao 

autorizar sua participação nesta pesquisa, bem como nada será pago pela 

participação. 

10) Liberdade de recusar ou retirar o consentimento: Você tem a 

liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e deixar de 

participar do estudo sem penalizantes. 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de 

forma livre para permitir sua participação nesta pesquisa. Portanto, 

preencha os itens que seguem: 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu,   

 , RG  após a leitura e compreensão destas 

informações, entendo que minha participação é voluntária, e que posso sair a 

qualquer momento do estudo, sem prejuízo algum. Confiro que recebi cópia deste 

termo de consentimento, e autorizo a execução do trabalho de pesquisa e a 

divulgação dos dados obtidos neste estudo. 

Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 
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Sapezal/MT,  /  /   

Telefone para contato:  

 

                                                                                   Nome do Voluntário:  

 

 

 Assinatura do Voluntário: 

 

 

  Assinatura do Pesquisador:  

 

 

  

Dados do Pesquisador responsável: 

         Maisa de Almeida Ribas 

         Endereço: Rua José Lanzarin, 890, Jardim Águas Claras 

        CEP: 78365-000 Sapezal/MT 

        Telefone: (65) 33830231 

        E-mail: enfmaisaribas@gmail.com 

Dados do CEP – UNIC 

Universidade de Cuiabá (UNIC) - Unidade Beira Rio 

Avenida Manoel José de Arruda, 3100, Bloco de Saúde I, sala 328 - Jardim Europa 

– Cuiabá -MT 

CEP: 78.065-900 

Fone: (65)3363-1271 

E-mail: cep.unic@kroton.com.br 

 

mailto:cep.unic@kroton.com.br


 

9.2 TERMO DE ANUÊNCIA 
 

 
 



 

9.3 FICHA ELABORADA COM BASE NA FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO 

PERFIL EXPOSIÇÃO FAMILIAR AOS AGROTÓXICOS DO NÚCLEO DE 

ESTUDOS AMBIENTAIS E SAÚDE DO TRABALHADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 


