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RESUMO 

 
 
 

 

Introdução: O Estado de Mato Grosso é o maior consumidor nacional de agrotóxicos e 

a fenda labial e palatina é uma das malformações mais frequentes. Objetivo: Avaliar a 

associação entre a exposição a agrotóxicos e a ocorrência de fissuras labiopalatinas nos 

municípios do Estado de Mato Grosso. Métodos: Trata-se de um estudo ecológico que 

incluiu 141 municípios existentes no estado de Mato Grosso entre os anos de 2010 e 

2015. Os dados geográficos e espaciais de cada um dos municípios incluídos foram 

obtidos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o consumo de 

agrotóxicos em litros por habitante para cada município utilizando o método de cálculo 

de Pignati e colaboradores. As taxas de malformação congênita específicas foram 

obtidas a partir de dados do Sistema de Nascidos Vivos (SINASC). Em cada um dos 141 

municípios foi calculado o consumo e exposição a agrotóxicos e a taxa de malformação 

específica por fenda labiopalatina. Outras variáveis foram utilizadas para explicação do 

desfecho e realizamos a análise bivariada e múltipla através da regressão de Poisson. 

Resultados: Os dados obtidos foram colocados no mapa do estado obtendo a 

autocorrelação espacial e o cluster fortalecendo a questão ambiental e posteriormente 

foi realizada a avaliação estatística que mostrou associação positiva em relação a fenda 

labial e palatina e alto consumo de agrotóxicos. Conclusões: Os resultados desta 

pesquisa reforçam as evidências de que a exposição aos agrotóxicos aumenta a 

ocorrência de deformidades congênitas tipo fenda labial e/ou palatina. 
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ABSTRACT 
 
 
 

 

Introduction: The state of Mato Grosso is the largest national consumer of pesticides 

and the cleft lip and palate is one of the most common malformations. Objective: To 

evaluate the association between exposure to pesticides and the occurrence of cleft lip 

and palate in the municipalities of the State of Mato Grosso. Methods: This is an 

ecological study that included 141 municipalities in the state of Mato Grosso between 

2010 and 2015. The geographic and spatial data of each of the municipalities included 

were obtained from the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) and the 

consumption of pesticides in liters per inhabitant for each municipality using the 

calculation method of Pignati et al. The rates of specific congenital malformation were 

data from the Live Birth System (SINASC). In each of the 141 municipalities was 

calculated the consumption and exposure to pesticides and the rate of specific 

malformation by cleft lip and palate. Other variables were used to explain the outcome 

and we performed the bivariate and multiple analysis through the Poisson regression. 

Results: The obtained data were placed on the map obtaining the spatial autocorrelation 

and the cluster strengthening the environmental question and later the statistical 

evaluation was carried out which showed positive association in relation to the cleft lip 

and palate and high consumption of pesticides. Conclusions: The results of this 

research reinforce the evidence of exposure to pesticides that increase the occurrence of 

congenital deformities such as cleft lip and palate. 

 
 

 

Key words: pesticides, environmental contamination, cleft lip and palate.  
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1. INTRODUÇÃO  
 
 
 

Os agrotóxicos são substâncias que acarretam sérios agravos à saúde tanto 

das pessoas que manipulam diretamente esse produto no campo como daquelas 

atingidas indiretamente através de produtos contaminados, águas contaminadas e 

pela dispersão no ar1. Dentre os problemas de saúde destaca-se o aparecimento de 

malformações congênitas em recém-nascidos filhos de mães com exposição a 

agrotóxicos e, dessas as malformações, a fenda labiopalatina é uma das principais2. 
 

A partir da chamada Revolução Verde e a adoção desse pacote tecnológico 

e das monoculturas, o Brasil passou a utilizar tais produtos em grande escala 

impulsionado pelos incentivos oferecidos pelo governo federal, passando a ser 

considerado o maior consumidor mundial de agrotóxicos3. 
 

O Estado de Mato Grosso com predominância de cerrado e um solo não 

muito rico tem se caracterizado como um dos maiores produtores agrícolas e para 

isso são utilizados tanto fertilizantes como grandes quantidades de agrotóxicos. Com 

as dimensões continentais do estado de Mato Grosso, se faz necessário o uso de 

pulverização com aviões agrícolas e a fiscalização torna se mais difícil. Como 

resultado disso, é o estado com o maior consumo de agrotóxicos do Brasil3. 

O uso de agrotóxicos tende a aumentar com o passar dos anos, pois o modelo 

atual para esse uso se faz ineficiente. Nos EUA, com esse mesmo modelo de uso do 

Brasil, entre as décadas de 70 e 90 passou-se a utilizar 12 vezes mais agrotóxicos e a 

perca da lavoura antes da colheita dobrou nesse período com as pragas agrícolas 

tornando-se resistente aos venenos4. Com a necessidade de aumento constante da 

produção e o trabalho da indústria no sentido de oferecer constantemente novos 

produtos, o agricultor torna-se cada vez mais dependente do uso dos agrotóxicos. 
 

Como os agrotóxicos absorvidos tem a capacidade de atravessar a barreira 

placentária, estudos tem demonstrado a associação de tais substâncias com o 

aparecimento de malformações congênitas mesmo em concentrações menores do 

que aquelas que indivíduos são expostos em certas regiões5. 
 

O presente estudo tem o objetivo de analisar a associação entre a exposição 

aos agrotóxicos e a ocorrência de fenda labial e palatina em regiões de alto 

consumo de tais substâncias. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

Os agrotóxicos são substâncias que tem gerado discussão até mesmo em 

relação à sua nomenclatura. Assim são nomeados de acordo com interesses de 

grupos envolvidos para obter vantagens. Quando tratados como defensivos 

agrícolas, o termo passa a idéia de que os vegetais são completamente vulneráveis 

a pragas e doenças, escondendo os efeitos negativos ao meio ambiente e à saúde 

humana. No Brasil era tratado assim até a chamada Lei dos Agrotóxicos (Lei 7.802) 

que foi publicada em 19893. 
 

A partir daí essas substâncias passaram a ser chamadas de agrotóxicos 

após muita negociação política envolvendo sindicatos rurais, cooperativas de 

produtores rurais e outros grupos que representaram o interesse do 

usuário/consumidor. O termo agrotóxico já evidencia a capacidade desses agentes 

de destruir vida animal ou vegetal o que ficava completamente mascarada em uma 

denominação apenas positiva como a de “defensivos agrícolas”, sendo assim mais 

ético, honesto e esclarecedor, tanto para agricultores como para consumidores. Na 

literatura internacional em língua inglesa os agrotóxicos recebem a denominação de 

pesticidas (pesticide), que é mantida pelo forte lobby da indústria química 

internacional. Esse termo reforça o caráter positivo de que age apenas nas pestes 

sendo indispensáveis ao processo de produção rural. Na literatura de língua 

espanhola são tratados como “praguicidas”. O termo “agroquímicos” também 

utilizado na literatura inglesa já engloba produtos como fertilizantes e adubos 

inorgânicos não se enquadrando no grupo de agrotóxicos. No campo são chamados 

de “remédio” no discurso dos vendedores e técnicos ligados à indústria e de 

“veneno”, termo derivado da experiência do dia a dia do trabalhador rural6. 
 

No Brasil, está em discussão atualmente na Câmara dos Deputados um 

projeto de lei em que dentre outras normas mudaria o nome dos agrotóxicos 

novamente para “defensivos agrícolas” e “produtos fitossanitários” (PL 6.299/ 2002)7. 

 

2.1 DEFINIÇÃO DE AGROTÓXICOS 
 

 

Segundo a Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas, 

FAO, “pesticida” é qualquer substância ou mistura de substâncias utilizadas com o 

objetivo de prevenir, destruir ou controlar qualquer praga, incluindo vetores de de 
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doenças animais ou humanas, espécies indesejáveis de plantas ou animais que 

causem dano ou que, de alguma forma interfiram durante a produção, 

processamento, estocagem, transporte ou comercialização de alimentos, produtos 

relacionados à agricultura, madeira e seus derivados, rações ou ainda substâncias 

que possam ser administradas em animais para controle de insetos, aracnídeos ou 

outras pragas dentro ou sobre os seus corpos8. 
 

No Brasil, o termo “agrotóxico” é definido segundo o decreto nº 4.074, de 4 

de janeiro de 2002, que regulamentou a lei nº 7.802/1989, 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 plantadas, e de outros ecossistemas 

e de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a 

composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres 

vivos considerados nocivos. 

Apesar da ação no controle de pragas e doenças provocadas por insetos e 

fungos que causam danos às plantações contribuindo assim para o crescimento e o 

desenvolvimento da agricultura moderna, a utilização indevida dos agrotóxicos pode 

causar desequilíbrio no meio ambiente, além de serem responsáveis por vários 

problemas na saúde humana e animal9. 

 

2.2 AGROTÓXICOS NO MUNDO 
 

 

A utilização de substâncias e compostos químicos para o controle de pragas 

e melhores resultados na agricultura não é fato recente, havendo relatos do uso de 

tais produtos pelas antigas civilizações chinesas, gregas e romanas. Naquele 

período, os povos já haviam avaliado o poder do pó de enxofre no controle de 

insetos e ervas daninha10. Há indícios também do uso de compostos sulfurados e 

compostos de arsênio antes do século XVII11. 
 

O grande marco na história do agrotóxico ocorreu na Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945), quando foram utilizados para fins letais em seres humanos12. 

Outro fato histórico envolvendo o uso indevido de tais produtos ocorreu durante a 

Guerra do Vietnã (1975), quando aviões americanos despejaram 83 milhões de litros 

de substância desfolhante sobre as vegetações que camuflavam os soldados 

vietnamitas13. 
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Após as grandes guerras mundiais, a indústria química fabricante de 

venenos que eram usados como armas químicas encontraram na agricultura um 

novo e excelente mercado para os seus produtos e assim politicas que beneficiariam 

essas indústrias foram implementadas em todo o mundo. A agricultura passou a ser 

altamente mecanizada e com uso de adubos químicos e agrotóxicos dando origem à 

chamada “Revolução Verde”3 que seria fundamental para derrotar a fome que 

assolava boa parte da população mundial1. 

 

2.3 AGROTÓXICOS NO BRASIL 
 

 

Visando a modernização da agricultura, no Brasil uma série de medidas 

foram adotadas por diferentes governos. 
 

Em 1965 foi criado o Sistema Nacional de Crédito Rural no qual a obtenção 

de crédito agrícola estava vinculado à obrigatoriedade de compra de insumos 

químicos por parte dos agricultores. 
 

Em 1975 foi criado o Programa Nacional de Defensivos Agrícolas que 

proporcionou recursos financeiros para a criação de empresas nacionais além de 

instalação no pais de subsidiárias de empresas internacionais de insumos agrícolas3. 
 

Apenas em 1989 foi aprovada a Lei 7.802 pois até então a regulação e 

controle de agrotóxicos no Brasil era totalmente defasado sendo registrado no país 

inúmeras substâncias tóxicas já proibidas em países desenvolvidos14. 
 

Para uma maior comercialização dos agrotóxicos, o governo federal 

concedeu redução de 60% da alíquota da cobrança de ICMS (Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços) através do Convênio ICMS 100/97. Através 

do Decreto 6.006/062 ficou isento completamente a cobrança de IPI (Imposto sobre 

Produtos Industrializados) alguns agrotóxicos contendo substâncias altamente 

perigosas como o metamidofós e o endossulfam, posteriormente proibidas pele 

ANVISA. O Decreto 5.630/053 isentou vários produtos da cobrança de PIS/PASEP 
 
 

1 Disponível em:http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/convenios/ICMS/1997/CV 100_97. htm 
2 O Decreto 6.006/08 está disponível em: http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/decre-
tos/2006/dec6006.htm - Seu Art. 1o aprova a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos 
Industrializados - TIPI, que está disponível em: http://www.receita.fazenda.gov.br/Aliquotas/Down-
loadArqTIPI.htm - os agrotóxicos estão na Seção VI - Produtos das Indústrias Químicas ou das 
Indústrias Conexas - SEÇÃO VI - Cap. 28 a 38 (consultado em 19/05/2011).   
3 O Decreto 5.630/05 está disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2005/Decreto/D5630.htm#art4. Ele revogou e substituiu o Decreto 5.195/04 (disponível em: 



17 
 
 

 

(Programa de Integração Social/Contribuição para o Financiamento da Seguridade 

Social), além isso, houveram as isenções estaduais como no caso do Ceará em que 

chegou a 100% a isenção de ICMS, IPI, COFINS e PIS/PASEP. 
 

De 1977 a 2008 houve um acréscimo de 10% ao ano no consumo de 

agrotóxicos no mercado brasileiro. Segundo dados do SINDAG (Sindicato Nacional 

da Indústria de Produtos para Defesa Agrícola) entre os anos de 2002 e 2008 a 

venda de agrotóxicos no Brasil aumentou de US$2 bilhões para mais de US$7 

bilhões alcançando a posição de maior consumidor mundial de agrotóxicos. 
 

Em 2009 esse consumo aumentou, ainda mais, ultrapassando a marca de 1 

milhão de toneladas aplicadas, representando 5,2kg de veneno por habitante. A 

partir de 2010 não se divulgou o volume comercializado, porém nesse ano o 

faturamento do setor teve um acréscimo de 9% em relação a 20093. 

 

 

2.4 AGROTÓXICOS EM MATO GROSSO 
 

 

O Estado de Mato Grosso apresenta na sua maior parte um solo pouco fértil 

o que leva o produtor rural a utilizar maiores quantidades de agentes químicos para 

a obtenção da produtividade desejada14. 

Segundo o SINDAG15 (2005) (Sindicato Nacional das Indústrias de Defensivos 

Agrícolas), o estado de Mato Grosso é o maior consumidor nacional de agrotóxicos, 

representando 18,9% do total, seguido de São Paulo (14,5%), Paraná (14,3%), Rio 

Grande do Sul (10,8%), Goiás (8,8%), Minas Gerais (9,0%), Bahia (6,5%), Mato Grosso 

do Sul (4,7%), Santa Catarina (2,1%) e 10,4% pelos demais estados. 
 

Devido a grande extensão de áreas plantadas no estado de Mato Grosso, é 

frequente a pulverização das lavouras com aviões agrícolas para a aplicação de 

agrotóxicos levando à dispersão desses venenos no meio ambiente através do vento 

e das águas com consequente contaminação ambiental das regiões que circundam 

a área pulverizada. É o que se chama no meio agrícola de “deriva”, sendo que existe 

a “deriva técnica” que sempre acontece mesmo quando todas as normas técnicas de 

aplicação são seguidas. Com técnicas inapropriadas de pulverização, uma deriva 
 
 
 
 
 

http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/decretos/2004/dec5195.htm), que já concedia a isenção 
de PIS/PASEP e COFINS aos agrotóxicos. 
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pode chegar a 70%, levando a contaminação do meio ambiente e de pessoas que 

vivem em regiões vizinhas às plantações16. 

 

2.5 MALFORMAÇÃO CONGÊNITA 
 

 

Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), Malformação 

Congênita é definida como qualquer defeito na constituição de algum órgão ou 

conjunto de órgãos que determine uma anomalia morfológica estrutural ou funcional, 

presente ao nascimento ou não, causado por fatores genéticos, ambientais ou 

mistos. Podem ser classificadas como isoladas ou associadas, físicas ou mentais, 

simples ou múltiplas e de maior ou menor importância17. 
 

Mesmo com todo avanço das pesquisas para conhecimento das origens 

moleculares das malformações congênitas, cerca de 60% dos casos continuam 

sendo decorrentes de causas desconhecidas. Dos 40% conhecidos, as causas 

podem ser divididas em três categorias: genéticas (alterações cromossômicas), 

ambientais (teratógenos) e multifatoriais ou mistas (genética e ambiental)18. 
 

Teratógenos são agentes externos ao genoma do concepto que podem 

produzir uma anomalia estrutural, deficiência de crescimento e/ou alterações 

funcionais durante o desenvolvimento pré-natal19. 
 

Os agrotóxicos são substâncias que possuem alta lipossolubilidade e assim 

atravessam facilmente a barreira placentária levando seus efeitos tóxicos e 

teratológicos ao embrião20. 
 

Alguns agentes químicos, como os organoclorados, são lipofílicos. Essas 

substâncias se acumulam na gordura da mãe e passam do seu sangue ao do feto 

através da placenta, além de serem mobilizados dos depósitos de gordura durante a 

lactação para serem excretados pelo leite materno21. 
 

Dentre as más-formações não sindrômicas destacam-se as fissuras labiais 

com ou sem fissura palatina associada. Essas afecções trazem consigo além dos 

problemas de ordem funcional e estético, um importante componente psicológico. 

Pais e familiares têm que conviver com as preocupações advindas de uma situação 

dessa que inicialmente são para a alimentação e sobrevivência da criança e com o 

passar do tempo se sobressai a questão estética e funcional. É fundamental um 

acompanhamento psicológico dos pais uma vez que ainda existe na sociedade um 

estigma em relação a essas crianças22. 
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Panamonta e colaboradores23 realizaram uma revisão sistemática do 

período entre 1950 e 2015 sobre a prevalência global de nascimento de fissuras 

orofaciais constatando diferença por continentes, sendo na Ásia 1,57; América do 

Norte 1,56; Europa 1,55; Oceania 1,33; América do Sul 0,99 e África 0,57 por 1.000 

nascidos vivos, havendo diferenças de prevalência também de origem étnica, 

genética e fatores ambientais. 
 

Índios americanos tiveram as maiores taxas de prevalência de 2,62 por 1.000 

nascidos vivos, seguidos por japoneses (1,73) e chineses (1,56) por 1000 mil nascidos 

vivos. Os negros tiveram a menor taxa de 0,58 por 1.000 nascidos vivos. No Brasil 

estudos mostram uma prevalência de 0,47 a 1,54 por 1.000 nascidos vivos24. 

 

 

Quadro 1 – Estudos mostrando prevalência de Fenda Labiopalatina no Brasil 
 

Autor Ano Localidade do Prevalência 

  estudo  
    

Nagem et al25 1968 População escolar 1,54/1000 
  Bauru  

Souza et al. 1987 Maternidade de 0,47/1000 

  SP,RJ e SC  

Cândido et 1970 a 1974 Coorte Pelotas 0,88/1000 

al27    
    

 
 

 

A prevalência de nascidos vivos com fissuras orofaciais no Brasil de 2009 a 

2013 foi de 5,86 por 10.000 nascidos vivos, com diferenças observadas entre as 

unidades federativas e as regiões26. 
 

Uma das teorias para explicação do aparecimento das fendas labiais seria a 

falta de fusão dos processos faciais decorrentes de condições adversas enquanto 

alguns autores consideram que a não migração e penetração mesodérmica seriam os 

elementos básicos no aparecimento das fissuras28. O palato primário (lábio, pré-maxila, 

palato anterior e forame incisivo) é formado a partir da quarta semana pela união das 

prominências nasais com a proeminência maxilar. Uma falha nessa fusão levará a 

formação de fenda labial, com ou sem envolvimento alveolar. Durante a sexta semana 

de gestação é iniciada a formação do palato secundário (porção final do 
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palato duro e palato mole) e deficiência nessa fase leva a uma fenda palatal29. O 

estudo dos estágios pré-natais do desenvolvimento ajudam a compreender a 

formação das estruturas anatômicas30. 

 

 

2.6 EFEITOS DA EXPOSIÇÃO DE AGROTÓXICOS NA SAÚDE HUMANA 
 

 

O crescente uso de agrotóxicos vem, há algum tempo, despertando 

preocupação com as possíveis consequências em relação ao meio ambiente e à 

saúde humana. 

Oliveira e colaboradores31 avaliaram a incidência de malformações 

congênita em recém-nascidos de mães residentes em áreas de grande consumo de 

agrotóxicos no estado de Mato Grosso de 2000 a 2009 demonstrando a associação 

da exposição da mãe no primeiro trimestre após a fecundação e nos três meses que 

antecederam esta ao aparecimento de malformações congênitas fetais. 
 

Dutra e colaboradores32 estudaram a taxa de malformação congênita em 

nascidos no Paraná em dois períodos (1994 a 2003 e 2004 a 2014) e constataram 

um aumento nessa taxa no segundo período, justamente onde houve um aumento 

do uso de agrotóxicos no estado do Paraná, sugerindo maior exposição da 

população a agrotóxicos. 
 

Larsen e colaboradores33 realizaram trabalho estatístico sobre a exposição a 

agrotóxicos nas mães residentes no Vale de San Joaquin, Califórnia entre 1997 e 

2011 e as consequências em relação ao peso da criança ao nascer, à duração da 

gestação e a anormalidades ao nascimento. Observaram que no grupo de mães que 

tiveram uma exposição muito alta aos pesticidas (5º percentil) houve aumento de 

resultados adversos em 5-9%. 

Heeren e colaboradores34 realizaram trabalho na província Cabo Oriental na 

África do Sul entre 2000 e 2001 para avaliar a associação entre a exposição a 

agrotóxicos de mulheres da zona rural e a ocorrência de defeitos congênitos 

encontrando resultado fortemente positivo, uma vez que essas mulheres expostas 

tiveram sete vezes mais crianças com malformações quando comparadas a aquelas 

que não relataram ter tido algum tipo de exposição aos agrotóxicos. 
 

Em trabalho realizado no Chile, Rojas e colaboradores35 obtiveram uma taxa de 

prevalência de malformações de 41,24/1000 nascidos, incluindo os natimortos. Os 
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nascidos vivos que tiveram pais com exposição a agrotóxicos apresentaram maior 

taxa de prevalência de malformações congênitas. 

Dutra e colaboradores1 em um estudo transversal observaram, através de 

análise de nascidos vivos (SINASC/Ministério da Saúde) em três regiões do Estado 

de Minas Gerais com diferentes níveis de exposição a agrotóxicos entre 1994 a 2003 

e 2004 a 1014, uma tendência crescente nas taxas de malformações congênitas e 

constatando que as taxas foram maiores nas regiões de maior exposição a 

agrotóxicos. 

Araújo e colaboradores36 (2006) realizam estudo com 102 pequenos 

agricultores que tiveram exposição múltipla a agrotóxicos na região da microbacia de 

São Lourenço, em Nova Friburgo-RJ, com aplicação de questionário epidemiológico, 

avaliação clínica e laboratorial. Além de quadros de intoxicação aguda, foram 

diagnosticados 13 quadros (12,8%) de neuropatia tardia, 29 quadros (28,9%) de 

síndrome neurocompartimental e distúrbios neuropsiquiátricos associados ao uso 

crônico de agrotóxicos. Os resultados mostraram uma elevação de concentrações 

de diversos produtos químicos com prejuízo às funções vitais dos trabalhadores. 
 

Benítez e colaboradores39 realizaram estudo de caso controle no Hospital 

Regional de Encarnación, Itapúa- Paraguay, considerando casos os neonatos com 

malformações congênitas nascidos nesse local e na época determinada, e controle 

os dois seguintes recém-nascido do mesmo sexo nesse hospital que nasceram sem 

malformações. A prevalência de malformações foi de 2,2% para um total de 2214 

nascimentos vivos. Observou-se um total de 34 natimortos dos quais dois 

apresentavam malformações congênitas. O pequeno tamanho da amostra constituiu 

uma limitação do trabalho apesar de ter estabelecido associação positiva. 
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Quadro 2 – Estudos epidemiológicos selecionados que avaliaram o efeito da exposição a agrotóxicos sobre a saúde humana. 
 

 Autores/ Local e período Desenho do  População de Variáveis desfecho Variáveis de Variáveis de ajuste  Resultados  

 ano     estudo  estudo    exposição            
 Oliveira et MT,Brasil 2000 a Caso-controle  Nascidos vivos Malformações em RN Exposição   Estado civil e faixa Exposição  materna a 
 al., 2014  2009   populacional      materna  a etária da mãe  agrotóxicos foi associada 
            agrotóxicos no Sexo do RN   a a ocorrência de 
            período       malformações no RN  
            preconcepção            
 Dutra et al., Paraná-PR, Ecológico,  Nascidos vivos Malformações em RN Consumo  de Tipos   de Maior  taxa  de 
 2017  Brasil,1994 a Abordagem      agrotóxicos nos malformações  malformações congênitas 
   2003 , e 2004 a quntitativa      períodos  na     no período de maior 
   2014         região       consumo de agrotóxicos 
 Larsen et Vale de San Ecológico,  Nascidos vivos Peso   ao nascer, Mães residentes Idade/Escolaridade Exposição  alta  a 
 al., 2017  Joaquin,  Abordagem    duração de gestação, em áreas /raça/peso da mãe, agrotóxico  aumentam 
   Califórnia, 1997 quantitativa    anormalidades ao expostas  a sexo  do  RN,  visitas resultados adversos  
   a 2011       nascimento  agrotóxicos  pré-natal          
 Heeren et Cabo Oriental, Caso-controle  Nascidos vivos Defeitos congênitos Mães  que Região geográfica, Forte relação entre 
 al., 2003  África do Sul,       tiveram   idade, escolaridade, agrotóxicos    e 
   2000-2001        exposição  a estado civil, nº nasc malformações  em filhos 
            pesticidas   vivos, renda e de mães com  trabalho 
               emprego   rural      
 Alejandra  Rancagua,  Caso-controle  Nascidos vivos Malformações  Exposição  dos     Associação   entre 
 et al., 2000 Chile, 1996  a   ou mortos  congênitas  pais  a     exposição a pesticidas e 
   1998         agrotóxicos      malformações congênitas 
 t al.,2017 Minas Gerais- Estudo  Nascidos vivos Malformações  Consumo  de Tipos   de Maior  taxa  de 
   MG, Brasil, 1994 transversal,    congênitas em RN agrotóxicos nos malformações  malformações congênitas 
   a 2003 e 2004 a exploratório,      períodos  na     foram  associadas a 
   2014   descritivo e     região       períodos e regiões de 
      quantitativo             maior uso de agrotóxicos 

 Araujo et Nova Friburgo- Estudo  102 pequenos Intoxicação aguda, sd Exposição   Sexo,  idade, Alterações  clinicas e 
 col., 2006 RJ, Brasil 2005 transversal  agricultores  neurocomportamental múltipla  a escolaridade,  laboratoriais aguda e 
      epidemiológico  rurais  , neuropatia tardia agrotóxicos  alcoolismo   crônica      
 Benítez et Itapúa, Paraguai Caso-controle  Nascidos vivos Neonatos com Contato materno Medicamentos, febre, Associação   entre 
 al., 2007  28/03/2006 a   nessa  malformações  com   exantemas, radiação, exposição a pesticidas e 
   28/02/2017    localidade  congênitas  agroquímicos antecedentes  malformações congênitas 
        hospitalar e      familiares  e        
        época       obstétricos          
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2.7 AGROTÓXICOS E FISSURAS LABIOPALATINAS 
 

 

Em 1974, Ottolenghi e colaboradores38 realizaram um trabalho 

experimental onde foram estudados os efeitos teratogênicos da aldrina, 

dieldrina e endrina em hamsters e camundongos. Doses orais foram 

administradas a Hamsters no 7º, 8º e 9º dia de gestação e causaram alta 

incidência de morte fetal, retardo do crescimento e anomalias congênitas. Os 

defeitos mais frequentes foram fenda palatina, olho aberto e pé alado. 
 

Doses orais equivalentes de cada pesticida foram administradas em 

camundongos no 9º dia de gestação, sendo que nestes não acarretaram 

aumento da mortalidade fetal ou distúrbio de crescimento, porém as 

anomalias foram similares sendo a fenda palatina uma das mais frequentes. 

Nos dois grupos a fenda palatina, fenda labial e costelas fundidas 

ocorreram em uma proporção significativa de casos como uma única 

malformação, atestando assim a teratogenicidade dos pesticidas. 
 

Uma meta-análise de estudos publicados entre 1966 e 2005, realizada 

por Romitti e colaboradores39 em 2007, examinou o risco de fissuras 

orofaciais associadas à exposição a pesticidas. Os resultados dessa meta-

análise sugerem que a exposição materna aos agrotóxicos está associada a 

um risco modesto, mas marginalmente significativo, de fissura. Foi ressaltado 

que vários estudos identificados como adequados eram retrospectivos com 

tamanhos de amostra variáveis, além de diferentes níveis de exposição e 

avaliação fenotípica. 
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3.OBJETIVOS 
 
 
 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 
 

 

Avaliar a associação entre a exposição a agrotóxicos e a ocorrência de 

fenda palatina em regiões do Estado de Mato Grosso. 

 
 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

Comparar a taxa de ocorrência de fenda palatina nas localidades que 

possuem maiores e menores exposição a agrotóxicos assim como em seus 

municípios vizinhos, fazendo também um estudo das variáveis contínuas. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 
 

Trata-se de um estudo ecológico 
 

 

4.2 LOCAL DO ESTUDO 
 

 

Todos os 141 municípios do Estado de Mato Grosso 
 

 

4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 
 

 

Número de nascidos vivos a termo nos 141 municípios existentes no estado 

de Mato Grosso entre os anos de 2010 e 2015. 

 

4.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 
 

 

Inclusão: todos nascidos vivos nos 141 municípios de Mato Grosso de 2010 a 
 

2015 
 

Exclusão: natimortos. 
 

 

4.5 FONTE DE DADOS 
 

 

Os dados geográficos e espaciais de cada um dos municípios incluídos 

foram obtidos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
 

O consumo de agrotóxicos em litros por habitante, para cada município, foi 

calculado utilizando o método de Pignati e colaboradores40. 

Através do Sistema de Nascidos Vivos (SINASC), para cada município de 

nascimento, foi obtido a taxa de ocorrência de fenda labial e palatina. 
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4.6 VARIÁVEIS DO ESTUDO 
 

 

Como variável de exposição foi utilizado o consumo de agrotóxicos em litros por 

habitante para cada município utilizando o método de cálculo de Pignati e 

colaboradores40. Sabendo a área total plantada em cada município e o quanto utiliza-se 

de agrotóxicos por hectare de área plantada, calculamos o consumo de agrotóxicos em 

litros por habitante para cada município em cada um dos cinco anos estudados. 
 

Como variáveis de desfecho foram consideradas as taxas de malformação 

congênita por fenda labial e palatina (CID-10 Q35-Q37) com seus respectivos 

diagnósticos a cada 10.000 nascidos vivos entre 2010 e 2015, dados obtidos pelo 

Sistema de Nascidos Vivos (SINASC) para cada município de nascimento. 

As seguintes co-variáveis foram consideradas: percentual da população de 

25 anos ou mais com ensino médico incompleto, percentual de nascidos vivos com 

sete consultas pré-natais, renda domiciliar per capita máxima do quinto mais pobre 

em reais, renda per capita média em reais, índice de GINI e IDHM sendo estes dois 

últimos obtidos do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 

 
 

 

4.7 ANÁLISE DOS DADOS 
 

 

As variáveis contínuas foram sumarizadas por meio de médias, desvio 

padrão, medianas, mínimo e máximo. 

Realizou-se uma análise exploratória univariada de dados espaciais para 

investigação de autocorrelação espacial global das estimativas bayesianas do consumo 

de agrotóxico em litros por habitantes e das taxas de malformação congênita por fenda 

labial/palatina nos municípios de Mato Grosso, através do índice de Moran, respeitando 

as suposições de normalidade e de randomização. A distribuição de valores do índice de 

Moran varia entre -1,0 e +1,0 e testa se áreas conectadas apresentam maior 

semelhança quanto ao indicador estudado que seria esperado num padrão aleatório20. 

Foram construídas estimativas bayesianas para as taxas de malformação congênita 

para minimizar a instabilidade das prevalências através da eliminação da flutuação 

aleatória presente em pequenas áreas41. O método utilizado foi o bayesiano empírico 

espacial proposto por Marshal42, em que a prevalência de cada município é ajustada 

levando-se em conta as prevalências de seus vizinhos. 
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Todas as variáveis contínuas foram dicotomizadas por suas medianas e 

categorizadas como alto/baixo para realização de análise bivariada e múltipla 

através da regressão de Poisson com variância robusta. As variáveis explicativas 

incluídas no modelo múltiplo apresentaram valor de p ≤ 0,20 e permaneceram no 

modelo final aquelas consideradas com nível de significância menor que 5%. Os 

softwares utilizados para análise estatística e espacial foram Stata 12.0 e GeoDa 

1.12, respectivamente. 
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5.RESULTADOS 
 

 

Uso de agrotóxicos e a ocorrência de fissuras labiopalatinas em recém 

nascidos no estado de Mato Grosso: um estudo ecológico. 

 
 
 

Pesticide use and the occurrence of cleft lip and palate in newborns in the 

state of Mato Grosso: an ecological study. 
 
 
 
 

 

RESUMO 
 

Introdução: O estado do Mato Grosso é o maior consumidor nacional de agrotóxicos 
e a fissura labiopalatina é uma das malformações mais comuns. Objetivo: avaliar a 
associação entre exposição a agrotóxicos e a ocorrência de fissuras labiopalatinas 
nos municípios do Estado do Mato Grosso. Métodos: Trata-se de um estudo 
ecológico que incluiu 141 municípios do estado de Mato Grosso entre 2010 e 2015. 
Os dados geográficos e espaciais de cada um dos municípios incluídos foram 
obtidos junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o consumo de 
pesticidas em litros por habitante para cada município usando o método de cálculo 
de Pignati et al. As taxas de malformação congênita específica foram dados do 
Sistema de Nascidos Vivos (SINASC). Em cada um dos 141 municípios foi calculado 
o consumo e exposição a agrotóxicos e a taxa de malformação específica por fissura 
labiopalatina. Outras variáveis foram usadas para explicar o resultado. Resultados: 
Os dados obtidos foram colocados no mapa obtendo-se a autocorrelação espacial e 
o cluster fortalecendo a questão ambiental e posteriormente foi realizada a avaliação 
estatística que mostrou associação positiva em relação à fissura labiopalatina e alto 
consumo de agrotóxicos. Conclusões: Os resultados desta pesquisa reforçam as 
evidências de exposição a agrotóxicos que aumentam a ocorrência de deformidades 
congênitas, como fissuras labiopalatinas. 

 
 
 

ABSTRACT 
 

Introduction: The state of Mato Grosso is the largest national consumer of pesticides  
and the cleft lip and palate is one of the most common malformations. Objective: to 

evaluate the association between exposure to pesticides and the occurrence of cleft lip 

and palate in the municipalities of the State of Mato Grosso. Methods: This is an 

ecological study that included 141 municipalities in the state of Mato Grosso between 

2010 and 2015. The geographic and spatial data of each of the municipalities included 
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were obtained from the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) and the 
consumption of pesticides in liters per inhabitant for each municipality using the 
calculation method of Pignati et al. The rates of specific congenital malformation were 
data from the Live Birth System (SINASC). In each of the 141 municipalities was 
calculated the consumption and exposure to pesticides and the rate of specific 
malformation by cleft lip and palate. Other variables were used to explain the 
outcome. Results: The obtained data were placed on the map obtaining the spatial 
autocorrelation and the cluster strengthening the environmental question and later 
the statistical evaluation was carried out which showed positive association in relation 
to the cleft lip and palate and high consumption of pesticides. Conclusions: The 
results of this research reinforce the evidence of exposure to pesticides that increase 
the occurrence of congenital deformities such as cleft lip and palate. 

 
 
 

Palavras-chave: Agrotóxicos, contaminação ambiental, fenda palatina 
 
 

 

Key words: Pesticide, environmental contamination, cleft palate 
 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

As fissuras labiopalatinas estão entre as anomalias congênitas craniofaciais 

mais comuns1. Caracterizam-se pela presença de fissura de lábio e/ou fissura de 

palato, podem ocorrer de forma isolada ou ainda associadas fenotipicamente à 

algumas síndromes2. Afetam cerca de 5% dos nascidos vivos em todo o mundo3, 

apresentando uma distribuição global média de 1,43:1.000 nativivos 4. No Brasil, 

esta distribuição encontra-se entre 0,47 e 1,54:1.000 nativivos 5. 
 

As fissuras labiopalatinas possuem etiologia complexa e tem sido associada a 

diversos fatores genéticos e ambientais2. A exposição aos agrotóxicos tem sido 

apontada como um fator ambiental relevante para sua ocorrência6. Os agrotóxicos são 

substâncias que acarretam sérios agravos à saúde tanto das pessoas que manipulam 

diretamente esse produto no campo como aqueles atingidos indiretamente através de 

produtos contaminados, águas contaminadas e pela dispersão no ar7. 
 

A partir da “Revolução Verde” e a adoção desse pacote tecnológico e das 

monoculturas, o Brasil passou a utilizar tais produtos em grande escala impulsionado 
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pelos incentivos oferecidos pelo governo federal, passando a ser considerado o 

maior consumidor mundial de agrotóxicos8. 
 

Nos EUA, entre as décadas de 70 e 90, passou-se a utilizar 12 vezes mais 

agrotóxicos e a perca da lavoura antes da colheita dobrou nesse período com as 

pragas agrícolas tornando-se resistente aos venenos9. Como o Brasil adota o 

mesmo modelo americano de utilização de agrotóxicos, nosso consumo também 

tende a aumentar por conta do aumento constante da produção, o trabalho da 

indústria no sentido de oferecer novos produtos e a falta de incentivo do governo e 

de interesse dos agricultores na produção de novas tecnologias menos agressivas à 

saúde humana10. 
 

Dentre os estados que mais consumiram agrotóxicos, o estado de Mato 

Grosso, quase metade de sua área é constituída pelo bioma Cerrado, região 

propícia para a agricultura. Consequentemente, é o que mais utiliza agrotóxicos no 

país cerca com cerca de 207 milhões de litros aplicados nas suas plantações8. 
 

Todo esse contexto descrito acima caracteriza uma região de exposições 

crônicas aos agrotóxicos, manifestando-se em diversos problemas de saúde, 

inclusive doenças teratológicas11. Estudo conduzido em municípios de Mato Grosso 

de alto consumo de agrotóxicos durante os anos de 2000 a 2009 identificou um 

excesso de ocorrência de malformação congênita entre crianças de mães expostas 

aos agrotóxicos durante o período periconcepcional12. Outro estudo de caso 

controle de base hospitalar na capital do estado, Cuiabá, também evidenciou o 

excesso de exposição aos agrotóxicos entre mães de crianças nascidas com 

malformação13. Entre as malformações, um dos mais graves problemas de saúde 

causados por agrotóxicos ocorre pelo aumento do risco de crianças nascidas com 

fenda labiopalatina14. 
 

Considerando o problema acima exposto, o presente estudo teve como 

objetivo identificar a associação entre a exposição aos agrotóxicos e a ocorrência de 

fenda palatina em regiões de alto consumo de tais substâncias. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
 
 
 
 

Trata-se de um estudo ecológico que incluiu os 141 municípios pertencentes 

ao estado de Mato Grosso entre os anos de 2010 e 2015. 
 

A variável de exposição, consumo de agrotóxicos em litros por habitante foi 

calculada através do método proposto por Pignati e colaboradores15 ,considerando a 

área total de área plantada em cada município e o quanto se utiliza de agrotóxicos por 

hectare de acordo com o tipo de lavoura, bem como a população residente destes 

municípios, para se estimar o consumo de agrotóxicos em litros por habitante. 
 

A variável desfecho do presente estudo foi a taxa de malformação devido à 

fenda labial e palatina não sindrômica por 1.000 mil nascidos vivos segundo local de 

residência para cada município do Estado de Mato Grosso, sendo obtida nos bancos 

de dados informatizados do Ministério da Saúde, através do Sistema de Informação 

de Nascidos Vivos (SINASC), disponibilizadas na homepage do DATASUS16 para 

os anos de 2010 a 2015. As informações geográficas e espaciais contemplavam as 

variáveis: latitude, longitude, área de localização da sede e perímetro de cada 

município no Estado, foram fornecidas pelo site do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) 17. 
 

Buscando um melhor constructo teórico e validade do poder preditivo do 

modelo estatístico utilizado neste estudo, as seguintes variáveis de ajuste foram 

consideradas: 
 

• Taxa de analfabetismo da população de 18 ou mais anos de idade 

(por 100.000 habitantes), 

• Percentual da população de 25 anos ou mais com ensino médio 

incompleto, 

• Percentual de nascidos vivos com sete consultas pré-natais, 
 

• Renda domiciliar per capita máxima do quinto mais pobre em reais, 

renda per capita média em reais obtidos. 

• Índice de Gini 
 

• Índice de Desenvolvimento Mundial (IDHM) 
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As variáveis foram posteriormente recategorizadas em valores alto/baixo, se 

adotando a mediana como ponto de dicotomização. Estas variáveis foram obtidas 

através do site do IBGE18, exceto os índice de GINI e IDHM, que foram fornecidos 

pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)19. 
 

Realizou-se uma análise exploratória univariada de dados espaciais para 

investigação de autocorrelação espacial global das estimativas bayesianas do consumo 

de agrotóxico em litros por habitantes e das taxas de malformação congênita por fenda 

labial e palatina nos municípios de Mato Grosso através do índice de Moran, respeitando 

as suposições de normalidade e de randomização. A distribuição de valores do índice de 

Moran varia entre -1,0 e +1,0 e testa se áreas conectadas apresentam maior 

semelhança quanto ao indicador estudado que seria esperado num padrão aleatório20. 

Foram construídas estimativas bayesianas para as taxas de malformação congênita 

para minimizar a instabilidade das incidências através da eliminação da flutuação 

aleatória presente em pequenas áreas21. O método utilizado foi o bayesiano empírico 

espacial proposto por Marshal22, em que a incidência de cada município é ajustada 

levando-se em conta as incidências de seus vizinhos22. 
 

Posteriormente foram realizadas as análises bivariadas pelo método do qui 

quadrado de Mantel Haenszel e regressão múltipla de Poisson. Nesta fase, o 

consumo de agrotóxicos foi recategorizado em quartis, posteriormente reagrupado 

em alto e baixo consumo, utilizando-se a mediana como separatriz. As demais 

covariáveis, após sumarização por meio de médias, desvio padrão, medianas, 

mínimo e máximo na análise descritiva, foram dicotomizadas e também separadas 

por suas medianas, considerando-se valores altos (acima da mediana) e baixos (até 

a mediana). 
 

Foram incluídas no modelo múltiplo as variáveis explicativas que 

apresentaram valor de p ≤ 0,20 na análise bivariada, mantendo-se no final aquelas 

com nível de significância menor que 5%. Os softwares utilizados para análise 

estatística e espacial foram Stata 12.0 e GeoDa 1.12, respectivamente. 
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RESULTADOS 
 
 
 

 

As incidências médias taxas de malformação congênita por fenda labial e 

palatina não sindrômica para o estado de Mato Grosso foram de 6,0 casos por 1000 

nascidos vivos. Contudo 08 municípios apresentaram incidências bem maior do que 

a incidência média do estado, chegando a valores quase 40 vezes maior do que a 

incidência média brasileira neste mesmo período. (TABELA 1). 

 
 

 

Tabela 1. Municípios de Mato Grosso com as dez maiores taxas de 

malformação congênita por fenda labial/palatina não sindrômica a cada 

10.000 nascidos vivos entre 2010-2015. 
  

Municípios Mesorregião de Taxa 

 MT  
   

União do Sul Norte 60,9 

Santa Carmem Norte 60,6 

Rondolândia Norte 53,2 

Itanhangá Norte 39,3 

Nova Marilândia Centro-Sul 37,2 

Figueirópolis d’Oeste Sudoeste 32,8 

Nossa Senhora do Livramento Centro-Sul 24,5 

Jauru Sudoeste 23,5 

Pontal do Araguaia Sudeste 22,6 

Vila Bela da Santíssima Sudoeste 21,8 
Trindade   

   
 

 

Na tabela 2 encontra-se a estatística descritiva das variáveis de exposição 

incluídas no estudo. Nota-se variações bastante significativas. Considerando-se a 

quantidade de agrotóxicos por habitante, onde estas variaram entre 1.890,0 e 

22.500.000,0 de litros de agrotóxicos. 
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Tabela 2. Estatística descritiva do consumo de agrotóxicos por habitantes e 

demais variáveis de ajuste. 
  

Desvio 
Variáveis Contínuas Média Mediana Mínimo Máximo  

Padrão  
 
 

 

Consumo de agrotóxicos 2.140.710 3.908.705 403.200 1.890 22.500.000 em mil 

litros 
 
 
 

Percentual da população 23,7 6,6 22,6 11,3 51,4
de 25 anos ou mais com  
ensino médio incompleto 

 
 

 

Percentual de nascidos 65,9 15,4 67,5 15,7 96,0
vivos com sete consultas  
pré-natais 

 
 

 

Renda domiciliar per 179,6 65,1 175,0 0 357,1
capita máxima do quinto  
mais pobre, em reais 

 
 

 

Renda per capita média, 579,8 165,8 550,3 271,9 1.162,4
em reais      

 
 

 

Índice de GINI 0,51 0,06 0,50 0,38 0,69
 
 

 

IDHM 0,68 0,04 0,69 0,54 0,78 
      



35 
 
 

 

Quanto à distribuição espacial da taxa de consumo de agrotóxicos em litros 

por habitantes, a estatística I de Moran caracterizou três agrupamentos bastante 

distintos com elevada autocorrelação espacial (I = 0,24; p-valor < 0,05 para 999 

permutações). Municípios do bioma cerrado onde, na sua maioria, estão os maiores 

conglomerados agroindustriais e extensas lavouras de extensão se localizaram no 

terceiro tercil, apresentaram maior relação no consumo de agrotóxicos por habitante, 

e os demais, situados nas regiões amazônica ou pantanal, menores percentuais 

(figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1. Distribuição espacial da taxa de consumo de agrotóxicos em litros 
por habitantes em municípios de Mato Grosso: 2010-2015. 

 
 
 
 
 
 

A figura 2 demonstra uma distribuição espacial heterogênea das taxas de 

nascidos vivos com malformação por fenda labial e palatina não sindrômica segundo 
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tercis, onde, entre os aglomerados de municípios com maiores incidências, encontram-

se dois aglomerados bem definido: um na região de cerrado, coincidindo com as regiões 

de grande consumo de agrotóxicos e outro na região sudoeste do estado, esta última 

constituída de municípios em sua maioria pertencentes ao bioma pantanal. Esta análise 

apresentou dependência espacial estatisticamente significante segundo a estatística I de 

Moran (I = 0,56, p-valor < 0,005 para 999 permutações). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Distribuição espacial da taxa de malformação congênita por fenda 
labial e palatina não sindrômica em municípios de Mato Grosso: 2010-2015. 
Fonte: IBGE 

 

 

A análise bivariada por meio das análises brutas utilizando como medidas de 

associações o risco relativo (RR) (Tabela 3) demonstrou uma associação com tendência 

linear crescente (Qui-quadrado para tendência P < 0,05) nas comparações entre o 

quartil 1 (de menor exposição aos agrotóxicos) em relação aos demais. As razões de 

prevalência variaram entre 1,50 (0,78-2,87) para o quartil 2, 2,00 (1,09-3,64) para o 

quartil 3 e 2,52 (1,43-4,44), para o quarto quartil, sendo essas duas últimas 
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comparações estatisticamente significantes (p< 0,05). Além disso, nesta mesma análise, 

as variáveis percentual da população de 25 anos ou mais com ensino médio incompleto 

RP =1,93 (1,34-2,78), alta renda domiciliar per capita 1,93 (1,34-2,77), alta 

renda per capita média e alto IDH 1,56 (1,10-2,21) também apresentaram 

comparações com significância estatística (p< 0,05). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabela 3. Incidência de malformações congênitas por fenda 

labial/palatina em municípios de Mato Grosso com alto consumo de 

agrotóxicos entre 2010-2015. 
 

 Fenda labial e palatina não sindrômica 

Variáveis 
    

n / 
% RR (IC95%) p 

 

 
N     

     

Consumo de agrotóxico     
(litros)     

Quartil 1 
10/ 

28,6 1,00 
 

35 
 

    

Quartil 2 
15/ 

42,9 1,50 (0,78-2,87) 0,22 
35     

Quartil 3 
20/ 

57,1 2,00 (1,09-3,64) 0,02 
35     

Quartil 4 
26/ 

72,2 2,52 (1,43-4,44) <0,01 
36     

 
Percentual da população de 

25 anos ou mais com ensino 

médio incompleto 

 

Alto 
 

 

Baixo 

 
 
 
 
 

 
 

47/ 
66,2 1,93 (1,34-2,78) <0,01

71    

24/ 
34,3 1,00 

 
70 

 
   



38 
 
 

 

Percentual de nascidos 

vivos com sete consultas 

pré-natais 
 

Alto 
37/ 
71  

Baixo 
34/ 
70  

Renda domiciliar per capita  

máxima do quinto mais pobre  

Alta 
47/ 
71  

Baixa 
24/ 
70  

Renda per capita média  

Alta 
48/ 
71  

Baixa 
23/ 
70  

IDHM  

Alto 
44/ 
72  

Baixo 
27/ 
69  

GINI  

Alto 
33/ 
71  

Baixo 
27/ 
70   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52,1 1,07 (0,77-1,48) 0,67 
 

 

48,5 1,00 
 
 
 
 
 

 

66,1 1,93 (1,34-2,77) <0,01 
 

 

34,2 1,00 
 
 
 
 
 

67,6 2,05 (1,42-2,98) <0,01 
 

 

32,8 1,00 
 
 
 
 
 

61,1 1,56 (1,10-2,21) 0,009 
 

 

39,1 1,00 
 
 
 
 
 

46,4 1,20 (0,81-1,77) 0,34 
 

 

38,5 1,00 

 
 
 
 

Na modelo final analisado através da Regressão de Poisson, as variáveis 
 

associadas à maior ocorrência de malformação congênita por fenda labial e palatina 

não sindrômica foram municípios com maior exposição aos agrotóxicos RR = 1,45 
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(1,01 -2,08), naqueles em que a população tem maior nível de escolaridade RP = 

1,58 (1,02 – 2,43) e que possuem renda média per capita maior do que os demais 

municípios RR = 1,82 (1,15 -2,90). 
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Tabela 4. Regressão de Poisson das taxas de malformações congênitas 

por fenda labial e palatina não sindrômica em municípios de Mato Grosso 

com alto consumo de agrotóxicos entre 2010-2015. 
 

Variáveis RR  IC95% p 
    

Consumo de agrotóxico (litros)    

Alto 1,45 
1,01- 

0,04 
2,08    

Baixo 1,00   

Percentual da população de 25 anos ou mais com    
ensino médio incompleto    

Alto 1,58 
1,02- 

0,04 
2,43    

Baixo 1,00   

Renda per capita média    

Alta 1,82 
1,15- 

0,01 
2,90    

Baixa 1,00   
    

Fonte: Lotufo MN, 2018.    
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DISCUSSÃO 
 
 
 
 

O presente estudo identificou uma incidência de nascido vivos com fendas 

labiais e palatinas não sindrômicas de 6 casos por mil nascidos vivos. Esta 

incidência foi bem superior à distribuição média mundial (1:1.000 nativivos) e 

nacional (0,47 – 1,54: 1.000 nativivos) 2,4,5,23. 
 

Considerando que a etiologia multifatorial das fissuras labiopalatinas pode ter 

contribuições tanto genéticas quanto ambientais, é difícil identificar fatores etiológicos 

específicos24. Porém, no presente estudo houve o predomínio de aglomerados 

espaciais significativos (I = 0,56, p-valor < 0,005 para 999 permutações) das taxas de 

nascidos vivos com malformação por fenda labial e palatina segundo tercis na região 

dos biomas Cerrado e Pantanal, coincidindo com as regiões de grande produtividade 

agrícola e consequentemente grande consumidora de agrotóxicos. 
 

A distribuição espacial da utilização de agrotóxicos por habitante demonstrou 

um padrão bem definido, onde os municípios das regiões Nordeste e Sudeste do estado 

de Mato Grosso se situaram no 3º tercil, regiões esta onde a fronteira do agronegócio 

tem se expandido com grandes índices de produtividade, e consequente grande uso de 

herbicidas, fungicidas e inseticidas, padrão comum das extensas lavouras de soja, 

milho, cana-de-açúcar e algodão desta região. De acordo com Pignati et al(2018)25, 

Mato Grosso consumiu 207 milhões de litros de agrotóxicos, sendo que dos dez 

municípios brasileiros que mais utilizaram agrotóxicos no ano de 2015, oito eram de 

mato Grosso, quase todos dessa região do agronegócio. Assim, o presente estudo 

trouxe evidências de que a exposição a agrotóxicos está associada ao aumento do 

aparecimento de fenda labiopalatina não sindrômica em recém-nascidos. Estes 

resultados são concordantes com os encontrados em outras investigações na literatura 

referentes às malformações congênitas. Mbuyi-Musanzayi et al.(2018)26, em estudo de 

caso-controle conduzido em Lubumbashi, capital do Congo, nos anos de 2012 a 2015, 

encontraram 130 vezes mais ocorrência de fendas labiais em mulheres mães de 

crianças que haviam sido expostas aos agrotóxicos utilizados nas lavouras da região. 

Outro estudo de caso-controle de base populacional realizado na Holanda27 entre os 

anos de 1997 e 2013 também encontrou um excesso 
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de casos com essas malformações entre mães que tinham exposição prévia e 

durante o período gestacional aos agrotóxicos. Hao e colaboradores28, estudo de 

caso-controle realizado com mães de crianças com até 3 anos de idade na província 

de Heilong Jiang na China onde os casos eram pacientes diagnosticados como lábio 

leporino, fissura labiopalatina ou fissura palatina, investigou a exposição de mães 

aos agrotóxicos durante o período periconcepcional e observaram que a exposição 

materna a pesticidas e outros contaminantes ambientais estava associada à 

ocorrência de malformação por essas três patologias. 
 

Apesar da comparação entre o primeiro e o segundo quartil de consumo de 

litros por habitante de agrotóxico não ter apresentada associação estatística significante 

no presente estudo, os dois maiores quartis (terceiro e quarto), esses dois últimos 

resultados com significância estatística, seguiram uma tendência linear crescente de 

ocorrência de nascidos vivos com fenda labial e palatina não sindrômica, demonstrando 

que quanto maior o consumo de agrotóxicos nos municípios estudos, maior é a 

ocorrência deste agravo congênito. Neste sentido, pesquisa realizada por Dutra e 

Pacheco7 no estado do Paraná (2017) Brasil, entre 1994 e 2014, utilizando informações 

do Sistema de Nascidos Vivos avaliou o uso crescente de agrotóxicos e e sua relação 

com algumas malformações congênitas, encontrando associação entre uso de 

agrotóxicos nos municípios daquele estado e ocorrência de fenda labial e fenda palatina 

não sindrômica, entre outras doenças congênitas. 
 

Recentes pesquisas têm encontrado associações entre uso de agrotóxicos e 

ocorrência de malformação na região do presente estudo. Ueker et al29, (2016), em 

estudo de caso-controle de base hospitalar conduzido em população residente a 

Amazônia legal encontrou quase três vezes mais crianças nascidas de mães vivendo 

em área rural com malformação congênita, incluindo-se a fenda labial, comparada aos 

controles. Além disso, a concomitância de filhos de mães com baixa escolaridade que 

lavavam os equipamentos de proteção individual para aplicação de agrotóxicos dos seus 

parceiros se associou quase nove vezes mais à ocorrência de malformação congênita. 

Outro estudo de caso-controle de base populacional12 realizado por alguns dos mesmos 

autores do estudo anterior, comparando taxas de nascimento de malformações no 

Estado de Mato Grosso, encontrou 100,0% a mais de nascidos com essas patologias 

em municípios que mais utilizavam agrotóxicos em suas lavouras. 
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Em nosso estudo, municípios com maiores rendas médias e maiores níveis 

de escolaridade apresentaram associações estatísticas significantes com maiores 

taxas de fenda labiopalatina não sindrômica. O alto grau de tecnologia demandado 

para a operação de máquinas e equipamentos modernos utilizados no plantio e 

colheita exige grandes investimentos, fazendo que, possivelmente, a exposição seja 

maior entre os que têm acesso à essas técnicas de cultivo. É possível supor que 

nestes lugares, o desenvolvimento tecnológico, acompanhado de maior escolaridade 

média e maior renda per capita desses municípios justifique essa associação. Casali 

et al30, (2014), alem pesquisa que verificou o nível de instrução dos operadores com 

relação ao manejo dos agrotóxicos e máquinas destinadas a pulverização desses 

insumos, na região central do Rio Grande do Sul, identificou que apesar da boa 

condição de escolaridade dos entrevistados, esta situação não permitiu correlaciona-

la com o nível de conhecimento do operador em relação ao manejo correto dos 

agrotóxicos. Por extensão, deduz-se que municípios com melhores indicadores de 

renda e escolaridade são os que mais utilizam agrotóxicos e, consequentemente, 

onde a população mais se contamina e sofre de intoxicações agudas e crônicas, e 

suas consequências na saúde de suas populações. 
 

Quanto ao nexo causal entre exposição materna aos agrotóxicos e malformação 

por fenda labial e palatina não sindrômica, diversos estudos demonstraram esta 

plausibilidade: Ottolenghi e colaboradores31 em estudo experimental sobre efeitos 

teratogênicos de alguns agrotóxicos em hamsters e camundongos, encontrou que as 

substancias aldrina, dieldrina e endrina, administradas em doses orais até o nono dia de 

gestação originaram alta incidência de anomalias congênitas, sendo que os defeitos 

mais frequentes foram fenda palatina. Uma meta-análise realizada por Romitti e 

colaboradores32, examinou o risco de fissuras orofaciais não sindrômicas associadas à 

exposição a pesticidas. Os resultados sugerem que a exposição materna aos 

agrotóxicos está associada a um risco estatisticamente significante de fissura labial e 

palatina não sindrômicas. Outro estudo de caso-controle foi realizado no norte da 

Holanda entre 1997 e 2013 utilizando dados de registros de malformações por fenda 

labial e palatina de base populacional em crianças, encontraram que a exposição 

ocupacional materna a pesticidas aumentou a chance de fissuras orais na prole em 70% 

27. AL-SHANTI e Yassin33 (2017) sugere em um estudo caso-controle que a exposição 

aos agrotóxicos afeta 
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tanto as funções testiculares quanto as tireoidianas dos trabalhadores rurais devido 

às alterações significativas nos níveis de testosterona, LH, FSH, TSH, T3 e T4. De 

acordo com Craig, Wang e Flaws34 (2011), a exposição aos agrotóxicos tem o 

potencial de alterar a ação de hormônios esteróide gonadais, por possuir 

propriedades antiandrogênicas ou estrogênicas e, consequentemente desencadear 

a quebra da homeostase hormonal. Piccoli et al.35 (2017) relata que a exposição aos 

agrotóxicos está relacionada atividade disruptiva da tireóide, afetando a homeostase 

do sistema da tireoidiano. Assim, os agrotóxicos apresentam-se como 

desreguladores endócrinos capazes de interferir no desenvolvimento de órgãos e 

tecidos durante a gestação, bloqueando ou mimetizando a ação dos hormônios 

endógenos36, sendo que nos períodos fetal e neonatal são considerados períodos 

de maior suscetibilidade aos efeitos tóxicos destes xenobióticos37. 
 

Algumas limitações devem ser consideradas no presente estudo. Não foi possível 

incluir outros indicadores de consumo de agrotóxicos. A variável consumo de 

agrotóxicos por habitante foi obtida por estimativa já reportada em métodos. Ideal seria a 

obtenção das informações sobre agrotóxicos consumidos em Mato Grosso que se 

encontram no banco de dados de agrotóxicos do Instituto de Defesa Agropecuário 

(INDEA) que registra, os dados dos receituários agronômicos das notas fiscais emitidas 

pelas casas revendedoras do Estado38. Infelizmente, essas informações não estão mais 

disponíveis. Outra limitação são as possíveis subnotificações sobre a ocorrência de 

nascidos com fissura labial e palatina pelo banco de dados do SINASC, em especial nas 

regiões onde a população tem menor acesso aos serviços de saúde39. A inclusão de 

exposições locais e até mesmo outros poluentes ambientais poderia permitir um melhor 

ajuste do modelo da análise. Contudo, a inclusão das características contextuais (status 

socioeconômico, escolaridade entre outras) são importantes determinantes do estado de 

saúde de uma população40, sendo esse um dos motivos que nos levou à seleção do 

método de regressão multivariada de Poisson, permitindo assim um melhor ajuste do 

modelo final. 
 

Este estudo aponta para a importância da avaliação espacial da distribuição 

espacial das taxas de nascidos vivos com malformação congênita, especialmente as 

fendas labiais e palatinas não sindrômicas. Esta pesquisa também indica prioridades 

na melhoria da qualidade da notificação dos nascimentos com esse diagnostico para 



45 
 
 

 

a melhor compreensão do fenômeno enquanto elemento de gestão em saúde pelo 

poder público. 
 

Trata-se de um estudo pioneiro na utilização de modelos georreferenciados 

que avaliou a distribuição espacial dos nascidos vivos com fenda labial e palatina 

não sindrômica. Este estudo traz evidências de que o alto consumo de agrotóxicos 

em regiões de alta produtividade do agronegócio pode estar relacionado à maior 

ocorrência de nascidos vivos com malformação por fenda labial e palatina não 

sindrômica no estado de Mato Grosso. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 
 
 

O Estado de Mato Grosso apresenta alto consumo de agrotóxicos 
 

A malformação congênita do tipo fissuras labiopalatinas apresenta uma 

incidência elevada no Estado de Mato Grosso. 

Este estudo reforça as evidências de que a exposição materna a agrotóxicos 

está relacionada à maior ocorrência de recém-nascidos com malformações 

congênitas do tipo fenda labial e/ou palatina. 
 

O estudo demonstra a avaliação espacial da ocorrência de malformações 

tipo fenda labial e/ou palatina e sua relação com áreas de alto consumo de 

agrotóxicos num Estado de grande produção agrícola. 
 

Na autocorrelação espacial houve um aglomerado, uma clausterização, 

de municípios com alto consumo de agrotóxicos. 

É importante destacar que na avaliação geográfica da taxa de malformação 

por fenda labial e palatina também houve um aglomerado com altas taxas e essas 

regiões coincidem, na maior parte, com áreas plotadas no mapa de maior consumo 

de agrotóxicos. Essa concordância observada nos mapas indica haver uma possível 

associação. 
 

O nosso trabalho se faz relevante pois vai mais além, mostrando a 

comprovação estatística espacial dessa associação. 

Independentemente do nível de educação, da renda e do desenvolvimento 

do município, o consumo de agrotóxicos permaneceu associado, aumentando o 

risco em 45% da taxa de malformação por fenda labial e palatina. 
 

Espera-se que este estudo possa contribuir para a reformulação e melhoria 

das políticas ambiental e de saúde com um melhor monitoramento da utilização de 

agrotóxicos e sua contaminação ambiental. 
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