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“Existe um tempo certo para cada coisa,  
momento oportuno para cada propósito 

debaixo do sol: tempo de nascer, tempo 
de morrer; tempo de plantar, tempo de 

colher”. 
 

Eclesiastes, cap. 3 
 
 



RESUMO 
 

 

Esta dissertação surgiu com a necessidade de compreender as associações entre 

intoxicação por agrotóxicos, metais pesados, ambientes ocupacionais contaminantes 

e as características sociodemográficas e o objetivo está em verificar se está 

associada com a depressão. Trata-se da metodologia de um estudo analítico, 

observacional de caso-controle. Foram realizadas entrevistas para rastreamento 

positivo de depressão, através do instrumento, sobre a saúde do Paciente (PQH-9), 

e um questionário com dados sociodemográficas e de avaliação da exposição a 

agrotóxicos e ambientes contaminantes, que foi dividido em blocos: Dados de 

Identificação do sujeito; de Comorbidades; de hábitos e de exposição ambiental e de 

exposição ocupacional anterior e atual. Foram entrevistados 501 pacientes, sendo 

os mesmo pareados por sexo e idade que estavam em atendimento na policlínica do 

planalto pelos sistema Único de Saúde (SUS). Contudo, 167 dos entrevistados foram 

considerados casos, que obtiveram através do rastreamento positivo de depressão, 

pontuações igual ou acima de 10 pontos, e os controles foram totalizando 334 

pacientes, podendo os mesmos serem expostos ou não a agrotóxicos e ambientes 

contaminantes, e que estavam em atendimento na policlínica centro de referência à 

Saúde Mental, em Cuiabá -MT. A medida de Associação nas análises foi o Odds 

ratio, obtida por meio do teste qui-quadrado de Mantel Haenszel. Os resultados 

obtidos no modelo final foi de regressão logística com as seguintes variáveis: 

Escolaridade até o ensino médio incompleto (OR=2,02 IC95% -1,36-3,00 –p<0,001); 

exposição atual a poeiras (OR=1,75 IC95% -1,16-2,63 –p<0,008); e exposição à 

poeira de rua sem asfalto (OR= 1,62 IC95%-1,07-2,49-p<0,024). Conclusão: 

Participantes com escolaridade inferior ao ensino médio e o fato de ser exposto a 

poeiras de rua foi associado estatisticamente com o transtorno de depressão. 

 
 

Palavras-chaves: Agrotóxicos, metais pesados, ambiente e depressão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

This dissertation arose with the need to understand the associations between pesticide 
 

poisoning, heavy metals, contaminating occupational environments and 
 

sociodemographic characteristics and the objective is to verify if it is associated with 
 

depression. This is the methodology of an analytical, observational case-control study. 
 

Interviews were conducted for positive screening of depression through the instrument 
 

on patient health (PQH-9), and a questionnaire with sociodemographic data and 
 

assessment of exposure to pesticides and contaminating environments, which was 
 

divided into blocks: Identification Data of the subject; of comorbidities; habits and 
 

environmental exposure and previous and current occupational exposure. 501 patients 
 

were interviewed, being the same matched for gender and age who were in attendance 
 

at the plateau polyclinic by the Unified Health System (SUS). However, 167 of the 
 

interviewees were considered cases that obtained positive screening for depression, 
 

scores equal to or above 10 points, and the controls totaled 334 patients, whether or 
 

not they could be exposed to pesticides and contaminating environments, and were in 
 

attendance at the polyclinic reference center for Mental Health, in Cuiabá-MT. The 
 

measure of association in the analyzes was the odds ratio, obtained through the Mantel 
 

Haenszel chi-square test. The results obtained in the final model were logistic 
 

regression with the following variables: Schooling until incomplete high school (OR = 
 

2.02 95% CI -1.36-3.00 –p <0.001); current dust exposure (OR = 1.75 95% CI -1.16- 
 

2.63 –p <0.008); and exposure to asphalt-free street dust (OR = 1.62 95% CI -1.07- 
 

2.49-p <0.024). Conclusion: Participants with less than high school education and 

being exposed to street dust were statistically associated with depression disorder. 

 
 

 

Key words: Agrochemicals, heavy metals, environment and depression 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Os fatores ambientais pesquisados neste estudo, foram os agrotóxicos e os 

metais pesados e demais poluentes ambientais e ocupacionais, podendo ser estes 

associados ou não com o desfecho. 
 

Os agrotóxicos começaram a ser utilizados no mundo, primeiramente como 

arma química, na década de 1920 e no Brasil, na década de 1970 (WHO, 2019). No 

Brasil, ele inicialmente começou a ser utilizado nos programas de combate à 

vetores. 0 uso intensivo de agrotóxicos na agricultura brasileira iniciou-se após o 

processo de modernização conhecida como “Revolução Verde”, que, a partir da 

década de 1970, transformou o modelo de produção agrícola, em estruturas 

monocultoras e muito dependentes de insumos químico-industriais (CONSEA, 

2013). Após o incentivo para sua utilização, houve o processo de automação das 

lavouras, através de maquinários e agrotóxicos. O termo agrotóxico passou a ser 

utilizado no Brasil após grande mobilização da sociedade civil organizada, pois antes 

utilizava-se o termo defensivo agrícola. Segundo Flavia Londres (2011), a indústria 

de agrotóxicos está sempre tentando desenvolver novas moléculas para controlar as 

pragas, doenças ou plantas invasoras e, com o transcorrer de tempo são 

substituídas por outras novas, gerando assim um círculo vicioso o qual o agricultor 

acaba ficando preso nesse sistema (NETO, 2018). 
 

A partir de 2008, o Brasil tornou-se o maior usuário de agrotóxicos. As 

consequências da utilização desses artefatos são inúmeras, desde aquelas que 

prejudicam a saúde dos consumidores e produtores até aqueles as que degradam o 

meio ambiente, assolando concomitantemente 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, devido ao risco que do surgimento de doenças crônicas (FERREIRA, 

2015; PESSOA e RIGOTTO, 2012; CARNEIRO et al, 2012; LONDRES, 2011). 
 

Vários estudos demonstram que os inseticidas, principalmente 

organofosforados e carbamatos, são os principais causadores das intoxicações 
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humanas ocorridas no campo. Alguns estudos relacionam a exposição aos 

inseticidas com os sintomas de depressão. Estudo investigando um desastre 

ecológico com o organofosforado parationa metílica ocorrido em Mississipi (Estados 

Unidos), identificou que independente dos níveis do agrotóxicos encontrados na 

agua consumida, mais da metade das pessoas expostas apresentaram sintomas de 

depressão (REHNER, 2000). 
 

A utilização de águas de irrigação de baixa qualidade e a disposição 

indiscriminada de resíduos industriais ou domésticos originários de defensivos 

agrícolas pode levar aos acúmulos de metais pesados bastante tóxicos ao ser 

humano, entre estes são relacionados o mercúrio, manganês, chumbo, cádmio e o 

arsênio, em suas formas iônicas ou orgânicas (GUARACHO et. al., 2004). 
 

Todos esses metais pesados, são amplamente utilizados no dia-a-dia, seja 

pela indústria, agricultura, medicamentos e alimentos. O chumbo, por exemplo, é um 

metal que pode afetar praticamente todos os órgãos e sistemas do organismo 

humano, incluindo alterações nos sistemas neurológicos (GUARACHO et al, 2004). 

Desta maneira, é importante o reconhecimento da depressão como doença do 

trabalho no caso específico de vinculação do quadro depressivo à exposição 

ocupacional à algumas substâncias tóxicas tais como como brometo de metila, 

chumbo, manganês e mercúrio, entre outros (ATSDR 2018). 
 

Quanto à sua etiologia, a Associação americana de Psiquiatria (APA), define, 

a depressão como sendo uma doença que faz com que indivíduos apresentem 

sentimento de tristeza, vazio e irritabilidade, acompanhado de alterações somáticas 

e cognitivas que afetam sua capacidade de funcionar. Em casos mais graves, a 

depressão pode levar ao suicídio” (APA, 2013,). 
 

A depressão, segundo o Ministério da Previdência Social demonstrou que 

está entre as 20 doenças que mais afastam trabalhadores do mercado de trabalho, 

ocupando o lugar no ranking nacional nos meses de Janeiro a novembro de 2015, 

onde foram concedidos 60.435 benefícios de auxílio-doença por episódios 

depressivos e transtornos depressivos recorrente no Brasil (MPS, 2015). 
 

A depressão é um dos transtornos mentais mais estudados nos últimos anos. 

A doença provoca alterações profundas no humor de um indivíduo, culminando em 

prejuízos par seu bem estar e para o convívio com outras pessoas no dia-a-dia 

(HOLMES, 2001). 
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Os transtornos depressivos incluem transtorno disruptivo da desregulação do 

humor, transtorno depressivo maior (incluindo episódio depressivo maior), transtorno 

depressivo persistente (distimia), transtorno disfórico pré-menstrual, transtorno 

depressivo produzido por substancia/medicamento, transtorno depressivo devido a 

outra condição médica, outro transtorno depressivo especificado e transtorno 

depressivo não especificado (NASCIMENTO, 2014). 
 

A depressão é um transtorno comum em todo o mundo: estima-se que mais 

de 300 milhões de pessoas sofram com ele. A condição é diferente das flutuações 

usuais de humor e das respostas emocionais de curta duração aos desafios da vida 

cotidiana. Especialmente quando de longa duração e com intensidade moderada ou 

grave, a depressão pode se tornar uma crítica condição de saúde. Ela pode causar à 

pessoa afetada um grande sofrimento e disfunção no trabalho, na escola ou no meio 

familiar (OPAS Brasil, março, 2018). 
 

Esta dissertação busca compreender os efeitos dos poluentes ambientais e 

ocupacionais sobre a ocorrência de depressão, em Cuiabá, Mato grosso. Teve como 

questão norteadora o conhecimento de quais são os principais fatores ambientais 

associados à depressão? 
 

A literatura tem relatado que exposição a agrotóxicos e contaminantes 

ambientais podem ser considerada como fator de risco para o desenvolvimento da 

doença. Cuiabá e demais cidades do estado de Mato Grosso são locais onde existe 

uma intensa utilização de agrotóxico e outros poluentes ambientais possivelmente 

desencadeadores de depressão e outros transtornos mentais. 
 

Diante deste contexto a exposição direta ou indireta de agrotóxicos e outros 

contaminantes ambientais e ocupacionais pode estar associada como um dos 

principais fatores de risco para a depressão? 
 

Esta pesquisa teve como hipótese, possibilidade de haver uma maior 

proporção de indivíduos com depressão entre aqueles que foram expostos aos 

agrotóxicos e demais contaminantes ambientais e ocupacionais. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 
 

2. 1 Agrotóxicos 
 

 

A degradação dos recursos naturais e a contaminação da água por fertilizantes 

e outros químicos vem crescendo e trazendo graves consequências para o ambiente 

e para a saúde humana. O crescimento da atividade agropecuária e a perda de 

sedimentos por meio do escoamento superficial afeta a qualidade das águas 

superficiais não apenas no local de origem da contaminação, mas também em 

outros pontos de interferências dos recursos híbridos (MARCHESAN et al., 2009). 
 

Os agrotóxicos são produtos químicos utilizados na agricultura, com o objetivo 

de combater pragas e organismos patogénicos que possam comprometer a 

produção agrícola. Porém, o mal uso desses insumos não só são responsáveis pela 

contaminação ambiental, mas também é a causa de muitos problemas de saúde 

pública, prejudicando o meio ambiente e a saúde dos trabalhadores e dos 

consumidores (BOMBARDI, 2011). 
 

O uso de agrotóxicos e seus impactos à saúde humana e ao meio ambiente 

têm se constituído um relevante e desafiante questão da saúde seja ela pública ou 

coletiva. Isso corre não somente do Brasil, mas no mundo, pois o uso de agrotóxicos 

têm sido usado de forma crescente e intensa em diversos países. Hoje, 

trabalhadores e demais população sofrem efeitos diretos e indiretos da exposição 

aos agrotóxicos tanto nas cidades quanto no campo (POLIGNANO et al.,2012). 
 

A degradação do meio ambiente tem consequências em longo prazo e seus 

efeitos podem ser irreversíveis, a aplicação de agrotóxicos podem contaminar o solo 

e os sistemas hídricos, culminando numa degradação ambiental que teria como 

consequência prejuízos à saúde e alteração significativa nos ecossistemas (VEIGA 

et al., 2006). 
 

O Brasil é o terceiro mercado e o oitavo maior consumidor de agrotóxicos por 

hectare no mundo, sendo os herbicidas e inseticidas responsáveis por 60,0% dos 

produtos comercializados no pais. A Organização Mundial da Saúde estima que 

ocorram anualmente no mundo cerca de 3 milhões de intoxicações agudas 

provocadas pela exposição aos agrotóxicos, com aproximadamente 220 mil mortes 

(OMS 2018). 
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O Brasil é considerado o maior consumidor mundial de agrotóxicos, antes era 

os Estados Unidos. Conforme o quadro 1, criada com base nas informações de 

Pignati (2016), pode se perceber esse consumo. 

 

Quadro 1: Consumo de agrotóxicos no Mato Grosso por hectare/cultura 
Fonte: Pignati, 2016. 

 

Cultura Consumo 
  

Soja 12 litros/hectare 

Milho 06 litros/hectare 

Cana-de-açúcar 05 litros/hectare 

Algodão 25 litros/hectare 
  

Fonte: Pignati, 2016  
 

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 de animais. Crianças, mulheres em idade fértil e idosos consistem 

em grupos populacionais de especial risco associado aos agrotóxicos (WOODRUFF, 

ZOTA e SCHWARTZ, 2011; BARTH, BIAZON, 2010). 
 

Existem muitos perigos representados pelos agrotóxicos e aos efeitos que 

podem provocar na saúdes das pessoas, principalmente daquelas que estão 

diretamente no campo ou indústrias. O grupo de maior risco de intoxicação, 

geralmente são aquelas pessoas que têm contato com os agrotóxicos no campo, no 

momento da aplicação. (POLIGNANO et al 2012). Ainda segundo este autor, outro 

grande risco é quando existe o intervalo de reentrada nas lavouras, onde os 

trabalhadores não fazem uso de nenhuma proteção. Moradores de regiões, 

predominância do agronegócio, provavelmente onde maciças quantidades de 

agrotóxicos são usados por muito tempo, também possuem riscos de contaminação 

(BOHMER, 2013). 
 

Entretanto, pessoas que trabalham em fábricas ou formulam agrotóxicos, até 

mesmo os que fazem o transporte e o comércio destes produtos são, os que mais 

estão expostos a essas substâncias, em relação aos consumidores que alimentam 

de produtos, com altas taxas de resíduos de agrotóxicos, por muitos anos, podem 

também correr risco (RIGOTTO et al., 2012). 
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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 crescimento (BRASIL, 1989). 
 

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

sendo assim eles distribuídos conforme o quadro 2: 
 

Quadro 2: Classificação, Grupo Químico e Nome Comercial dos agrotóxicos 
Fonte: Opas, 1996. 

 

 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 2,4 D 
  

 
 
 

 

Segundo Londres, (2011), existem três tipos de intoxicação: 1) A aguda, com 

sintomas após exposição ao veneno, apresenta efeitos como dores de cabeça, confusão 

mental, convulsões, entre outros. 2) A subaguda ou sobreaguda, aparece após 

exposição moderada ou pequena a produtos alta ou medianamente toxicas, seus efeitos 

aparecem alguns dias depois, podem apresentar sintomas que incluir dores de 
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cabeça, fraqueza, sonolência, entre outros. 3) A Crônica, caracteriza pelo 

surgimento tardio, aparecem após meses ou anos da exposição, seja leve, 

moderada, seus sintomas podem ser subjetivos, incluindo perda de peso, fraqueza 

muscular, depressão, irritabilidade, insônia, dermatites, problemas imunológicos, 

doenças respiratórias, entre outros. 
 

Uma vez utilizados o agrotóxicos na agricultura, esses podem seguir diferentes 

rotas para o meio ambiente. Independente do seu modo de aplicação, existe grande 

chance de que ele possa atingir o solo e as águas, sendo que menos de 10% dos 

agrotóxicos aplicados, por meio de pulverização atinge só seu alvo diretamente, onde a 

maioria vai para o solo e água (VEIGAS et al., 2006). Além disso, parte dos agrotóxicos 

contaminam os lençóis freáticos subterrâneo através da lixiviação da água por erosão 

dos solos (BOHNER et al., 2013). O autor nos explica ainda que está contaminação 

atinge áreas distantes do local de aplicação dos agrotóxicos e, ao atingir ao aquíferos 

subterrâneos, torna a agua imprópria para o próprio consumo. 

 
 

2.1.1. Estudos de contaminantes ambientais, agrotóxicos e a depressão 
 

 

De acordo com Neto, 2013, pesquisa realizado no INSS, no interior de Santa 

Catarina, através do método transversal, feita por intoxicação por agrotóxico e 

surgimento de depressão: um estudo descritivo, com população de pessoas 

afastada pelo INSS, mostrou resultados significativos de exposição a agrotóxico com 

a depressão. Apresentando, intoxicação aguda de agrotóxicos e consequente 

ideações de suicidas e associação de depressão e o uso de agrotóxico. 
 

Segundo Souza A., et al.,2008, Através do estudo a população rural do sul do 

Brasil, uma amostra recrutada durante 3 meses de 2005, com método observacional 

transversal, mostrou associação entre contato com agrotóxico e prevalência de 

doenças crônicas, onde sujeitos de ambos os sexo, idade entre 18 a 65 anos e que 

procuravam farmácia pública ou privada para compra de medicamentos, verificou 

associações de várias doenças, sendo as neurológicas e as orais as mais 

prevalentes, sendo essas exposta a agrotóxicos. Os Indivíduos com maior contato 

com agrotóxico relataram maior consumo de bebidas alcoólicas. De acordo com o 

estudo, o mesmo apresentou 2,5 vezes mais chances de relatar doenças 

neurológicas, doenças degenerativa do sistema nervoso central, associações entre 

doenças orais e correlação entre artrite reumatoide. 
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Pires D. X., et al., 2005, Em Dourados e região – Mato Grosso do sul. Janeiro DE 

1992 a dezembro de 2002, através de um estudo observacional transversal de 

prevalência, com o uso de Agrotóxicos e suicídios no estado do mato Grosso do Sul, 

Brasil, sendo a população urbana e Rural, do IBGE. De acordo com o estudo os 

resultados apresentados foram tentativas de suicídio e de óbitos provocados pela 

ingestão de agrotóxicos e exposição aos mesmos. Sendo que nas regiões de Campo 

Grande e Dourados apresentaram as maiores prevalências de suicídios e altas 

prevalências de suicídios em dourados por diversas causas, com um crescimento nos 

últimos 10 anos. Sendo essa região muito crítica quanto ao uso dos agrotóxicos. 
 

Borsoi A., et al., 2014, estudo realizado na Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná- Rondon PR, através de revisão sistemática, em relação aos Agrotóxicos: 

históricos, atualidades e meio ambiente, agricultura, impacto ambiental, dos 

organoclorados e organofosforado. Os resultados apresentados neste estudo, 

identificou que a exposição aos agrotóxicos podem desenvolver baixa concentração, 

déficit de memória, distúrbios linguísticos, depressão, ansiedade e irritabilidade e 

ideias de suicidas. Pois de acordo com os mesmos a relação de agrotóxicos e meio 

ambiente, desenvolve associações entre o uso de agrotóxicos e seus efeitos no 

ambiente e no ser humano. 
 

De acordo com Siqueira. S. L., Kruse. M. H. L. 2008 em Porto alegre. RS, 

através de um estudo de revisão sistemática, em relação aos agrotóxicos e saúde 

Humana: contribuição dos profissionais do campo da saúde humana, e do 

trabalhador. Estudos demonstraram efeitos dos agrotóxicos para a saúde, ambiente 

e comorbidades associadas ás intoxicações por uso de agrotóxicos. Apresentando 

resultados como: tentativas de suicídios, câncer do testículos, mama, próstata, 

ovário, infertilidade distúrbios reprodutivos. Evidenciaram também problemas no 

sistema imunológico, no sistema osteomuscular e nos sistemas nervoso central 

periférico. Desconhecimentos dos produtores nos conhecimentos dos efeitos de 

agrotóxico para a saúde e ambiente. 
 

Moreira J. C. et al.,2012, Pesquisa realizada em Lucas do Rio Verde em Campo 

Verde, municípios do estado do Mato Grosso. Através de estudos intervencional, ensaio 

clinico, de coleta de sangue, sobre contaminação de águas superficiais e de chuva por 

agrotóxicos, as análises apresentaram distúrbios do sistema Nervoso Central aos que 

estiveram exposição a agrotóxico, com presença de agrotóxicos nas amostras. Foi 

encontrado também presença de anomalias em uma espécie de anfíbio 
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anuro e degradação da qualidade hídricos da região, causados pelo uso intensivo de 

agrotóxicos na agricultura, incluindo fontes de água de consumo humano e de 

chuvas, amplificando o risco de contaminação. 
 

Tejerina, G. R. L., 2018, no Estado de Goiás, através da pesquisa descritiva, 

documental, por meio de um levantamento de dados no Sistema Nacional de 

Informações relacionado a tóxicos, intoxicações e óbitos por agrotóxicos e uso de 

fármacos acerca de intoxicações, e tentativa de suicídio e morte. Através dos 

resultados apresentados, os mesmos permitiram identificar maior casos de 

intoxicação e óbitos para sexo masculino e por tentativa de suicídio, seguido por 

exposição ocupacional. Os casos de intoxicações predominaram na área urbana e 

para indivíduos entre 20 e 39 anos. Óbitos predominaram entre 20 e 49 anos. A 

conclusão deste estudo evidenciou que as intoxicações e óbitos por uso de 

agrotóxico agrícola foram significativas em tentativa de suicídio. 

 
 

2.2 Efeitos da contaminação de metais pesados na depressão 
 

 

A contaminação por metais pesados é uma das principais geradoras de 

efeitos tóxicos em seres vivos, em especial pelo seu poder de biomagnificação que é 

o acúmulo nos compartimentos gordurosos (MANZINI, 2010). A utilização, de 

defensivos agrícolas de maneira extensiva, de águas de irrigação de baixa qualidade 

e a disposição indiscriminada de resíduos industriais ou domésticos também pode 

levar ao acúmulo de metais pesados, que, por sua vez, podem entrar na cadeia 

alimentar (GUARACHO et. al.,2004). 
 

Alguns metais pesados como mercúrio estão relacionados à redução do 

crescimento ponderal e desenvolvimento cognitivo de crianças, bem como distúrbios 

psico-afetivos, autismo, doenças de Alzheimer, infertilidade masculina e problemas 

cardiometabólico, (FARINA, 2013). Este metal age especificamente sobre os tecidos 

dos rins, destruindo a capacidade destes órgãos de remover do sangue produtos de 

eliminação, podendo ainda levar à destruição nas células nervosas, gerando 

paralisias, irritabilidade, insanidade e depressão (COELHO, 1990). 
 

O mercúrio pode ser encontrado frequentemente nos fungicidas, germicidas, em 

indústrias farmacêuticas e de energia atômica, nas tintas antiincrustantes usadas em 

embarcações, na indústria de PVC, garimpagem de ouro, lâmpadas fluorescentes, 
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em amálgamas para fins odontológico, fábrica de termômetros, termostato 

detonadores, corantes, pilhas e baterias (BAUMGARTEM, POZZA, 2001). 
 

Ainda em relação ao mercúrio, quando esse metal é emitido na forma de 

vapor, este se mantém na atmosfera de alguns dias até anos. Sua oxidação o torna 

altamente solúvel, o que facilita a sua decomposição pela ação da gravidade ou por 

intermédio das chuvas (LIMA, 2013). O mercúrio inorgânico liberado na forma 

metálica ou gasosa pode originar compostos organometálicos ainda com formas 

mais danosas de contaminação, sofrendo processo acumulativo a bioacumulação e 

a Biomagnificação (LOPES, 2012). 
 

Diante disso, calcula-se que a liberação antropogênica ambiental do mercúrio, 

seja consideravelmente alta por ano, através de atividades mineradoras, de resíduos 

industriais da produção de cloro-álcali ou na fabricação de vinil e fungicidas, das pinturas 

antifúngicas, de fotografia, da pirotecnia, das baterias secas e das pilhas, das indústrias 

de papel e dos laboratórios médicos-veterinários e dentais. Além das refinarias, das 

fábricas de adubos, do contido em lâmpadas de vapor de mercúrio e principalmente, dos 

incineradores de resíduos hospitalares e urbanos (ATSDR, 2018). 
 

Outro metal possivelmente danoso para o sistema nervoso central é o cádmio. 

Sua ação toxicológica é devido ao seu acúmulo persistente principalmente nos rins e 

no fígado de mamíferos provocando diversos efeitos tóxicos no sistema digestivo e 

no sistema esquelético. Porém, em animais que o ingeriram por via oral, pesquisas 

observaram o aumento da pressão arterial, a diminuição dos níveis de ferro no 

sangue, enfermidades hepáticas e danos cerebrais ou ao sistema nervoso central 

(ATSDR, 2018). 
 

O chumbo é outro contaminante ambiental comum devido às inúmeras atividades 

industriais que favorecem a sua grande distribuição no ambiente. As fontes mais 

significativas de emissão deste metal são as fundições primárias e secundárias, as 

fábricas e reformadoras de baterias, indústria extrativas, garimpos, petrolífera, de 

acumuladores, de tintas e corantes, de cerâmicas e bélica, além da constante emissão 

por veículos automotores pela combustão da gasolina, que contém o metal (OLIVEIRA, 

MATTIAZZO, 2001). Todos esses processos podem provocar o aumento das 

concentrações no solo e na poeira em áreas vizinhas. Após absorvido, o chumbo pode 

ser encontrado no sangue, nos tecidos moles (fígado, rins, pulmões, cérebro, baço, 

músculos e coração) e nos tecidos mineralizados (ossos e dentes). Contudo, uma dos 

seus principais efeitos é no sistema nervoso, onde levar a problemas 
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comportamentais, entre outros, possivelmente devido à alteração de enzimas e 

proteínas estruturais, entre outros (DUARTE, 2000). 
 

Outro metal com efeito direto no sistema nervoso central é o manganês, 

podendo ser encontrado nos produtos de combustão no escapamentos de 

automóveis ou caminhões e na produção de aço ou baterias. As formas orgânicas 

são principalmente os aditivos para a gasolina, para os praguicidas e, um composto 

usados em hospitais para se diagnosticar alguns tipos de câncer (ATSDR 2018). 
 

Alguns estudos demostraram que metais pesados e solventes podem ter ação 

tóxica direta sobre o sistema nervoso, causando distúrbios mentais e agitações do 

comportamento, que se manifestam por irritabilidade, distúrbios da memória e da 

cognição, inicialmente e, por fim, com evolução crónica, muitas vezes irreversível e 

incapacitante (LIMA, 2013). 
 

Todos esses metais pode ser fatores de risco de contaminação no ambiente 

podendo estar inclusive na Poluição do ar, segundo Moraes et al., (2010), reforçam a 

relevância do monitoramento da qualidade do ar e da saúde de grupos mais 

suscetíveis aos efeitos da poluição atmosférica no entorno de unidades industriais, 

tanto no âmbito de gestão pública, quanto da gestão de risco e responsabilidade 

sócio-ambiental da indústria. 
 

O mecanismo do efeito de poeiras no sistema nervoso central, podem ter 

explicações possíveis para sintomas de depressão, com indivíduos com maior 

exposição cumulativa. Muitos trabalhadores podem estar simultaneamente expostos a 

riscos múltiplos, tais como chumbo, o arsênio, Cadmo, alumínio, hidrocarbonetos 

aromáticos policíclicos e outras impurezas, o que podem resultar em efeitos sinérgicos 

em consequências e ter maiores influencias sobre a saúde e riscos ao indivíduo. 
 

Segundo ASMUS et al., (2008), o processo de doença após exposição a 

determinadas substâncias químicas é único para cada pessoa, resultante de fatores 

ambientais, sociais, econômicos, além do contexto cultural de cada sociedade. 

 
 

2.2.1 Estudos de exposição à Metais Pesados e a depressão 
 

 

De acordo com Saueressig, C. et al.,2016, pesquisa realizada no hospital 

universitário do sul do Brasil/ Unidade psiquiatra. Abril a julho de 2015. Através de 

estudo observacional de corte transversal, com 46 internados pacientes adultos, que 

estivessem fazendo uso do suplemento alimentar contendo zinco, através de Análise 
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do sangue, na primeira semana de internação, com mediana de 3 dias e avaliação 

antropométrica: peso; Altura; IMC, foram analisados quanto a exposição e 

comparação quanto aos níveis séricos de zinco. Os resultados, mostraram que os 

níveis de zinco em pacientes em uso de antidepressivos e outras medicações 

psiquiátrica, internados, quando comparados a pacientes com depressão, não 

diferiram e estavam dentro da faixa da normalidade. Porém, o uso dessas 

medicações pode ter influência nas concentrações séricas do mineral. 
 

Segundo Damas, G.B. et al., 2014, estudos realizados na Universidade 

Federal fluminense no Instituto de química, de Niterói RJ, através de Revisão 

sistemática, sobre Mercúrio. Demonstra que quando o ser humano é exposto e 

intoxicado por mercúrio provoca dores de cabeça, queda de cabelos, depressão, 

dermatites, insónia, falhas de memória e fraqueza muscular. Sendo o metilmercúrio 

a forma mais tóxica, que pode conter em alimentos contaminados. Sua ação 

principal é no sistema nervoso Central. 
 

Prampero M. A. C.C. et al., 2016, com período de pesquisa 2004 a 2015. 

Estudos sobre mercúrio e amálgama odontológica e suas implicações para a saúde 

coletiva, através de revisão sistemática. Os resultados apresentados sobre a 

exposição ao mercúrio, foram significativos, demonstrando que o mercúrio está 

relacionado à redução do crescimento ponderal e desenvolvimento cognitivo, bem 

como a distúrbios psico-afetivos, autismo, doença de Alzheimer, infertilidade 

masculina e problemas cardiometabólico. O estudo também demonstrou 

significância quanto a exposição do mercúrio, através do consumo de peixe, do uso 

de amálgamas dentários e vacinas. Indicando os mesmos fontes de contaminação 

ambiental, Mecanismos celulares de toxicidade do Mercúrio e hipertensão arterial e 

efeitos neurológicos sobre o desenvolvimento e saúde humana como no desfecho. 
 

Rebelo R. S. 2016, na sua dissertação de mestrado, no Instituto superior de 

ciências da Saúde -EGAS MONIZ, através de revisão sistemática, sobre o mercúrio, 

e a exposição ao mesmo. Apresentou a toxicidade do mercúrio e seus efeitos 

Neurodegenerativos, Neurotocicidade em seres humanos, onde Afeta o Sistema 

nervoso central, Labilidade emocional, caracterizada por irritabilidade, excitação, 

timidez excessiva, perda de confiança e nervosismo. Essas exposições podem ser 

ocupacional, ambiental, medicamental, toxicocinética, ou seja e a exposição as 

várias formas de mercúrio: elementar, inorgânico e orgânico, como resultado atinge 

o Sistema nervoso Central afetando assim os neurónios. 
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De acordo com Oliveira, R.C. B.; Marins. R. V. 2011, Fortaleza. CE. Na 

Universidade Federal, através de revisão sistemática, sobre a dinâmica de Metais, 

Metais - traços no ambiente, aumento principalmente em regiões semiárido, 

correlações geoquímicas em solo e ambiente sedimentar. Traços em solo e 

ambiente sedimentar Estuarino como um fator determinante no Aporte desses 

Contaminantes para o ambiente Aquático e exposição à agrotóxicos, fertilizantes, 

pesticidas e corretivos do solo, resíduos municipais, industrias e a deposição 

atmosférica. Apresenta como resultados que o constante e crescente uso das 

regiões litorâneas por atividades antrópica tem promovido maiores deposição de 

metais-traço em solo sedimentado de regiões costeira e estuarinas. 
 

Segundo Manzini., et al., 2010, São Paulo, através de revisão sistemática, 

sobre Metais Pesados: Fonte e ação toxicológica, pode Desenvolver doenças como 

câncer lesões no estomago e pulmões, alterações no sistema imunológico e no 

sistema nervoso central. Estudando as exposição a metais pesados como: Cádmio, 

Chumbo, Mercúrio e Manganês, Chumbo: Esses Podem afetar todos os órgão e 

sistemas do organismo, alterações nos sistemas neurológicos, hematológico, 

metabólico e cardiovascular. Redução do QI. Afeta o Sistema nervoso central. O 

Manganês: Pode afetar anorexia, alucinações, dificuldade de memorização, insônia, 

dores musculares, problemas de epiderme, doenças pulmonares e neurológicas. O 

Mercúrio: Pode afetar acumular nas plantas aquáticas, invertebrados, peixes e 

mamíferos. Pode afetar o cérebro, apresenta sintomas como anemia, anorexia, 

depressão, dermatite, fadiga dores de cabeça, hipertensão, insônia, irritabilidade, 

inclusive paralisias cerebrais. O Sistema nervoso central é portanto o órgão mais 

vulnerável. 
 

De acordo com Soeiro, A. C. et al., 2012, através de estudos realizados no 

departamento de Ciências Fisiológicas da Universidade Estadual de Londrina, PR, 

Brasil, através de estudos intervencional de Ensaios clínicos em laboratórios, com 

camundongos Swiss machos e fêmeas. A pesquisa apresenta efeitos comportamentais 

induzidos pela exposição subcrônica de Pb e a sua reversão são a concentração e 

dependente do género. Este estudo investigou os efeitos da exposição subcrônica Pb, 

do desmame Até a idade adulta em ansiedade, depressão e agressividade em 

Camundongos Swiss machos e fêmeas, Chumbo em camundongos Swiss, machos e 

fêmeas. Os resultados Sugerem que a exposição Subcrônica ao Pb, do desmame até a 

idade adulta induzir efeitos Comportamentais que são a 
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concentração e dependente de gênero. A Exposição a 50 e 500 ppm induz efeito de 

antidepressivo como em Ambos os ratos machos e fêmeas, enquanto que a exposição a 

500 ppm Induz efeito ansiogénico apenas em ratinhos machos. A interrupção de 

Exposição durante 30 dias foi capaz de inverter os efeitos em mulheres, Mas não em 

machos expostos para a concentração mais elevada (500Ppm). 
 

Para o Islam Md Rabiul et al., 2018 BMC Psychiatry, de acordo com estudos 

realizados na Universidade de Dhaka, Bangladesh, através de estudo de caso-

controle em Análises de doentes e não doentes, sendo pareados por sexo e idade. 

Foram analisados pro espectroscopia de absorção anatômica(AAS), Analises das 

alterações de concentrações de minerais em pacientes com depressão maior, 

detectar os níveis séricos de cálcio e magnésio, cobre, ferro, manganês, selênio e 

zinco em pacientes com depressão maior e descobrir as suas associações com o 

risco da depressão. Foram encontrados significância nas concentrações de cálcio e 

manganês, ferro, selênio e zinco em pacientes dom MDD em comparação aos 

indivíduos não doentes(p<0,05). Aumento significativo nos indivíduos de controles 

em nível de concentração de cobre (p<0,05). Os estudos sugere que as 

concentrações séricas alterados de MM e te são os principais fatores que 

contribuem para a patogêneses do Transtorno de Depressão. 
 

Em relação aos estudos de Grum, Darja Kobal et al., 2006, na Universidade 

de Ljubljana, Eslovénia, com o método de caso-controle, através de Analises de 

sangue e urina, foi verificado em análises das alterações em exposição ao vapor de 

mercúrio e seus traços na personalidade em relação ao transtorno da depressão, 

exposição ocupacional e o impacto a longo prazo por vapor de mercúrio elementar 

aos traços de personalidades. Os resultados significativos pela regressão sugerem 

que o consumo de álcool é superior, por pessoas a exposição moderada de HGO 

(ciclo de exposição média das concentrações L-Hg>38,7 <53,5 g/l) em interação 

com álcool permanente, explicação plausível para a depressão e para maior risco de 

suicídios comparado aos grupos controles. 
 

Estudo de Styczeń Krzysztof et al., 2016, no Instituto de farmacologia da 

Universidade Polonesa de ciência, Croácia, Polônia, em estudos de Caso-controle, 

através da comparação de concentração zinco no sangue de transtorno depressivo 

entre casos e controles e discutir como uma biomarcador da doença. Foi medido por 

espectrometria de absorção atómica eletrotérmico (ET AAS), Concentração de zinco 

no sangue, como biomarcador do episódio da depressão. Os resultados obtidos 
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revelam que a concentração de zinco em fase deprimida foram estatisticamente 

inferior ao de controle (0,89 vs 1,06 Mg/L respectivamente,) enquanto que o nível de 

zinco em pacientes a atingir a remissão não foi significantemente diferente dos 

controles (1,07 vs 1,06 mg/L, respectivamente. Sendo assim, confirmam a 

correlação entre déficit de zinco presente no episódio depressivo. Estes resultados 

podem indicar que a concentração de zinco no soro pode ser considerado como um 

potencial marcador biológico do Transtorno de depressão maior. 
 

De acordo com Jin-Há Yoon.; Yeon-Soon Ahn., 2015, na Coreia, no 

departamento Ocupacional de Medina. Estudos realizados no Dongguk Hospital Ilsan 

Universidade, através de Coorte retrospectiva. Esses Estudos foram no período entre 

2000 a 2004 na coreia de internação dos trabalhadores de homens com históricos de 

doenças mentais, de trabalhadores exposto a Chumbo e o risco de doenças mentais, 

buscando associações entre nível de BPB(chumbo) e risco de diagnóstico clinico 

mentais e seus distúrbios a pessoas que foram exposta. De acordo com os resultados, 

reforça a evidencia de associação entre o nível de BPB(chumbo) e risco de diagnóstico 

clinico de distúrbios mentais. O risco relativo (RR) com intervalo de confiança de 95% foi 

calculado utilizando o modelo de riscos proporcionais de Cox acordo com o nível quartil 

de BPB (1st quartil <4.10 mg/dl, 2º quartil <6,04 mg/dl, 3º quartil <10,00 mg/dl e 4º 

quartil ≥ 10ug/dl.) A FC (IC 95%) de perturbações mentais e do comportamento totais 

(F00-F99) foi de 1,63 (1,12-2,39) no 4º quartil em comparação com HR do 1st quartil do 

grupo após ajuste para aidde. AFC (IC 95% do 4º grupo quartil foi de 2,59 (1, 15-5, 82) 

para humor(efetivo) doenças (F30-F39). 
 

Dando continuidade, Qiu-Hong Lin, et al., 2014 China. Buscando verificar a 

exposição ocupacional por poeira, com sintomas depressivos e de ansiedade com 

aposentados operários, através de estudo de coorte, no hospital Hong Kong, na qual 

participaram da pesquisas aposentados expostos a poeira sílica, cimento, carvão e 

amianto e a associação com a depressão. Foi realizada entrevista Diagnostica 

ocupacional e de histórico de exposição, com aposentados expostos a poeira sílica, 

cimento, carvão e amianto e verificar possível associação com a depressão. Os 

resultados revelaram que 359 trabalhadores foram expostos a pelo menos um dos 4 

poeiras e que os que não foram expostos foram 1253. Após ajustes de múltiplas 

variáveis de confusão, maiores riscos de sintomas depressivos foram associados com 

alta exposição ao (odds ratio (OR) de 3,12, IC 95% de 1,17-8,31) de sílica e amianto 

(OR de 6,90; IC95% -1,29-36,75.Riscos de ansiedade foram maiores nos pacientes 
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com exposições baixas ou elevadas ao pó (OR de 2,01 e IC 95% de 1,04-3,87 e OR 

de 2,29 e CI 95% -1,30-4,03,) e cimento (OR de 3,20 e IC 95%- 1,27-8,07 e OR de 

2,30 e IC 95% -1,09-4,87. E os de maior exposição sílica (OR de 5,29, IC 95%-1,76-

15,92). 
 

Em relação aos estudos de Zongyao Li et al., 2016, nos Estados Unidos, teve 

como objetivo examinar as associações de zinco, ferro, cobre e selênio total de 

ingestão de dieta e suplementos com depressão. O método utilizado foi estudo 

transversal utilizou dados da Pesquisa de Saúde e Nutrição Exame Nacional 

(NHANES) 2009 - 2014. Utilizou estatísticas de modelos de regressão logística e 

modelos Cubic Spline restritos e foram aplicados para examinar as associações de 

zinco, de ferro, de cobre e selénio total de entradas com depressão. Os Resultados: 

Um total de 14834 adultos com 18 anos de idade ou mais velhos (7399 homens e 

7435 mulheres) foram incluídas no presente estudo. Total de ingestão de zinco, 

ferro, cobre e selênio foram inversamente associados com a depressão no modelo 

bruto e modelo ajustada por idade e sexo. Os multivariados ajustado odds ratio (OR) 

com 95% de intervalo de confiança (IC) de depressão foram de 0,68 (0,49 - 0,94) e 

0,46 (0,32 - 0,67) para o mais alto versus o quartil mais baixo de ingestão de cobre e 

selénio, respectivamente. As associações inversas de depressão foram 

estatisticamente significante chanfro para o quartil 3 contra quartil mais baixo de 

zinco total (OR: 0,70; IC95%- 95- 0,99) e a ingestão de ferro (0,50 OU - 0,87). Em 

comparação com aqueles abaixo da RDA (Recommended Dietary Allowance), os 

participantes que conheceu a RDA para o zinco (OR: 0,74; IC 95%- 0,56 - 0.99), de 

cobre (OR: 0,68; IC 95%- 0,56 - 0,82) e selênio (OR: 0,52; IC 95%- 0,39, 0,71) tinha 

significativamente menor chance de depressão. Teve suas limitações por ser este 

um estudo transversal, limitando inferências causais. Avaliação da depressão foi 

baseada em uma escala de auto relato. Conclusão: Total de zinco, de ferro, de cobre 

e selénio ingestão pode ser inversamente associado com depressão. 

 
 
 
 

2.3 Depressão 
 

 

A depressão é a alteração afetiva na contemporaneidade mais estudada e 

falada. Classificada como um transtorno de humor, ela rege as atitudes dos seres 

humanos modificando a percepção de si mesmo, passando a enxergar suas 
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problemáticas como grandes catástrofes. Tratada como uma doença da sociedade 

moderna, a depressão tem características que podem traduzir uma patologia grave 

ou pode ser apenas mais um sintoma do sujeito diante de uma situação real da vida, 

ou seja suas características podem determinar uma melancolia em si ou ser apenas 

um sintoma constituinte de uma outra patologia (HOLMES, 2001). 
 

Segundo Murray & Lopes (1997), a depressão foi estimada como a quarta causa 

específica nos anos 90 de incapacitação através de uma escala global para comparação 

de várias doenças. A previsão para o ano de 2020 é de que será a segunda causa em 

países desenvolvidos e a primeira em países em desenvolvimento. 
 

A depressão pode levar ao extremo, dependendo de cada sujeito. Como as 

taxas de suicídios aumentaram em áreas rurais no Brasil, postulou-se que a 

exposição direta e indireta ao uso de pesticidas pode desempenhar um papel 

desencadeador neste fenômeno (MEYER 2010). 
 

O sofrimento psicológico no trabalho, tem sido propriamente estudado, 

abordando como: estresse, psicodinâmica do trabalho e epidemiologia do trabalho, 

busca –se compreensão entre o trabalho e a subjetividade do sujeito. O sofrimento 

afetivo, absolutamente passivo, resultado do encontro com o real ao mesmo tempo que 

marca uma ruptura da ação, ele não é apenas o resultado ou o fim de um processo que 

une a subjetividade ao trabalho. O sofrimento se torna um ponto de origem na medida 

em que a condensação da subjetividade sobre si mesmo anuncia um tempo de 

dilatação, de ampliação, de uma nova expansão sucessiva a ele (DEJOURS,1994). 
 

Para Seligmann-silva (2011), o desânimo está comumente associado ao 

cansaço. Ainda, expõe que há profunda transformação do cotidiano dos que trabalham 

em regime de turnos alternados, atingindo assim toda a família e suscitando diversos 

distúrbios psicossociais. Afirma também que a tensão, no cansaço, revela-se 

frequentemente sob a forma de irritabilidade, ou seja alteração do humor. 
 

O modelo cognitivo da depressão evolui de observações clínicas sistemáticas e 

de testes experimentais, sendo assim, apresenta três conceitos para explicar o 

substrato psicológico, chamado tríade cognitiva, na qual o primeiro gira em torno da 

visão negativista que o paciente tem de si mesmo, ele se percebe como defeituoso, 

inadequado, doente ou carente. Tende a atribuir suas experiências desprazeirosas a 

defeitos psicológicos, morais ou físicos existentes em si mesmo. O segundo consiste na 

tendência da pessoa deprimida a interpretar suas experiências correntes de uma forma 

negativista. Ela percebe o mundo como lhe fazendo solicitações absurdas e/ou 
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colocando obstáculos insuperáveis ao atingimento de seus objetivos de vida. 

Interpreta mal suas interações com seu meio circundante, animado ou inanimado, 

como demonstrações de derrota ou privação. A terceira consiste numa visão 

negativista do futuro. À medida que a pessoa deprimida faz projeções a longo prazo, 

antecipa suas dificuldades ou sofrimentos presentes se prolongando-o 

indefinidamente. Prevê sofrimentos, frustações e privações incessantes (BECK 

,1997). 
 

Ainda, deve-se reiterar que a depressão não é uma doença única, pois ela 

apresenta diversas subcategorias classificadas de acordo com sua intensidade, 

persistência, causas, frequência e associação a outras psicopatologias. Entre os 

principais tipos de depressão, o National Institute of Mental Healt (NIMH, 2016) 

destaca os seguintes: Transtorno depressivo maior; Transtorno depressivo 

persistente(distimia); Depressão psicótica; Depressão pós- parto; Depressão 

sazional (seasonal affetive disorder-SAD) e Transtorno bipolar. 
 

De acordo com estudos muitos pais de filhos deprimidos também são 

deprimidos, portanto, podem ter dificuldades para fazer um trabalho melhor possível. 

Pais que não são afetivos, sem dar valor aos sentimentos e excessivamente 

controladores ou críticos tendem a criar filhos que se tornam adultos deprimidos 

abuso sexual durante a infância, pais que divorciam ou morrem durante a fase de 

crescimento é um preditor significativo de depressão. Mulheres na cultura 

Contemporânea, tem maiores possibilidades de desenvolver depressão do que os 

homens. Existem inúmeros fatores que podem contribuir para um risco mais 

elevado. Ficar viúvo, divorciar-se; assim como conflito sérios de relacionamentos, 

aqueles que apresentam dificuldades com seus filhos, estar desempregado. Mesmo 

os aborrecimentos diários podem se acumular e conduzir à depressão: problemas 

no trabalho, dificuldades de arranjo da vida, stress, pressões financeiras extremas, 

discussões penosas e conflito com outros (LEAHY,2015). 
 

A depressão não conhece barreiras. Qualquer pessoa, independente de renda, 

educação, raça, gênero, sucesso ou beleza, pode ficar deprimida. Muitas pessoas 

acham que a depressão têm de encontrar a causa na forma como seus pais as criaram, 

por causa de maus-tratos na infância. Pesquisadores estimam que entre um e dois 

terços do que causa a depressão pode estar relacionado aos seus genes. A depressão 

está relacionada à química do seu cérebro. Diferenças nos seus níveis de serotonina, 

noradrenalina, dopamina e outras substancias químicas podem deixa-las 
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mais propenso à depressão. Entretanto, desde a sua criação até experiências 

posteriores na vida, podem colocá-lo em maior risco de um episódio depressivo 

(HOLMES,2001). 
 

Então, fatores de aprendizado social, podem ser significativos para o 

desenvolvimento da depressão, bem como outros fatores psicológicos. No entanto, 

as pessoas podem aprender formas bem e mal adaptadas de manejo do estresse e 

de resposta aos problemas enfrentados seja no ambiente familiar, na escola e nos 

ambientes social e profissional. Esses fatores, relacionados ao ambiente, podem 

influenciar o desenvolvimento psicológico e a forma como as pessoas tentam 

resolver seus problemas, à medida que eles surgem. Esses fatores de aprendizado 

social também procuram explicar porque os problemas psicológicos parecem ocorrer 

mais frequentemente em membros da mesma família (BECK,1997). 
 

Entretanto, uma perda grave, doenças crônicas, problemas de 

relacionamento, estresse no trabalho, crises na família, problemas financeiros ou 

qualquer alteração na vida, que não seja bem-vinda, podem desencadear um 

episódio de depressão. Frequentemente, uma combinação de fatores biológicos, 

psicológicos e ambientais, estão envolvidos no desenvolvimento dos transtornos 

depressivos, bem como de outros problemas psicológicos. 
 

Outra idiossincrasia importante da depressão a ser destacada aqui é a 

complexidade de seu diagnóstico. Visto que ela apresenta um maior grau de 

subjetividade e dado que, atualmente, não existe marcadores biológicos evidentes 

que possam ser detectados em exames, o acompanhamento profissional continuado 

pode se fazer necessário para um correto diagnóstico. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
 

3.1 Objetivo Geral 
 
 
 

Verificar o efeito da exposição aos agrotóxicos e demais contaminantes 

ambientais na ocorrência de depressão. 

 
 
 

3.2 Objetivos Específicos 
 
 
 

Caracterizar a população de estudo, as pessoas com depressão, segundo as 

variáveis sócio demográficas e fatores ambientais e ocupacionais. 
 

Identificar os tipos de contaminantes ambientais de maior exposição no estudo; 

Verificar as associação entre fatores ambientais (agrotóxicos, metais pesados e 
 

demais poluentes ocupacionais), com a depressão. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 

4.1 Delineamento de estudo 
 
 

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

estudo eficiente para avaliar a associação exposição-doença numa determinada 

população. 

 

 

4.2 Local do estudo 
 
 
 

O local do estudo delimita-se ao município de Cuiabá - Mato Grosso, fundado 

em 08 de abril de 1719. Possui 551.098 habitantes de acordo com o instituto 

brasileiro de geografia estatística (IBGE, 2016). 
 

O estudo foi desenvolvido na policlínica do Planalto Dr. Clovis Pitaluga de 

Moura Cuiabá- MT. Optou-se por este local de estudo porque essa instituição que 

tem um núcleo de saúde mental, destinadas a acolher pacientes com transtornos 

mentais, estimular sua integração social e familiar e apoiá-los em suas iniciativas de 

busca da autonomia, oferecendo-lhes atendimento médico e psicossocial. 

 

 

4.3 População de estudo 
 
 

A População do estudo foi constituída por adultos, maiores de 18 anos de 

idade até 59 anos de idade, provenientes de municípios de Mato Grosso, atendidas 

no local de estudo. 

 
 

4.3.1 Grupo de estudo 
 

 

Definição de Casos e Controles: Grupo Caso: rastreamento positivo de 

depressão maior, (entrevista diagnosticada), através do instrumento sobre a saúde do 

paciente-(PHQ-9), com ponte de corte de igual ou maior que 10 pontos, com pacientes 

do sistema Único de Saúde (SUS), em tratamento na policlínica do Planalto em Cuiabá -

MT, Grupo controle: Para o grupo controle foram inseridos pacientes sem 
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depressão, pareados por idade e sexo, atendidos na policlínica do planalto no 

ambulatório em geral, na cidade de Cuiabá -MT. 

 
 

4.3.2 Critérios de Inclusão 
 

 

Para o grupo casos, foram incluídos pacientes com diagnostico de 

rastreamento positivo de depressão, em adultos de ambos os sexos, com e ou sem 

exposição a agrotóxicos e ambientes contaminantes. 
 

Para o grupo controle foram inseridos pacientes sem depressão atendidos 

pelo SUS da policlínica do planalto, Cuiabá-MT, com e sem exposição a agrotóxicos 

e ambientes contaminantes. 

 
 

4.3.3 Critérios de exclusão 
 

 

Pacientes que por algum motivo não compreenda o idioma português (Brasil); 

Pacientes que apresentem sinais de transtornos psiquiátricos (delirantes ou 

alucinatórios); com históricos neurocirúrgicos; e de Comorbidades tais como: 

Alzheimer; Esclerose Múltipla; derrame Cerebral; Câncer; diabetes; Distúrbios do 

sono;  Parkinson;  Distúrbios  alimentares;  Infarto  agudo  do  miocárdio;  sofreu 
 

amputações e algum tipo de doença mental. 
 
 
 

 

4.4 VARIÁVEIS DE ESTUDO 
 

 

4.4.1 Variável Desfecho: pacientes diagnosticados com depressão, através do 

instrumento de rastreamento positivo PHQ_9. 

 
 

4.4.2. Variáveis de Exposição: Foram consideradas variáveis de exposição todas 

as informações inerentes à exposição aos agrotóxicos e ambientes contaminantes. 

As variáveis investigadas foram residências, proximidades da residência de lavouras 

e fazenda de gado, trabalhos realizado na lavoura, zona rural ou fábricas de 

matérias pesados, ambientes contaminantes, aplicação de agrotóxicos em domicílio 

e no trabalho, roupas lavadas e utilizadas para aplicar agrotóxicos, possuir e utilizar 

agrotóxicos em horta/jardim/pomar, consumir alimentos produzidos. 
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4.4.3 Outras variáveis Analisadas: 
 

 

Variáveis demográficas: Procedência, local de moradia, idade, estado civil, 

raça/cor, ocupação, local e tempo de residência 
 

Variáveis Socioeconômicas: escolaridade, religião, ocupação profissional, 

renda familiar per capita, número de indivíduos residentes no domicilio. 
 

Variáveis condições de saúde: Características clínicas: Ano do diagnóstico; 

Tratamento a que foi submetido; Fármaco utilizado no tratamento. Antecedentes 

familiares de primeiro grau (mãe, irmãs) que já tiveram /tem a algum transtorno 

mental. Hábito tabagismo atual. Consumo de bebidas alcoólicas, práticas de 

atividades físicas, horas de sono. 

 

 

4.5 COLETA DE DADOS 
 
 
 

4.5.1 Instrumentos 
 
 

Questionário estruturado com questões sobre as variáveis demográficas, 

socioeconômicas, de avaliação da exposição a agrotóxicos e ambientes contaminantes, 

dividido em blocos: identificação do sujeito; dados de saúde e doença; dados 

domiciliares e dados ocupacionais, e suas associações com os grupos. 
 

Para compreender e verificar as associações entre exposição aos agrotóxicos 

e demais contaminantes ambientais na ocorrência da depressão, foi necessário 

caracterizar o quadro de depressão conforme o instrumento de rastreamento de 

depressão (PHQ-9). Entrevista diagnóstica de rastreamento positivo de depressão: 

utilizando o Questionário da Saúde do Doente ou PHQ-9, instrumento que, se baseia 

no nos critérios de avaliação do transtorno depressivo (DSM-5, 2014), e foi 

desenvolvido com o objetivo de avaliar a severidade de quadros depressivos com 

base em nove perguntas a respeito do sintomas, cujas respostas são (0) nunca, (1) 

menos da metade dos dias, (2) mais da metade dos dias, (3) quase todos os dias. 

Os resultados são somados e a severidade é classificada como: não deprimidos (0-

4), depressão leve (5-9), depressão moderada-leve (10-15), moderada-severa (16-

20) e severa(21-27). 
 

O Questionário sobre a Saúde do Paciente-9 (PHQ-9) caracteriza-se por ser 

um instrumento de aplicação relativamente rápida, contendo nove questões, o que 
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seria uma vantagem em estudos epidemiológicos, em comparação a outros 

atualmente validados para o Brasil, como por exemplo, o Beck Depression Inventory 

(BDI). 
 

O PHQ-9 pode ser tanto auto aplicado quanto aplicado por entrevistadores 

treinados. Neste estudo o instrumento foi aplicado por entrevistadoras treinadas, na 

mesma ordem das perguntas no instrumento. Esta forma de aplicação foi escolhida 

levando-se em conta a possível baixa escolaridade da população em estudo. 
 

O PHQ-9 constitui-se de nove perguntas que avaliam a presença de cada um 

dos sintomas para o episódio de depressão maior, descritos no Manual Diagnóstico 

e Estatístico dos Transtornos Mentais (DSM-V,2014) . Os nove sintomas consistem 

em humor deprimido, anedonia (perda de interesse ou prazer em fazer as coisas), 

problemas com o sono, cansaço ou falta de energia, mudança no apetite ou peso, 

sentimento de culpa ou inutilidade, problemas de concentração, sentir-se lento ou 

inquieto e pensamentos suicidas. A tradução do PHQ-9 para o português foi 

realizada por psiquiatras brasileiros e a back translation por um dos autores do 

instrumento original, em estudo publicado previamente. Esta versão está disponível 

online (http://www.phqscreeners.com. acessado em 12/Set/2012). A frequência de 

cada sintoma nas últimas duas semanas é avaliada em uma escala Likert de 0 a 3 

correspondendo às respostas “nenhuma vez”, “vários dias”, “mais da metade dos 

dias” e “quase todos os dias”, respectivamente. O questionário ainda inclui uma 

décima pergunta que avalia a interferência desses sintomas no desempenho de 

atividades diárias, como trabalhar e estudar. 
 

A padronização do instrumento de medida é importante para o monitoramento 

da prevalência de doenças e fatores de risco. Entre os instrumentos usados para 

identificar indivíduos em risco de depressão, encontra-se o Patient Health 

Questionnaire-9 (PHQ-9), que embora tenha tido suas propriedades para 

rastreamento testadas entre mulheres usuárias de atenção primária em Uberaba, 

Minas Gerais, ainda não foi validado na população geral no Brasil. O PHQ-9 é 

derivado do PRIME-MD, que foi originalmente desenvolvido para identificar cinco 

transtornos mentais comuns em atenção primária à saúde: depressão, ansiedade, 

abuso de álcool, transtornos somatoformes e transtornos da alimentação. 
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4.5.2 Seleção da amostra 
 

 

Para a amostragem foi considerada o intervalo de confiança de 95%, 

frequência de exposição estimada dos controles de 15%, uma relação de controles 

de 2:1 e odds ratio significativo de 2,0. Correspondendo 165 casos e 329 controles. 

No entanto, devido a disponibilização de mais casos e controles, ficou um total de 

167 casos e 334 controles. 
 

Os pacientes que aguardavam atendimento na Policlínica do Planalto foram 

convidados a participar do estudo através de contato pessoal. Os pacientes 

elegíveis, e que aceitaram a participar da pesquisa foram distribuídos nos grupos 

casos e controles. 

 
 
 
 

4.5.3 Protocolo 
 

 

A coleta de dados foi realizada pela pesquisadora responsável da pesquisa e 

pelas acadêmicas de Iniciação Científica da Universidade de Cuiabá-UNIC 

previamente selecionadas e treinadas para a coleta de dados 
 

A pesquisa ocorreu em apenas um encontro. Primeiro realizou-se o 

recrutamento dos pacientes e esclarecimento da pesquisa. Logo em seguida foi 

aplicado questionário sociodemográficas e de rastreamento positivo da depressão. A 

média de tempo utilizado por paciente para responder foi de aproximadamente 40 

minutos. A realização das atividades propostas foram aceitas de forma tranquila para 

cada paciente. 

 
 
 
 

4.6 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 
 

 

O estudo foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade de Cuiabá- CEP/UNIC, e aprovado sob o nº de protocolo 2.889.175. 
 

Todos os voluntários assinaram o TCLE (apêndice 1) para participarem da 

pesquisa, a qual foi assinado em duas vias, um do paciente e outro do pesquisador. 
 

Os pacientes foram abordados nas salas de espera de atendimento, sendo esse 

um ambiente saudável e amistoso durante as entrevistas. 
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4.7 ANÁLISE DOS DADOS 
 

 

Foram digitados todos os questionários em programa do epi info 2000 versão 

7.2.2.6. 
 

Primeiramente os dados foram categorizados e realizados análises 

exploratória descritiva por meio de medidas de frequência, representada por tabelas. 
 

Posteriormente foram realizadas as análises bivariadas e regressão logística. 

Na análise bivariada foram identificadas as associações brutas entre exposição e o 

desfecho. 
 

Afins de avaliar a chance de ocorrência de casos nas variáveis de exposição 

foi utilizada a medida de associação odds ratio. 
 

Todas as análises foram realizadas utilizando o pacote estatístico SPSS 

versão para Windows. Foi adotado como nível de significância o valor 0,05 

(alfa=5%). Com isso, níveis descritivos (p) inferiores a esse valor foram considerados 

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

 

Para caracterizar os tipos de contaminantes ambientais de maior exposição 

ao estudo e avaliar as associações entre fatores ambientais (agrotóxicos, metais 

pesados e demais poluentes ambientais e ocupacionais, associados a depressão, 

foram necessários fazer análises de descrições de diversas variáveis, 

sociodemográficas, dos casos e controles. Foram realizados análises estatísticos 

bivariadas e multivariadas, através de Odds ratio e intervalo de confiança de 

variáveis demográficas, de exposição ambiental e ocupacional pretérita e exposição 

ambiental atual. 

 
 

Tabela 1 - Distribuição de características sócio demográficas dos casos e 
controles. Cuiabá- MT, Outubro/2018 a maio/2019 

 
 

Variável Casos  Controles 
     

Sexo Frequência % Frequência % 
     

Feminino 144 84,71 283 84,23 

Masculino 26 15,26 53 15,77 

Raça/cor     

Amarela 4 2,40 15 4,46 

Branca 23 13,77 41 12,20 

Indígena 1 0,60 2 0,60 

Preta 42 25,15 85 25,30 

Parda 97 58,08 193 57,44 

Nível de escolaridade     

Fundamental Incompleto 21 12,35 22 6,55 

Fundamental Completo 20 11.76 29 8,63 

Médio Incompleto 30 17,65 37 11.01 

Médio Completo 73 42,94 172 51,19 

Superior Incompleto 8 4,71 19 5,65 

Superior completo 17 10,00 55 16,37 

Pós graduação 1 0,59 2 0,60 

Renda familiar     

1-Menor 1 SM 111 65,29 210 62,50 

2-Maior 0,5 SM até 1 S M 40 23,53 76 22,62 

3- Maior 1 SM ate. 1.5 SM 12 7,06 26 7,74 
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4- Maior 1.5 SM até 2 SM 5 2,94 10 2,98 

5-Maior 2SM até 2.5 SM 0 0,00 6 1,79 

6-3 SM ou mais 2 1,18 8 2,38 

Estado civil     

Solteiro 76 44,71 185 55,06 

Casado/amasiado 82 48,24 134 39,88 

Divorciado 6 3,53 15 4,46 

Viúvo 6 3,53 2 0,60 

Religião     

Católica 56 32,94 129 38,39 

Espírita 3 1,76 6 1,79 

Evangélica 82 48,24 152 45,24 

Nenhuma 27 15,88 46 13,69 

Outras 2 1,18 3 0,89 

Faixa etária     

18- a 29 anos 67 39,41 125 37,20 

30 a 39 anos 57 33,53 113 33,63 

40 a 49 anos 30 17,65 65 19,35 

50 a 59 anos 16 9,41 33 9,82 

     
 
 
 
 
 

De acordo com a tabela 1, os dados de frequência dos casos femininos foram 

de 84,71%. Nos controles aconteceu maior frequência também no sexo feminino 

com 84,23 %. 
 

Em relação a variável cor/raça a que mais teve predominância nos casos foi a 

cor parda com 58,08% e nos controles também foi a cor parda com 57,44%. 
 

Diante da variável escolaridade pode-se constatar que tanto nos casos como 

nos controles o nível de escolaridade predominante foi o ensino médio completo, 

porém nos casos o percentil de ainda é inferior em relação aos controles 42,94% 

apresentaram menor proporção e nos controles de 51,19%. 
 

De acordo a variável renda, o mesmo acontece com os casos, na qual 

apresentou maior percentual com 65,29% e de 62,50% nos controles. 
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Em relação a varável estado civil nos casos os solteiros apresentaram um 

percentual de 44,71%. Nos controles os solteiros apresentaram um percentual de 

55,06 %. 
 

No quesito religião nos casos os que apresentaram ter religião ficou num 

percentual de 84,12%. Nos controles o percentual foi de 86,31%. 

 
 
 
 

Tabela 2 – Odds ratio e intervalo de confiança (IC 95%) de variáveis demográficas, 
Cuiabá-MT, Outubro/2018 a Maio/2019   
Variável Caso Controle OR  IC p valor 

Raça/cor 
n % n %     

        

Branca 23 13,53 41 12,20 1,12 0,65 1,94 0,67 

Outros 147 86,47 295 87,80 1,00 - - - 

Estado Civil         
Solteiro 88 51,76 202 60,12 0,71 0,49 1,03 0,07 

Casado 82 48,24 134 39,88 1,00 - - - 

Grau de escolaridade         
Até Ensino Médio Incompleto 71 41,76 88 26,19 2,02 1,36 2,98 0,0003 

Ensino Médio Completo e Mais 99 58,24 248 73,81 1,00    
Renda familiar         

1-ATE 1 SM 151 88,82 286 85,12 1,39 0,79 2,44 0,251 

2-Maior 1 SM 19 11,18 50 14,88 1,00 - - - 

Religião         
Nenhuma 27 15,88 46 13,69 1,35 0,76 2,38 0,299 

Espírita 5 2,94 9 2,68 1,28 0,41 3,99 0,670 

Evangélico 82 48,2 152 45,2 1,24 0,82 1,87 0,302 

Católico 56 32,9 129 38,4 1,00    
Diagnóstico de depressão na família         

Sim 60 35,50 106 31,55 1,94 0,80 1,76 0,372 

Não 109 64,50 230 68,45 1,00 - - - 

Consumo de álcool         
Sim 60 35,29 109 32,44 1,14 0,77 1,67 0,520 

Não 110 64,71 227 67,56 1,00 - - - 

Consumo de cigarro         
Sim 22 12,94 24 7,16 1,93 1,05 3,55 0,033 

Não 148 87,06 311 92,84 1,00 - - - 
Consumo de Drogas         

Sim 4 2,35 3 0,90 2,67 0,59 12,05 0,186 

Não 166 97,65 332 99,10 1,00 - - - 

Pratica exercícios físicos         
Sim 61 35,88 144 42,86 0,75 0,50 1,09 0,131 

Não 109 64,12 192 57,14 1,00 - - - 
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Na análise bivariada (tabela 2), pertencer a menor grau de escolaridade 
 

(OR=2,02, IC 95%=1,36-2,98-0,0003) e ser fumante (OR=1,93, IC95%=1,05-3,55- 
 

0,03), foram associados à presença de depressão. As demais variáveis não 
 

apresentaram estatísticas significantes. 
 
 

Tabela 3 – Odds ratio e intervalo de confiança (IC 95%) de variáveis de exposição 
ambiental e ocupacional pretérita, Cuiabá- MT, Outubro/2018 a Maio/2019   
Variável Caso Controle OR  IC p 

 n % n %     

Zona Residencial infância 
        

        

Urbana 137 80,59 291 86,61 1,57 0,95 2,55 0,077 

Rural 33 19,41 45 13,39 1,00 - - - 

Distancia da sua residência a lavoura         
Perto 16 9,41 33 9,82 0,95 0,51 1,78 0,883 

Longe 154 90,59 303 90,18 1,00 - - - 

Morava perto de fábrica         
Sim 20 11,76 42 12,50 0,93 0,53 1,65 0,811 

Não 150 88,24 294 87,50 1,00 - - - 

Morava perto de garimpo         
Sim 2 1,18 13 3,87 0,29 0,07 1,33 0,091 

Não 168 98,82 323 96,13 1,00 - - - 

Morava perto de madeireira         
Sim 26 15,29 37 11,01 1,46 0,85 2,50 0,168 

Não 144 84,71 299 88,99 1,00 - - - 

Hábito de passar veneno em casa         
Sim 107 62,94 236 70,24 0,72 0,49 1,06 0,097 

Não 63 37,06 100 29,76 1,00 - - - 

A agua consumida         
Rio 11 6,47 12 3,57 1,86 0,80 4,32 0,139 

Outros 159 93,53 324 96,43 1,00 - - - 

Ficou exposto a Poeira         
Sim 70 41,18 89 26,49 1,94 1,31 2,87 0,0007 

Não 100 58,82 247 73,51 1,00 - - - 

Possuía horta         
Sim 51 30,00 88 26,19 1,20 0,80 1,81 0,365 

Não 119 70,00 248 73,81 1,00 - - - 

Utilizava veneno na horta         
Sim 13 7,69 19 5,67 1,39 0,67 2,88 0,380 

Não 156 92,31 316 94,33 1,00 - - - 

Possuía pomar         
Sim 23 13,53 36 10,71 1,30 0,75 2,28 0,351 

Não 147 86,47 300 89,29 1,00 - - - 

Utilizava veneno no pomar         
Sim 4 2,35 4 1,19 2,00 0,49 8,09 0,322 

Não 166 97,65 332 98,81 1,00 - - - 

Possuía jardim         
Sim 27 15,88 42 12,50 1,32 0,78 2,23 0,295 
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Não 143 84,12 294 87,50 1,00 - - - 

Utilizava veneno no jardim         
Sim 6 3,53 5 1,49 2,42 0,73 8,05 0,137 

Não 164 96,47 331 98,51 1,00 - - - 

Consumia alimento que produzia         
Sim 54 31,76 100 29,76 1,09 0,74 1,64 0,644 

Não 116 68,24 236 70,24 1,00 - - - 

Trabalhou em Fazendas         
Sim 7 4,12 14 4,17 0.99 0,39 2,49 0,979 

Não 163 95,88 322 95,83 1,00 - - - 

Trabalhou em fábricas         
Sim 18 10,59 33 9,82 1,09 0,59 1,99 0,786 

Não 152 89,41 303 90,18 1,00 - - - 

Trabalhou em comercio         
Sim 66 38,82 148 44,05 0,81 0,55 1,17 0,261 

Não 104 61,18 188 55,95 1,00 - - - 

Utilizava algum tipo de proteção         
Sim 50 29,41 99 29,46 0,99 0,66 1,49 0,990 

Não 120 70,59 237 70,54 1,00 - - - 

Era utilizado veneno no seu trabalho         
Sim 39 22,94 64 19,28 1,25 0,79 1,95 0,336 

Não 131 77,06 268 80,72 1,00 - - - 

Seu trabalho era em qual Zona         
Urbana 15 8,82 26 7,74 1,15 0,59 2,24 0,672 

Rural 155 91,18 310 92,26 1,00 - - - 

Distancia da lavoura trabalho         
Perto 16 9,41 33 9,82 0,95 0,51 1,79 0,883 

Longe 154 90,59 303 90,18 1,00 - - - 

Distancia a Industria/ fábrica_trabalho         
Perto 10 5,88 23 6,85 0,85 0,39 1,83 0,679 

Longe 160 94,12 313 93,15 1,00 - - - 

Distância de Madeireira_trabalho         
Perto 1 0,59 9 2,68 0,21 0,02 1,71 0,111 

Longe 169 99,41 327 97,32 1,00 - - - 

Distância de Garimpo_trabalho         
Perto 2 1,18 3 0,89 1,32 0,21 7,98 0,760 

Longe 168 98,82 333 99,11 1,00 - - - 

Seu trabalho era perto de Madeireira         
Sim 5 2,94 11 3,27 0,89 0,30 2,61 0,840 

Não 165 97,06 325 96,73 1,00 - - - 

Seu trabalho era perto de garimpo         
Sim 4 2,35 3 0,89 2,67 0,59 12,08 0,184 

Não 166 97,65 333 99,11 1,00 - - - 

Exposição a Poeira em trabalho         
Sim 70 41,18 89 26,49 1,94 1,31 2,87 0,0007 

Não 100 58,82 247 73,51 1,00 - - - 

Manuseava produto químico         
Sim 74 43,53 107 31,85 1,65 1,13 2,41 0,009 
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Não 96 56,47 229 68,15 1,00 - - -  

- - -   
Em relação as variáveis de exposição ambiental e ocupacional pretérita (tabela 

 
3), exposição a poeira na infância e trabalho (OR=1,94, IC95%=1,31-2,87-p<0,0007), 

 
manusear produtos químicos (OR=1,65-IC95%=1,13-2,41-p<0,009), demonstraram – 

 
se com associações estatisticamente significativas ao desfecho estudado. 

 
 
 

 

Tabela 4 – Odds ratio e intervalo de confiança (IC 95%) de variáveis de exposição 
ambiental atual, Cuiabá- MT, Outubro/2018 a Maio/2019  

 
Variável  Caso Controle OR  IC p 
Trabalha em comercio n % n %     

         

Sim 41 24,12 93 27,68 0,83 0,54 1,27 0,391 
Não 129 75,88 243 72,32 1,00 - - - 

Trabalha em indústria         
Sim 1 0,59 8 2,39 0,24 0,03 1,95 0,149 

Não 169 99,41 328 97,62 1,00 - - - 

Trabalha em escolas         
Sim 11 6,4 30 8,93 0,70 0,34 1,44 0,339 

Não 159 93,53 306 91,07 1,00 - - - 

É utilizado veneno no seu trabalho         
Sim 44 25,88 81 24,18 1,09 0,71 1,67 0,675 

Não 126 74,12 254 75,82 1,00 - - - 

Utiliza algum tipo de proteção         
Sim 33 19,41 98 29,34 0,58 0,37 0,90 0,016 

Não 137 80,59 236 70,66 1,00 - - - 

Localização seu trabalho atual         
Urbana 167 98,24 331 98,51 0,84 0,19 3,56 0,813 

Rural 3 1,76 5 1,49 1,00 - - - 

Distância do trabalho a lavoura         
Perto 4 2,35 7 2,08 1,13 0,33 3,92 0,844 

Longe 166 97,65 329 97,92 1,00 - - - 

Distância do trabalho a Industria         
Perto 11 6,47 22 6,55 0,98 0,47 2,09 0,973 

Longe 159 93,53 314 93,45 1,00 - - - 

Distância do trabalho a Madeireira         
Perto 6 3,53 17 5,06 0,68 0,26 1,77 0,435 

Longe 164 96,47 319 94,94 1,00 - - - 

Distância do trabalho ao Garimpo         
Perto 0 0,00 2 0,60 0,00 - - 0,313 

Longe 170 100,00 334 99,40 1,00 - - - 
Exposição a Poeira atual         

Sim 71 41,76 94 27,98 1,84 1,25 2,71 0,001 

Não 99 58,24 242 72,02     
Contato com produto químico         
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Sim 91 53,53 178 52,98 1,02 0,70 1,48 0,906 

Não 79 46,47 158 47,02 1,00 - - - 

         
 
 

Quanto às variáveis de exposição ambiental atual (tabela 4), a exposição a 

poeira (OR=1,84, IC95% 1,25-2,71-p<0,001), apresentou associação 

estatisticamente significante a depressão. As demais variáveis não apresentaram 

associações estatisticamente significantes. 
 
 
 

Tabela 5– Regressão logística - Odds Ratios e IC95% de variáveis preditoras para 
sintomas de depressão. Cuiabá-MT, Outubro/2018 a Maio/2019   
 Variáveis OR IC p valor 
     
 Escolaridade (Até Ensino Médio Incompleto) 2,02 1,36 – 3,00 0,001 

 Exposição atual a poeiras 1,75 1,16 – 2,63 0,008 

 Exposição à poeira de rua sem asfalto 1,62 1,07 – 2,49 0,024 

     
 
 

Finalmente, na regressão logística (tabela 5), as variáveis que permaneceram 

com associações estatisticamente significantes com depressão foram ter até o 

ensino médio completo (OR = 2,02 IC 1,36 – 3,00, p= 0,001), exposição atual à 

poeiras (OC 1,75 IC95% 1,16 -2,63, p = 0,008) e exposição à poeira de rua ou 

asfalto OR 1,62 IC95% 1,07- 2,49, p = 0,024). 
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6. DISCUSSÃO 
 

 

Este trabalho investigou variáveis sociodemográficas, hábitos sociais, 

ambiente primários, secundários e saúde, para verificar associações entre exposição 

aos agrotóxicos e demais contaminantes ambientais, mensurando seus impactos 

sobre a probabilidade de um indivíduo ter a ocorrência da depressão. Identificaram 

alguns fatores mais relevantes de fatores sócio demográfico (grau de escolaridade) 

e de ambientes contaminantes (exposição à poeira), que indica associação com a 

depressão. 
 

Tanto na análise bivariada como na regressão logística, as mesmas 

apresentaram dados significantes em relação à exposição à poeira e associação 

com o desfecho. 
 

Poeiras são consideradas agentes químicos as substancias, compostos ou 

produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de 

poeira, fumos, névoas, neblinas gases ou vapores, ou que, pela natureza da 

atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvido pelo organismo através 

da pele ou por ingestão (BRASIL, 2019). 
 

O mecanismo do efeito de poeiras no sistema nervoso central, apresenta 

algumas explicações possíveis para os sintomas depressivos e ansiedade entre 

indivíduos com maiores exposição acumulativa (OSM, 2016). 
 

A exposição humana aos poluentes atmosféricos pode ser classificada em 

relação ao ambiente da exposição em ambiental ou ocupacional. Na exposição 

ambiental, a população em geral pode estar sob risco. A exposição ambiental é 

caracteriza por baixas doses durante um longo período de tempo de exposição, que 

abrange grande parte do tempo de vida médio de uma pessoa. Em geral as dose da 

exposição ocupacional são relativamente elevadas e grande parte dos estudos 

epidemiológicos utilizados para a estimativa de risco ambiental é oriunda de dados 

de exposição ocupacional (USEPA, 1989). 
 

Qiu-Hong Lin, et al., (2014) na China, em estudo de coorte de base hospitalar 

com aposentados operários, encontrou que idosos expostos a poeira sílica, cimento, 

carvão e amianto foram associados com a presença de depressão. 
 

Estudos realizados na china por Kim, J. A., et al (2016), através de analises de 

metais pesados encontrados em pó de rua, encontraram associações entre exposição a 

poeira de pó de rua em mercados locais, onde esses apresentaram maiores 
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proporções de quadros de depressão dos trabalhadores comparados a 

trabalhadores de mercados com menores níveis de poeiras. Foram encontrados nas 

amostras níveis elevados de chumbo e de zinco, sendo esses metais, considerado 

como risco de associação da depressão. 
 

Wu,T., et al.,(2017), através de seus estudos na China, sobre contaminações, 

fontes e riscos para a saúde do em relação aos traços de metais na poeira da rua, 

encontraram na poeira de rua como principal poluente o chumbo e o zinco, sendo 

esses metais, fatores de risco podendo afetar o sistema nervoso central e na qual foi 

associado com a depressão. 
 

Estudos realizado por Sezgin, N., et al., (2003), Istambul, em relação as 

concentrações de metais pesados em poeiras de ruas e em rodovias. De acordo 

com os resultados deste estudos indica que, os componentes químicos tal como 

chumbo, cobre, manganês, zinco, cádmio e níquel, são significativos para a poluição 

ambiental, e a poeira de rua são indicadores de poluição ambiental, sendo essas 

associado com a depressão. 
 

Tanto na análise bivariada quanto na regressão logística, baixa escolaridade 

apresentou associações estatísticas com depressão. Segundo Peluso E. T. P., et al 

(2008), em relação à pesquisa sobre a percepção da depressão na população da 

cidade de São Paulo, os resultados mostraram que a única variável associada a 

identificação como doença mental e depressão foi a baixa escolaridade. 
 

Considerando que a melhor escolaridade de um indivíduo é um fator 

determinante tanto para a melhor capacidade de geração de renda e de 

enfrentamento das dificuldades na vida, além de permitir uma maior ascensão 

social, mais respeito e reconhecimento por parte de outros membros da sociedade, 

bem como uma visão mais ampla de mundo e, por conseguinte, maiores 

oportunidades nas esferas da vida (SILVEIRA, 2016). 
 

Manusear produtos químicos apresentou associação estatística com 

depressão na análise bivariada, apesar de não se manter no modelo final. Um dos 

componentes químicos presente nestes produtos, em especial os de limpeza é a 

amônia. Griffin, J.W.D., et al (2018) em estudo realizado nos Estados Unidos 

encontraram associações de exposições a este componente químico e transtornos 

de depressão maior. 
 

Ainda na análise bivariada, a mesma apresentou dados estatisticamente 

significantes em relação aos indivíduos fumantes e associação com a depressão. De 
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acordo com estudos de Bandiera, F. C. et al., (2016), buscando as associações 

entre o uso de tabaco e de produtos de nicotina e sintomas depressivos entre 

estudantes universitários no Texas, os resultados demonstraram que existe uma 

ligação bem estabelecida entre tabagismo estatisticamente associados com os 

sintomas de depressão. Ainda nesse sentido, estudos de Lechner W. V. et al., 

(2018), nos Estados Unidos com o propósito de verificar uso de cigarros eletrônicos 

demonstraram seu uso com associações com sintomas depressivos em 

adolescentes. Neste mesmo estudo os autores demonstraram que estudantes do 

ensino médio identificados com sintomas elevados de depressão também se 

iniciaram mais cedo no tabagismo, bem como apresentaram uma aceleração de 

crescimento dos sintomas depressivos ao longo do tempo. 
 

Sendo Considerada a principal causa de morte evitável pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS. 2016), o hábito de fumar é tratado pelo órgão com status de 

pandemia, ou seja, uma epidemia mundial. A OMS estima que 4,9 milhões pessoas 

(mais de 10 mil por dia) morram todos os anos em decorrência do cigarro, que provoca 

aproximadamente 50 doenças. Isso ocorre porque em menos de 10 cm, um cigarro 

contém cerca de 4.720 substâncias nocivas. Em uma tragada já dá para sentir a ação 

dessas substâncias. Altamente irritantes, elas atingem todo o corpo do fumante e 

provocam irritação nos olhos, nariz e garganta, além de paralisia nos cílios dos 

brônquios, que levam o ar ao pulmão. Entre diferentes elementos prejudiciais, o cigarro 

pode conter metais pesados (arsênio e cádmio, entre outros), resquícios de agrotóxicos, 

alcatrão, solventes orgânicos e uma série de substâncias, todas tóxicas, como: 

Monóxido de carbono (CO), Plutônio, Pesticidas, – Nitrosaminas, policíclicos e metais 

pesados, Cianeto de hidrogênio, Benzopireno, Níquel, Cetonas e Terebentina: sendo 

essa uma substância tóxica obtida através da extração de resinas de pinheiros. 
 

É muito conhecida como diluente e removedor de tintas a óleo. Ao ser inalada, 

provoca irritação nos olhos, vertigem, desmaios e lesões no sistema nervoso. 

Quando inalada, essa mistura é altamente venenosa para o organismo OMS (2016). 
 

Em nosso estudo, o estado civil solteiro foi menos associado à presença de 

depressão, apesar da não significância estatística. A depressão é uma doença que pode 

afetar os indivíduos em diferentes momentos da vida. Algumas pessoas apresentam 

suas primeiras crises depressivas na adolescência, outras na idade adulta e outras na 

terceira idade. As causas podem variar das diferenças de ambientes e situações nas 

quais os indivíduos vivem nas diversas fase da vida (ESTEVES, 
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2006). Na infância e adolescência, a vida escolar e social pode ser estressante a ponto 

de desencadear episódios depressivos, levando até ao suicídio em casos extremos. 

Adultos, por outro lado, são mais afetados por questões socioeconômicas, profissionais, 

conjugais, etc. Idosos, frequentemente, apresentam quadros depressivos como 

resultados do falecimento de entes queridos(viuvez) ou Comorbidades de doença 

crônicas, que são frequentes nessa faixa etária. Além disso, 
 

é mais comum entre idoso a perda da autonomia, o que faz em que, certas vezes, 

passem a depender da ajuda de outros indivíduos para realizar atividades básicas 

(LEAHY,2015). 
 

O trabalho de Wu e Hart (2002) analisou o efeito do fim de relacionamento no 

estado geral de saúde do casal, utilizando dados longitudinais para o Canadá. Os 

autores destacaram a convergência de resultados na literatura que indicam que 

pessoas casadas, em média, são mais felizes e saudáveis do que as solteiras e que 

o fim do relacionamento tende a piorar o estado de saúde de ambos os membros do 

casal, sendo mais a situação solteira associada a depressão. 
 

A situação conjugal é um aspecto emocional e social muito importante na vida 

dos indivíduos. Nas relações afetivas, em especial no casamento, os indivíduos podem 

encontrar fonte de conforto e apoio para enfrentar adversidades; não obstante tais 

relações podem também ser fonte de conflito e angustias. A manutenção de relações 

atribuladas, assim como seus rompimentos, frequentemente, são motivos de tristeza, 

angústia e sofrimento. Muitas vezes, tais situações podem desencadear episódios 

depressivos tanto em homens quanto em mulheres (BECK,1997). 
 

Este estudo pareou as variáveis confundidoras universais sexo, idade e 

estado civil. Em relação ao sexo, entre algumas razões, a diferença entre as 

prevalências da depressão entre homens e mulheres é um dos fatos utilizados mais 

marcantes na literatura sobre o tema (CALAIS et al, 2003). De acordo com a 

pesquisa de Oliveira (2010), foi verificado particularidades da mulher nesta doença. 

A depressão é mais presente nas mulheres, sendo que estatísticas revelam a 

proporção de quase duas mulheres para um homem. Já Calais (2003), em seus 

estudos de diferenças de sexo e escolaridade na manifestação de stress em adultos 

jovens, o stress é considerado um dos sintomas relacionados com a depressão. Os 

resultados mostraram correlação significativa do stress entre sexo, sendo que as 

mulheres apresentaram maior nível e também maior nível de stress em estudantes 

de nível de ensino médio, sendo esses adultos jovens. 
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Em relação a faixa etária, parte da literatura especializada no tema como, por 

exemplo, Ferrari et al(2013) e Mirowsky e Ross(2001), entre outros, referem 

encontraram uma relação decrescente entre depressão e idade. No período de 

transição da adolescência para a vida adulta, em que o indivíduo se torna uma 

adulto jovem, ocorrem crises em busca de nova identidade. Nesse, também Rubio 

(2002), lembra que ser adulto jovem está entre os fatores de risco associados a 

depressão. Ainda em relação à idade, Lopez et al (2010), em seu estudo sobre 

depressão e qualidade de vida em jovens de 18 a 24 anos no sul do Brasil também 

encontraram maiores prevalências de depressão nas faixas etárias mais jovens. 
 

Fonseca et al (2008) em seus estudos sobre representações sociais da 

depressão em jovens universitários com e sem sintomas para desenvolver a 

depressão. Os resultados obtidos revelaram que os estudantes jovens, objetivaram 

suas representações da depressão na melancolia e desilusão, num vinculo de apoio 

e necessidade de ajuda. A carência afetiva foi apontada como desencadeante 

depressivo e os fatores associados à percepção de si mesmo são elaborados com 

realidade social do contexto que vivem, mostrando que as associações semânticas 

trazidas pelos jovens resultam dos problemas que circundam seu posicionamento na 

sociedade, assim como a informação da doença. 
 

O estudo apresenta algumas limitações, algumas inerentes ao método de 

caso e controle. O mais provável é o viés de memória, onde os casos têm maiores 

possibilidades de relembrar o passado, em relação aos controles. Outra possível 

limitação é que os casos novos de depressão podem representar coortes de 

seguimento com exposições ambientais e ocupacionais diferentes de pessoas com 

depressão crônica. Outra limitação é uso de instrumentos para a aferição da 

depressão, conhecidamente um distúrbio multicausal e de diagnóstico preciso. 

Contudo, o uso de instrumento adaptado e validado no Brasil, além do treinamento 

exaustivo dos entrevistadores podem ter minimizado este possível erro de aferição e 

o viés do pesquisador. 
 

Este estudo é pioneiro na avaliação do rastreamento do episódio da 

depressão e a associação com variáveis ambientais e ocupacionais em Mato grosso, 

cuja a população que encontra-se entre as mais expostas aos ambientes 

contaminantes na comunidade brasileira e mundial. 
 

Sendo assim, este estudo sugere que existe uma relação entre a depressão e 

ambientes contaminantes, principalmente em relação a exposição a poeira de rua e a 
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escolaridade. Por se tratar de um fator de risco evitável, esse é um problema 

importante de saúde pública a ser estudado. Sugere-se que os resultados da 

presente pesquisa possam subsidiar ações que minimizem a exposição e a 

ocorrência de doenças relacionadas a exposição a ambientes contaminantes. 
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7- CONCLUSÃO 
 

 

Este estudo demonstrou a associação entre exposição à ambientes 

contaminados por poeiras e maior ocorrência de depressão. Sugere-se a realização 

de futuras pesquisas, que possa identificar sobre a composição da poeira e também 

em especial que avaliem incidência e fatores preditores para a depressão, tipo de 

estudos de coorte de acompanhamento de pessoas sem a doença na comunidade. 

Tais estudos tem maior poder de predição e atribuição de relação causal entre 

exposição aos fatores ambientais e a ocorrência de depressão. 
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ANEXO A 

 
QUESTIONÁRIO SOCIO DEMOGRÁFICO E DE AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGROTÓXICOS 

 
E AMBIENTES CONTAMINANTES   

 1. IDENTIFICAÇÃO: (  ) GRUPO CASO (  ) GRUPO CONTROLE 
  

 (DIAGNOSTICADOS DEPRESSÃO) 
 2. NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO:_____________________  

 3. DATA DA ENTREVISTA: ________/________/_________ 4. HORÁRIO:___________________ 
 

5. NOME DO ENTREVISTADOR:________________________________________________________ 
 

6. LOCAL DA ENTREVISTA:___________________________________________________________  
 
 

BLOCO A: IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO 

 
7. NOME:______________________________________________________________ 

 
8. DATA DE NASCIMENTO:________/________/___________ 

 
9. SEXO: (  ) MASCULINO  (  ) FEMININO 

 
10. QUAL RAÇA/COR VOCÊ DEFINE: ( ) BRANCA ( ) PRETA ( ) PARDA ( ) AMARELA ( ) INDÍGENA 

 
11. ENDEREÇO:__________________________________________________________________ 

 
12. TELEFONE PARA CONTATO:____________________ 

 
EMAIL:______________________________________ 

 
13.NATURALIDADE:______________________14:ESCOLARIDADE:_______________________________ 

 
15: ESTADO CIVIL:________________________ 16: RELIGIÃO:( ) CATÓLICA ( ) EVANGÉLICO ( ) 

ESPÍRITA ( ) OUTRAS ( ) NENHUMA 

 
17: COMPOSIÇÃO FAMILIAR: NÚMERO DE MORADORES:_________________________________________ 

 
18: TEM FILHOS: _____________________________SE SIM QUANTOS:_________________________ 

 
19: SOMANDO TODA RENDA DAS PESSOAS QUE MORAM NA SUA CASA QUAL É O VALOR, 

RENDA MENSAL:_____________________________________________________________ 
 
 

BLOCO B: COMORBIDADES 

 
20. QUAL O MOTIVO DE ESTAR EM ATENDIMENTO NA POLICLINICA? 

 
( )CONSULTA DE ROTINA (  )PSIQUIÁTRICO (   )PSICOLÓGICO   (   ) ORTOPEDIA  (   )

GINECOLOGIA      

( )DERMATOLOGIA ( ) NEFROLOGIA (  )ENDOCRINOLOGIA  ( )GASTROLOGIA ( )GERIATRIA 

( ) PNEUMOLOGIA ( ) OUTROS: 
 

QUAIS________________________________________________________ 
 

21. VOCÊ FOI DIAGNOSTICADO ALGUMA VEZ POR OUTRAS DOENÇAS, TAIS COMO: 

 
( )ALZHEIMER  ( 

 
)ESCLEROSE MULTIPLA ( )DERRAME CEREBRAL 

 
( 

 
)CANCER 

 
( 

 
)DIABETES 
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(    )DISTURBIOS DO SONO ( )PARKINSON   (    )DISTURBIOS ALIMENTARES   (   )INFARTO 

AGUDO DO MIOCARDIO ( )SOFREU AMPUTAÇÕES ( )ALGUM TIPO DE DOENÇA 

MENTAL:QUAL(S):_______________________    
 

________________________________________________________________________________________ 

 
22: VOCÊ JA FOI DIAGNOSTICADO COM DEPRESSÃO? 

 
A) ( )SIM ( ) NAO B) FOI DIAGNOSTICADO POR MÉDICO PSIQUIATRA ( ) SIM ( ) NÃO. A QUANTO 

TEMPO:_______________________________ 

 
 
 

23: VOCÊ FAZ USO DE MEDICAÇÃO: ( ) SIM : QUAL(S) : _________________ ( ) NÃO    
       

       

25. ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO HA QUANTO TEMPO ( ) UM MÊS ( )6MESES ( ) UM ANO  

OU MAIS         
      

      

26. TEM ALGUÉM DA FAMILIA QUE FOI DIAGNOSTICADO COM DEPRESSÃO? (  ) SIM   (  )NÃO  

27. QUAL O GRAU DE PARENTESCO  ( )MAE (   ) PAI (   )IRMÃO  (   ) TIOS ( )AVÓS  
         

         

           
BLOCO C: HABITOS 

 
28. VOCÊ FUMA: (  ) SIM (  ) NÃO  
29. QUANTOS CIGARROS POR DIA?___________________________________________________ 
 
30. NA SUA CASA TEM ALGUEM QUE FUMA: ( ) SIM ( ) NÃO 
 
31. VOCÊ FAZ USO DE ALGUM TIPO DE BEBIDA ALCOÓLICA? ( ) SIM ( ) NÃO (se a resposta da questão n° 31 for 
 
NÃO passar para questão 34) 
 
32. COM QUE FREQUÊNCIA UTILIZOU BEBIDA ALCOÓLICA ?_____________ (Todos os dias, 1, 2, 3 ou mais vezes 

por semana) 
 
33. QUE BEBIDA ALCOÓLICA VOCÊ BEBE?____________________________________________ 
 
34.VOCÊ FAZ USO DE ALGUM TIPO DE DROGA? ( ) SIM ( ) NÃO (se a resposta da questão n° 34 for NÃO passar 

para questão n° 37) 
 
35. QUE TIPO DE DROGA?____________________________________________________________ 
 
36. COM QUE FREQUÊNCIA VOCÊ USAVA DROGA?____________________________________ 
 
37. PRATICA EXERCICIOS FÍSICOS  ( ) SIM ( )NÃO ( )AS VEZES  
 

 
BLOCO E: EXPOSIÇÃO AMBIENTAL 

 
38. QUAL MUNICÍPIO VOCÊ MOROU NA INFANCIA 

 
_________________________________________________________________ 

 
39. O LOCAL DE RESIDÊNCIA ERA: 

 
(  ) ZONA RURAL:  (  ) na vila (  ) na fazenda 

 
( ) ZONA URBANA:  (  ) no centro (  ) na periferia 
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40. HÁ QUANTOS METROS DE DISTANCIA FICAVA DA LAVOURA? 

 
__________________________________________ 

 
Se a ELE(A) não souber responder sugerir menos de 100m, de100m a 200m, de 200m a 300m, de 300 a 400m 

 
a 500m, 500m a 600m, 600m a 700m, 700m a 800m, 800m a 900m, 900m a 1000m) 

 
41. NESTAS LAVOURAS ERA UTILIZADO VENENO?  (  ) SIM  (  ) NÃO 

 
42. COMO OS VENENOS ERAM PASSADOS NAS LAVOURAS: ( ) BALDE ( ) BOMBA ( ) TRATOR 

 
( ) AVIÃO  (   ) OUTROS: QUAIS:______________________________________________________ 

 
43. SUA CASA FICAVA PERTO DE: 1.MADEIREIRA: (  ) SIM (  ) NÃO 

 
NÃO 

 
44. HÁ QUANTOS METROS DE DISTANCIA FICAVA 

 
 
 

 
DE: 

 
2.GARIMPO: (  ) SIM (  ) 
 
 

1.MADEIREIRA; 2 
 

GARRIMPO:_______________________________ 

 
Se a ELE(A) não souber responder sugerir menos de 100m, de100m a 200m, de 200m a 300m, de 300 a 400m 

 
a 500m, 500m a 600m, 600m a 700m, 700m a 800m, 800m a 900m, 900m a 1000m) 

 
45. SUA CASA FICAVA PERTO DE ALGUMA INDÚSTRIA OU FÁBRICA: ( ) SIM ( ) NÃO (se todas alternativas 

da questão n° 45 for NÃO passar para a questão n° 47) 

 
46. HÁQUANTOSMETROSDEDISTANCIADEINDUSTRIA/FÁBRICA: 

 
_____________________________________________ 

 
Se a ELE(A) não souber responder sugerir menos de 100m, de100m a 200m, de 200m a 300m, de 300 a 400m 

 
a 500m, 500m a 600m, 600m a 700m, 700m a 800m, 800m a 900m, 900m a 1000m) 

 
 

 
47. HAVIA HABITO DE PASSAR ALGUM TIPO DE VENENO NA SUA CASA? 

 
(  ) SIM (  ) NÃO ( ) ÀS VEZES ( se a resposta da questão n° 47 for Não passar para a questão 

 
n° 51) 

 
48. PARA QUÊ FOI UTILIZADO VENENO?_____________________________________________ 

 
49. QUANTAS VEZES POR SEMANA ERA PASSADO VENENO NA SUA CASA?_____________ 

 
50. QUEM PASSAVA VENENO NA SUA CASA?__________________________________________ 

 
51. A ÁGUA CONSUMIDA EM SUA RESIDÊNCIA, VINHA DE: 

 
(  ) DA REDE PÚBLICA (  )DE POÇO SEMI ARTESIANO 

 
(  )DE POÇO CASEIRO 

 
52. VOCÊ POSSUÍA HORTA, POMAR OU JARDIM EM CASA ? 

 
( ) SIM 

 
( ) NÃO 

 
(se a resposta da 

 
questão nº 52 for NÃO passar para a questão nº 55) 

 
53. UTILIZAVA ALGUM TIPO DE VENENO NA HORTA/POMAR/JARDIM? (  ) SIM  (  ) NÃO 

 
54. CONSUMIA OS ALIMENTOS QUE PRODUZIA: (  ) SIM (  ) NÃO 

 
55. VOCÊ FICOU EXPOSTO A ALGUM TIPO DE POEIRA: ( )SIM, QUAL:_____________________ ( ) NÃO 
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56. HÁ QUANTO TEMPO FICOU EXPOSTO: ( ) DIAS ( ) SEMANAS ( ) MESES ( ) ANO  

 
 

 
  BLOCO F: EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL ANTERIOR  
    

57. VOCÊ TRABALHOU EM (   )1.FÁBRICAS/INDUSTRIAS, QUAL TIPO: ________________  ( ) 2.

FAZENDAS 3.OUTRAS:QUAIS  
 

_________________________________________________________________________________ 
 

(ENUMERAR 1:PARA FÁBRICAS/INDUSTRIAS; 2.FAZENDAS; 3. PARA OUTRAS) 

 
58. QUE TAREFAS VOCÊ EXECUTAVA?_ 

 
_________________________________________________________________ 

 
59. ONDE VOCÊ TEVE MAIS TEMPO DE SERVIÇO?_ 

 
_______________________________________________________ 

 
60. QUANTAS HORAS POR DIA VOCÊ TRABALHAVA? 

 
_________________________________________________________ 

 
61. QUANTOSDIASPORSEMANAVOCÊTRABALHAVA? 

 
________________________________________________________ 

 
62. VOCE UTILIZAVA ALGUM TIPO DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA: ( ) SIM ( ) NÃO 

 
63: QUE TIPO DE PROTEÇÃO UTILIZAVA ( ) MASCARAS ( ) LUVAS ( ) ROUPAS ADEQUADAS 

 
64. NO LOCAL DO SEU TRABALHO ERA UTILIZADO ALGUM TIPO DE 

VENENO? ( ) SIM ( ) NÃO 

 
65. PARA QUE ERA UTILIZADO VENENO?_____________________________________________ 

 
66. VOCÊ QUE LAVAVA AS ROUPAS QUE VOCÊ UTILIZAVA PARA TRABALHAR COM VENENO? ( ) SIM 

 
( )NÃO 

 
67.  SEU TRABALHO FICAVA LOCALIZADO NA: 

 
(  ) ZONA RURAL: (  ) na vila (  ) na fazenda 

 
(  ) ZONA URBANA: (  ) no centro (  ) na periferia 

 
68. QUANTOS METROS DE DISTÂNCIA FICAVA DA LAVOURA?_________________________ 

 
sugerir menos de 100m, de100m a 200m, de 200m a 300m, de 300 a 400m a 500m, 500m a 600m, 600m a 

 
700m, 700m a 800m, 800m a 900m, 900m a 1000m) 

 
69. O QUE ERA PLANTADO NESTAS LAVOURAS?______________________________________ 

 
70. NESTE LOCAL ERA UTILIZADO VENENO: (  ) SIM  (  ) NÃO (  ) NÃO SABE 

 
71. PARA QUE ERA UTILIZADO ESTES VENENOS?______________________________________ 

 
72. COMO OS VENENOS ERAM PASSADOS NAS LAVOURAS. ( ) TRATOR ( ) AVIÃO ( ) BOMBA ( ) BALDE 
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73. VOCÊ TRABALHOU EM: ( )1. GARIMPO ( ) 2. MADEIREIRA 

 
3.OUTRAS:QUAIS:_______________________ 

 
(ENUMERAR 1. GARIMPO; 2:MADEIREIRA; 3:OUTRAS) 

 
74.QUE TAREFAS VOCÊ EXECUTAVA?_ 

 
_________________________________________________________________ 

 
75. ONDE VOCÊ TEVE MAIS TEMPO DE SERVIÇO?_ 

 
_______________________________________________________ 

 
76. QUANTAS HORAS POR DIA VOCÊ TRABALHAVA? 

 
______________________________________________________ 

 
77. QUANTOSDIASPORSEMANAVOCÊTRABALHAVA? 

 
___________________________________________________ 

 
78. VOCE UTILIZAVA ALGUM TIPO DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA: ( 

 
) SIM ( 

 
) NÃO 

 
79. QUE TIPO DE PROTEÇÃO UTILIZAVA ( ) MASCARAS ( ) LUVAS 

 
( 

 
) ROUPAS ADEQUADAS 

 
80. QUANTOS METROS DE DISTANCIA FICAVA SEU TRABALHO DE: (1) INDUSTRIAS, (2) FÁBRICAS: 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 
___________ 

 
sugerir menos de 100m, de100m a 200m, de 200m a 300m, de 300 a 400m a 500m, 500m a 600m, 600m a 

 
700m, 700m a 800m, 800m a 900m, 900m a 1000m) 

 
81. SEU TRABALHO FICAVA PERTO DE: 1.MADEIREIRA: ( ) SIM ( ) NÃO 2.GARIMPO: ( ) SIM ( ) NÃO 

 
82. QUANTOS METROS DE DISTANCIA FICAVA SEU TRABALHO DE: (1) MADEIREIRA OU (2) GARIMPO? 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 
____________ sugerir menos de 100m, de100m a 200m, de  
   

200m a 300m, de 300 a 400m a 500m, 500m a 600m, 600m a 700m, 700m a 800m, 800m a 900m, 900m a  
      

1000m)      

83. VOCÊ ESTEVE EXPOSTO A ALGUM TIPO DE POEIRA: (  ) SIM   ( ) NÃO 

84. VOCÊ MANUSEAVA DIRETAMENTE ALGUM TIPO DE PRODUTO QUÍMICO? ( ) SIM, QUAIS:________ 

(   ) NÃO     
 

85. QUANDO MANUSEAVA ESSES PRODUTOS, VOCE USAVA EPI (EQUIPAMENTO DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL? 

 
( ) NÃO ( ) SIM ( ) AS VEZES 
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BLOCO G: DADOS OCUPACIONAIS ATUAL 

 
 

86. VOCE TRABALHA EM: ( )1. LAVOURAS ( ) 2.FÁBRICAS/INDUSTRIAS ( )3. GARRIMPO ( )4. 
 

MADEIREIRA ( ) 
 

5.OUTROS:QUAIS___________________________________________________________________________________ 
 

(ENUMERAR 1.LAVOURAS; 2.FÁBRICAS/INDUSTRIAS; 3.GARIMPO; 4.MADEIREIRA 5.OUTROS) 
 

87. HÁ QUANTO TEMPO TRABALHA NESTA 
 

OCUPAÇÃO?______________________________________________(MESES) 
 

88. QUE TAREFAS VOCÊ 
 

EXECUTA?_______________________________________________________________________ 
 

89. QUANTAS HORAS POR DIA VOCÊ TRABALHA? 
 

___________________________________________________________ 
 

90. QUANTOS DIAS POR SEMANA VOCÊ TRABALHA? 
 

_________________________________________________________ 
 

91. VOCE UTILIZA ALGUM TIPO DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA: ( ) SIM  (   ) NÃO   

92. QUE TIPO DE PROTEÇÃO UTILIZA (   ) MASCARAS ( ) LUVAS ( ) ROUPAS ADEQUADAS 

93. NO LOCAL DO SEU TRABALHO UTILIZA ALGUM TIPO DE VENENO; ( ) SIM  (  ) NÃO ( ) NÃO SABE 

94. PARA QUE UTILIZAM VENENO? _____________________________________________   
95. VOCÊ QUE LAVA AS ROUPAS QUE VOCÊ UTILIZA PARA TRABALHAR COM VENENO? ( ) SIM   (  )NÃO 

96. COMO OS VENENOS SÃO PASSADOS NAS LAVOURA. (CASO SEJA SEU TRABALHO)   

( ) TRATOR  (   ) AVIÃO   ( ) BOMBA (   ) BALDE ( ) OUTROS:QUAIS ______________________ 

97.LOCALIZAÇÃO DO SEU TRABALHO:       
( ) ZONA RURAL:  (   )SÍTIO ( ) FAZENDA       

 
( ) ZONA URBANA: (   ) CENTRO   (  )PERIFERIA 

 
98. HÁ QUANTOS METROS DE DISTÂNCIA FICA DA LAVOURA?_________________________ 

 
sugerir menos de 100m, de100m a 200m, de 200m a 300m, de 300 a 400m a 500m, 500m a 600m, 600m a 700m, 700m 

 
a 800m, 800m a 900m, 900m a 1000m) 

 
99. HÁ   QUANTOS   METROS   DE   DISTANCIA   FICA   PRÓXIMA   DE:   (1)   FÁBRICAS/INDUSTRIAS? 

 
______________________ 

 
sugerir menos de 100m, de100m a 200m, de 200m a 300m, de 300 a 400m a 500m, 500m a 600m, 600m a 700m, 700m 

a 800m, 800m a 900m, 900m a 1000m) 

100. HÁ QUANTOS METROS DE DISTANCIA SEU TRABALHO FICA DE GARIMPO?_______________ 
 

sugerir menos de 100m, de100m a 200m, de 200m a 300m, de 300 a 400m a 500m, 500m a 600m, 600m a 700m, 700m 
 

a 800m, 800m a 900m, 900m a 1000m) 
 

101. HÁ QUANTOS METROS DE DISTANCIA SEU TRABALHO FICA DE MADEIREIRA?_______________ 
 

sugerir menos de 100m, de100m a 200m, de 200m a 300m, de 300 a 400m a 500m, 500m a 600m, 600m a 700m, 700m 
 

a 800m, 800m a 900m, 900m a 1000m)       

102. VOCÊ ESTA EXPOSTO A ALGUM TIPO DE POEIRA: (  ) SIM (   ) NÃO   
103. HÁ QUANTO TEMPO ESTA EXPOSTO: (   ) DIAS (   ) SEMANAS ( ) MESES (   ) ANO  
104. VOCÊ MANUSEIA DIRETAMENTE ALGUM TIPO DE PRODUTO QUÍMICO/? ( ) SIM, QUAIS:________ ( )

NÃO      
105. AO MANUSEAR ESSES PRODUTOS, VOCÊ USA EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL  ( )

SEMPRE, QUAIS:____________________________ ( ) AS VEZES ( ) NUNCA   
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CONSIDERANDO NOTA DE 1 A 10. 
 

QUE NOTA VOCÊ SE DARIA EM RELAÇÃO ÀS RESPOSTAS DADAS POR VOCÊ NO QUESTIONÁRIO SEREM 
 

VERDADEIRAS?_____________________________ 
 

NOTA DO AVALIADOR_______________________ 
 

TEMPO DA ENTREVISTA:____________________ 
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APÊNDICE I- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 
 

Nome do (a) paciente:__________________________________________________ 
Documento de Identidade(RG):_____________ Data de nascimento: _____________ 
Idade:___________________Telefone:____________________________________ 
Endereço:___________________________________________________________ 

 
Título do projeto: “FATORES AMBIENTAIS E Ocupacionais Associados a Depressão em Cuiabá -MT”  
Pesquisadora responsável: Evanilda Custodio da Silva 
Orientador: Prof. Dr. Ageo M. Cândido da Silva 

 
Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa que tem como finalidade 

entrevistar indivíduos em atendimento na policlínica do planalto e sua relação com o histórico dos 
ambientes frequentado de cada sujeito, abrangendo questões referentes às condições de saúde 
(trabalho, familiar, saúde e atividades da vida diária) e suas associações com o ambiente. Para a 
realização e participação no mesmo, os voluntários 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 Evanilda custodio da Silva por telefone:  
(65) 981152974 ou pelo E-mail: evacbamt1@gmail.com ou entrar em contato com o orientador Prof. 
Dr. Ageo M. Cândido da Silva por meio do telefone: (65) 99241994 ou pelo E-mail: 
ageoms@hotmail.com  

Esta pesquisa teve os aspectos relativos à Ética da pesquisa envolvendo Seres Humanos 
analisados pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade de Cuiabá. Em caso de dúvidas 
sobre a ética desta pesquisa ou denúncias de abuso, procure o CEP, que fica na Avenida Manoel 
José de Arruda, Bairro Jardim Europa, Bloco Saúde I, Sala 328 CEP 78.065-900. Fone (65)3363-
1255. E-mail: cep_unic@kroton.com.br. Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira das 14:00 
as 17:30 horas.  

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 


