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RESUMO 
 
 

INTRODUÇÃO: A exposição ocupacional de trabalhadores rurais aos agrotóxicos 
hoje é um tópico discutido em política pública, devido aos efeitos deletérios a saúde 
humana. A atividade laboral no campo expõe o trabalhador a estas substâncias 
químicas levando ao desencadeamento de danos genotóxicos, podendo ativar vias 
envolvidas na carcinogênese o que pode contribuir para o desenvolvimento de 
câncer. Um importante biomarcador para avaliação e indicação de possíveis danos 
cromossômicos em populações expostas a fatores carcinogênicos e/ou mutagênicos 
são os micronúcleos (MN), principalmente o ensaio em células da mucosa bucal 
bem difundido na literatura cientifica. OBJETIVO: Avaliar a instabilidade 
cromossômica e a potencial associação do risco de desenvolvimento de câncer em 
trabalhadores rurais expostos a agrotóxicos. MÉTODOS: Trata-se de um estudo 
observacional transversal. Foram incluídos 80 trabalhadores rurais expostos a 
agrotóxicos, 80 indivíduos sem histórico de exposição. Um questionário das 
características demográficas, histórico ocupacional e do uso de agrotóxicos foi 
aplicado nos participantes da pesquisa. Para as análises estatísticas foram utilizados 
o teste qui-quadrado de Pearson kruskal wallis, Mann-Whitney e correlação de 
Spearmann e regressão de Poisson univariada e com múltiplas variáveis. Para as 
análises de instabilidade cromossômica foi utilizado o protocolo de avaliação de 
micronúcleos em células bucais. RESULTADOS: Nas análises sócio-demográficas 
foi observada predominância do sexo masculino em ambos os grupos. Na avaliação 
dos fatores confundidores, tais como, idade, tabagismo e etilismo em ambos os 
grupos, obteve-se diferença estatisticamente significante para o consumo de tabaco 
no grupo exposto. O tempo de trabalho no campo do grupo exposto foi em média de 
29 anos. Nas avaliações da genotoxidade, citoxicidade e morte celular, pelo ensaio 
de MN, demostrou-se o aumento significativo de MN nos trabalhadores rurais, maior 
frequência de células binucleadas, cromatina condensada e cariorrexe. Nas análises 
de dados de comparação entre os grupos, revelaram que o trabalhador rural 
apresenta maior frequência de MN, células binucleadas, ponte nucleoplasmática, 
cariorrexe e cromatina condensada. Nas análises univariadas da relação entre os 
fatores confundidores e anomalias celulares, não demonstraram influência no 
aumento da frequência de MN. Nas análises de correlação por regressão de Poisson 
entre as anomalias nucleares e os agrotóxicos utilizados pelos trabalhadores, 
demostrou-se maior tendência de aumento da frequência de MN, para os 
participantes expostos aos agrotóxicos glifosato e atrazina. No modelo de regressão 
de Poisson de múltiplas variáveis foi encontrada maior prevalência de micronúcleos, 
células binucleadas e cromatina condensada quando os trabalhadores utilizavam o 
herbicida glifosato. CONCLUSÃO: Este estudo revelou o aumento da frequência de 
anomalias celulares referentes a genotoxicidade, citotoxicidade e morte celular no 
grupo de trabalhadores expostos aos agrotóxicos. Foi possível pelas análises de 
regressão de Poisson demonstrar a tendência de aumento da frequência de MN, 
para os indivíduos expostos aos agrotóxicos glifosato e atrazina. Sendo assim, 
nossos resultados sugerem que a utilização dos pesticidas está associada a eventos 
genotóxicos que podem ser envolvidos no potencial risco de câncer. 
 



Palavras-chaves: Micronúcleos; trabalhadores rurais; exposição ocupacional; 
câncer; agrotóxicos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

INTRODUCTION: The occupational exposure of rural workers to pesticides today is 
a topic discussed in public policy, due to deleterious effects on human health. The 
occupational activity in the field exposes the worker to these chemical substances 
leading to the triggering of genotoxic damages and can activate pathways involved in 
carcinogenesis which may contribute to the development of cancer. An important 
biomarker for review and possible indication of chromosome damage in populations 
exposed to carcinogenic factors and / or mutagenic are the micronuclei (MN), 
particularly the test in the buccal mucosa cells and widespread in the scientific 
literature. Aims: To evaluate the chromosomal instability and the potential 
association of the risk of cancer development in rural workers exposed to pesticides. 
METHODS: It is an observational cross-sectional study. Eighty rural workers 
exposed to pesticides, 80 subjects with no history of exposure were included. A 
questionnaire on socio-demographic characteristics, occupational history and the use 
of pesticides was applied to the participants of the study. For statistical analysis we 
used the Pearson chi-square test Kruskal-Wallis, Mann-Whitney, Spearman 
correlation, regression univariate Poisson and multiple variables. For chromosomal 
instability analysis was used micronucleus evaluation protocol in buccal cells. 
RESULTS: Socio-demographic analysis was observed a predominance of males in 
both groups. In the evaluation of confounding factors such as age, smoking and 
alcohol consumption in both groups was obtained statistically significant differences 
for tobacco use in the exposed group. The working time in the field of the exposed 
group was in average of 29 years. In the evaluations of genotoxicity, cytotoxicity and 
cell death, the MN assay demonstrated a significant increase in MN in rural workers, 
a higher frequency of binucleate cells, condensed chromatin and karyorrhexis. In 
comparison data analysis between the groups revealed that the rural worker has a 
higher frequency of MN, binucleate cells, nucleoplasmática bridge, karyorrhexis and 
condensed chromatin. In univariate analysis of the relationship between the 
confounding factors and cellular abnormalities, showed no influence on the increased 
frequency of MN. In the Poisson regression correlation analyzes between the nuclear 
anomalies and the pesticides used by the workers, there was a greater tendency to 
increase in MN frequency, for the participants exposed to glyphosate and atrazine. In 
the multivariate Poisson regression model, a higher prevalence of micronuclei, 
binucleate cells and condensed chromatin was found when workers used glyphosate 
herbicide. CONCLUSION: This study showed an increased frequency of cellular 
abnormalities related to genotoxicity, cytotoxicity and cell death in workers exposed 
to pesticides. It was possible by the Poisson regression analysis to demonstrate the 
trend of increased MN frequency for individuals exposed to pesticides glyphosate 
and atrazine. It was possible by the Poisson regression analysis to demonstrate the 
trend of increased MN frequency for individuals exposed to agrochemicals 
glyphosate and atrazine. Thus, our results suggest that the use of pesticides is 
associated with genotoxic events that can be involved in the potential risk of cancer. 

 

 

Keywords: Micronuclei; rural workers; occupational exposure; cancer; pesticides 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

 

A partir da Segunda Guerra Mundial, empresas de produtos químicos 

responsáveis por abastecer a indústria bélica norte-americana começaram a 

estimular a produção e o uso de agrotóxicos como herbicidas, fungicidas, inseticidas 

e fertilizantes químicos (1). 

 
Com o aumento da expectativa de vida, êxodo rural, associado ao aumento 

populacional surge a expressão Revolução Verde, criada em 1966, através de uma 

Conferência realizada em Washington, sob o forte argumento de exterminar a fome 

no mundo (1). 
 

No Brasil o governo militar optou por manter a estrutura agrária que já existia e 

seguiu os modelos da Revolução Verde. Somente a partir de 11 de julho de 1989 surge 

a lei 7.802(2), atualmente regulamentada pelo Decreto 4.074 de 04 de janeiro de 

2002(3), que designou regras de utilização e legalização dos agrotóxicos no Brasil(1). 
 

A palavra ou termo “agrotóxico” atualmente utilizado, apresentou ao longo da 

história da produção agrícola outras nomenclaturas. Representa compostos de 

substâncias químicas destinadas ao controle, destruição ou prevenção, direta ou 

indiretamente, de agentes patogênicos para plantas e animais, úteis à sociedade, 

utilizados para o controle de insetos ou plantas nocivas (2,4). 
 

Entre 2000-2010 o consumo de agrotóxicos no mundo cresceu 96,7%, enquanto 

que no Brasil foi de 189,6%(5). O que favoreceu no mercado financeiro brasileiro, no 

período de 2001 e 2008, acréscimo nos valores US$ 2 bilhões para mais de US$7 

bilhões, atingindo recordes financeiros de US$ 8,5 bilhões em 2011. No ano de 2009, o 

Brasil se posiciona como maior consumidor mundial de agrotóxicos, ultrapassando a 

marca de 1 milhão de toneladas, o que equivale a um consumo médio de 5,2 kg de 

veneno agrícola por habitante, ranking liderado atualmente(6). 
 

O modelo de desenvolvimento da agricultura adotado em nível nacional, com 

base no agronegócio em grandes extensões de terra e o crescimento da população, 

destinadas à exportação em grande escala, enfatizado a partir do final dos anos 

1990, tornou o uso dos agrotóxicos extremamente relevante à economia do país(7). 
 

Nesse contexto a utilização de agrotóxicos, abre um leque de discussões dos 

efeitos implicados a saúde humana e passa a ser considerado um problema de saúde 

pública, visto à amplitude da população exposta nas fábricas e arredores, agricultura, 
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no combate às endemias e outros setores, e nas proximidades de áreas agrícolas 

onde situam-se cidades, escolas, creches e subsequente consumo dos alimentos 

com maior risco de estarem contaminados(8). 
 

Estes compostos químicos afetam agudamente ou em longo prazo a saúde de 

consumidores, produtores agrícolas ou daqueles que foram contaminados, moradores 

do entorno de áreas de produção agrícola ou de agrotóxicos, locais atingidos por 

resíduos de pulverização aérea e trabalhadores expostos. O uso exacerbado pode 

causar efeitos nocivos à saúde e muitas vezes irreparáveis a população, tais como, 

malformação congênita, distúrbios endócrinos, neurológicos, mentais e câncer(9). 
 

No tocante ao trabalhador rural, o contato direto e contínuo com agrotóxicos, 

torna maior o risco a saúde, pelas variadas etapas que implicam a atividade no campo, 

através do processo de aquisição, transporte, armazenamento, preparo e aplicação, 

descarte das embalagens vazias e lavagem das roupas utilizadas para aplicação(10). 
 

Dessa forma, estudos de biomonitoramento utilizando marcadores de 

detecção precoce podem revelar os riscos para o desenvolvimento de câncer em 

populações expostas. Quando se trata de trabalhadores da agricultura familiar que 

na maioria cultivam hortaliças, que utilizam misturas de agrotóxicos diariamente, os 

efeitos genotóxicos neste tipo de população ainda não foram investigados. Sendo 

assim, torna-se fundamental a caracterização da população exposta quanto aos 

efeitos de genotoxicidade provocados pela utilização de pesticidas. O que pode 

elucidar o potencial risco de câncer da população exposta. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 
 
 

2.1 TRABALHADOR RURAL 
 
 
 

De acordo com último censo demográfico realizado em 2010 pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE)(11), a população rural representava 29.830. 

007 milhões habitantes, equivalendo-se a 15,6 % da população brasileira total. 
 

A agricultura familiar está inserida no contexto rural, possui cerca de 20% das 
terras e é responsável por aproximadamente 38% da produção nacional. 
Fornecendo alguns produtos de consumo básico a mesa do brasileiro, como feijão, 
arroz, milho, hortaliças, frutas, mandioca. A produção para alguns desses produtos 

chega a 60%(12). 
 

Para conceituar agricultura familiar dois fatores devem ser levados em 

consideração, a gestão familiar e a utilização unicamente da mão de obra familiar(13). 

O conceito adotado pela Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e a Agricultura (FAO) é o seguinte: 

 
 

[...] um meio de organização das produções agrícola, florestal, pesqueira, 
pastoril e aquícola que são gerenciadas e operadas por uma família e 
predominantemente dependente de mão de obra familiar, tanto de mulheres 

quanto de homens. (O QUE..., 2014)(14) 

 

As atividades desempenhadas através agricultura familiar são imprescindíveis 

ao desenvolvimento local e regional, diminuem a migração para centros urbanos 

(êxodo rural), geram fontes de renda no seio familiar e no comércio, através dos 

produtos oriundos de sua produção. São pequenas ou médias propriedades de 

plantio e cultivo dos mais variados alimentos consumidos diariamente(15). 
 

Quanto aos critérios de pertencimento ou não da produção agrícola no 

contexto familiar no ano de 2006, foram estabelecidas algumas definições de acordo 

com a Lei nº 11.326/2006. Considerando como agricultura familiar, a propriedade 

que possua, no máximo, quatro módulos fiscais (unidade de medida de hectares), 

variando de acordo com o município ou a proximidade com a zona rural e urbana. 

Desde que seja utilizada exclusivamente a mão de obra da própria família, e que a 

base módulos fiscais de sustentação da renda familiar seja fruto das atividades 

econômicas vinculadas a agricultura familiar(16). 
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Fica evidente que a agricultura familiar é de extrema importância para o 

abastecimento, produção e distribuição dos alimentos, movimentando o ramo 

alimentício local e regional, além de gerar o suplemento e renda financeira dentro 

das famílias. Existe uma diversificação na produção agrícola, o que torna importante 

o estudo das características apresentadas por esta população, bem como os riscos 

ocupacionais a que estão expostas diariamente. 

 
 

2.2 CONTRIBUIÇÃO DOS ESTUDOS DE BIOMONITORAMENTO NO ÂMBITO DA 

POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR 

 
 

A saúde do trabalhador está inserida nos espaços de atuação do Sistema 

Único de Saúde (SUS). A Lei 8080 de 19 de setembro de 1990(17), marco histórico 

de consolidação das políticas públicas no Brasil já incluía no campo de atuação dos 

SUS a saúde do trabalhador. 
 

O Decreto Presidencial nº 7.602, de 07 de novembro de 2011(18) que dispõe 

sobre a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, instituiu e explicitou as 

responsabilidades adotadas pelos setores responsáveis a saúde do trabalhador 

frente ao processo de saúde-doença. Dentre os seus objetivos incluem a promoção 

da saúde, melhoria da qualidade de vida e a eliminação ou redução dos riscos nos 

ambientes de trabalho(18,19). 
 

Com o intuito de aproximar as ações de saúde do trabalhador nos campos de 

atuação do SUS de forma abrangente, foi instituída em 2012 a Política Nacional de 

Saúde do Trabalhador e Trabalhadora (PNSST)(20), através da Portaria nº 1.823. 

Tendo como enfoque a observância dos princípios e diretrizes impostos, e que 

deverão ser implementados pelos três entes federativos. 
 

A partir da PNSST as ações de saúde do trabalhador tornaram-se 

decentralizadas, proporcionando atenção integral ao trabalhador(a), com ênfase na 

vigilância promoção e proteção e redução da morbimortalidade provenientes da 

atividade laboral. 
 

A PNSST tem como premissa básica os princípios norteadores SUS. 

Universalidade, integralidade, controle social, com prioridade nas ações de promoção, 

proteção e prevenção sobre as de assistência e reabilitação. Os objetivos propostos são 

a promoção da saúde e a melhoria da qualidade de vida do trabalhador e a 
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prevenção de acidentes e danos à saúde relacionados ao trabalho ou que ocorram 

no curso dele(20). 
 

A saúde dos trabalhadores é condicionada por fatores sociais, econômicos, 

tecnológicos e organizacionais relacionados ao perfil de produção e consumo, além 

de fatores de risco de natureza física, química, biológica, mecânica e ergonômica 

presentes nos processos de trabalho(21). 
 

O campo de atuação da saúde do trabalhador é vasto, abrangendo todos os 

níveis de assistência à saúde, desde o nível primário, secundário, terciário e 

quarternário. Porém é no nível de atenção primária (atenção básica) onde são 

implementadas as ações de promoção e prevenção em saúde. Neste contexto é que 

devem ser englobadas ações preventivas de precaução as doenças crônicas não 

transmissíveis na classe trabalhadora, doenças estas de grande magnitude e 

repercussão, como o câncer. 
 

Estudos de biomonitoramento para a avaliação do possível risco de câncer 

são utilizados desde a década de 70(22), e continuam a ser realizados nos dias 

atuais(23– 25). Estes estudos são ferramentas importantes para a elucidação dos 

riscos à saúde dos trabalhadores expostos a agentes carcinogênicos em suas 

atividades ocupacionais. 
 

Os estudos de biomonitoramento tornaram-se relevantes pois demonstram a 

magnitude do risco, favorecendo o estabelecimento de intervenções na população 

estudada(24). Para que ocorra as ações de promoção, proteção e prevenção a 

saúde do trabalhador. Afim que se discutam e se implementem cada vez mais 

políticas públicas de saúde na prevenção de agravos a classe trabalhadora, visto 

que no arcabouço legal do SUS, o campo de atuação da saúde do trabalhador 

abrange todos os níveis de assistência à saúde. 
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2.3 EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL E CÂNCER 
 

 

O câncer é uma doença genética, que possui em comum o crescimento 

desenfreado (maligno) de células que que se alastram e podem invadir os tecidos e 

órgãos (metástase) e demais regiões do corpo. Dá-se o nome de carcinogenicidade 
 

à capacidade  de  substâncias  químicas  ou  outro  fator  ambiental  favorecerem  o 
 

aparecimento do câncer(26).  
Estudos indicam uma forte correlação entre a exposição a diversos agentes 

químicos e o potencial de carcinogenicidade para a oncogênese. Muitas dessas 

substâncias são iniciadores, e podem ativar oncogenes específicos ou inibir genes 

supressores tumorais e alterar o DNA da célula ocasionando mutações, afetando a 
 

divisão e o ciclo celular(27).  
A carcinogênese é estabelecida por fatores externos e internos, estando ambos 

correlacionados. São considerados como fatores externos por exemplo, exposição 

ocupacional a substâncias químicas e radioativas, hábitos e estilo de vida. Os fatores 

externos (ambientais) estão relacionados com o surgimento da maioria dos novos casos 

de câncer. Enquanto os internos são, na maioria das vezes, geneticamente 

determinados e estão relacionados à capacidade singular de se defender das 
 

agressões externas(28).  
O processo de carcinogênese envolve múltiplas etapas (estágios), no qual uma 

série de erros genéticos irreversíveis que ocorrem numa célula vão se acumulando até 

que culmine em algum tipo de câncer. Geralmente, se dá lentamente, podendo levar 

vários anos para que uma célula cancerosa prolifere e dê origem a um tumor visível. 

Esse processo de indução do câncer passa por vários estágios antes de uma 
 

célula normal ser transformada em uma célula neoplásica(29).  
A Figura 1 demonstra os mecanismos de carcinogênese química e seus 

eventos, o primeiro estágio denominado de iniciação, os genes são afetados por 

substâncias cancerígenas e modificados, no estágio de promoção, a célula já 

iniciada sofre ação do agente carcinogênico, sendo transformada em célula maligna 

lentamente e por fim o terceiro estágio, a progressão, em que ocorre a multiplicação 

desordenada das células que sofreram o dano, sendo instalado o câncer 

propriamente dito(29). 
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Figura 1. Estágios de carcinogênese química e a ocorrência para o desenvolvimento de câncer (Oliveira et al., 

2007 Adaptado pelo autor)(30). 

 

De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), em 2018-2019 

são estimados no país 600 mil novos casos de câncer. Esses casos estão 

relacionados no gênero masculino aos tipos de câncer de próstata (31,7%), pulmão 

(8,7%), intestino (8,1%), estômago (6,3%) e cavidade oral (5,2%). Enquanto que no 

feminino são aqueles relacionados a mama (29,5%), intestino (9,4%), colo do útero 

(8,1%), pulmão (6,2%) e tireoide (4,0%). 
 

Ainda de acordo com INCA(26) os tipos mais frequentes de câncer associado 

a exposição ocupacional, são os de pulmão, os mesoteliomas, o câncer de pele, o 

de bexiga e as leucemias. O impacto ou influência que os agrotóxicos detêm nos 

novos casos de câncer vem sendo estudada, principalmente nos trabalhadores 

rurais, expostos diretamente a estes compostos químicos(31). 
 

Chagas, Guimarães e Boccolini(32) em um estudo de revisão sistemática 

avaliaram 75 trabalhos que retratava o câncer relacionado ao trabalho e 

identificaram 47 diferentes topografias distintas, destacando 10 que mais se 

evidenciaram os achados, como o câncer de pulmão (38,7%), próstata (13,3%), 

leucemia (14,7%), bexiga, cérebro e melanoma (12%), linfoma (10,7%), fígado e 

estômago (9,3%) e esôfago (8%). 
 
 

2.4 MICRONÚCLEO COMO BIOMARCADOR PARA O CÂNCER 
 

 

Entende-se como biomarcadores toda substância ou seu produto de 

biotransformação, bem como qualquer mudança bioquímica precoce, cuja determinação 

nos fluidos biológicos, tecidos ou ar exalado, avalie a intensidade da exposição e o risco 

à saúde(33). Os biomarcadores de exposição precoce vêm sendo 
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utilizados para identificar os riscos associados a câncer e correspondem à 

expressão de alguma molécula frente a um agente ambiental ou de seus metabólitos 

e ocorrem internamente nos seres vivos(34). 
 

Um exemplo deste tipo de biomarcador são os micronúcleos (MN) que se 

originam durante a mitose, e são pedaços ou cromossomos inteiros ou quebras e 

trocas cromossômicas, que não foram incorporados à célula-filha durante a divisão 

celular. Podem ser formados tanto dentro do núcleo principal, ou originando núcleos 

secundários. Além disso podem ser utilizados para avaliação e indicação de 

possíveis danos cromossômicos em populações expostas a fatores carcinogênicos 

ou mutagênicos(35,36). 
 

O ensaio de MN foi proposto em 1983 nos estudos internacionais de Stich e 

Rosin, bem como Hedle e colaboradores(35). Com o passar do tempo, continua a 

ganhar destaque no meio científico como um biomarcador, utilizado para análises 

tanto in vitro como in vivo. Ainda permiti estabelecer conexões entre os diferentes 

sistemas de avaliação biológica e consiste em um indicador precoce da 

carcinogênese(36,37). 
 

Ao longo dos anos, diversos procedimentos técnicos foram desenvolvidos 

para o monitoramento de populações humanas expostas a fatores carcinogênicos 

e/ou mutagênicos. A análise dos micronúcleos tornou-se uma ferramenta importante 

no ramo da biologia molecular, favorecendo a resultados fidedignos e de baixo 

custo, e considerado padrão ouro para identificação de danos cromossômicos e 

avaliação citogenética(38–40). 
 

A análise de MN é geralmente realizada em sangue periférico através dos 

linfócitos. Também pode ser indicado em outros tipos de células para 

biomonitoramento em humanos, como eritrócitos, fibroblastos, células esfoliadas da 

mucosa nasal, bucal ou da bexiga através da urina(35,41). 
 

Nos seres humanos a análise de micronúcleos por meio da coleta de células 

epiteliais da mucosa bucal, é um método simples, não invasivo e eficaz para 

monitorar a exposição humana a danos mutagênicos e genotóxicos frente a fatores 

ambientais e ocupacionais(34,35,42,43). 
 

O epitélio da mucosa bucal é composto por quatro camadas, o estrato córneo, 

granuloso, espinhoso e germinativo (basal), sendo esta última a principal, onde ocorre a 

renovação celular(36). As células da mucosa bucal constituem a primeira barreira 
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diante da inalação ou ingestão de qualquer substância química, o que facilita a 

detecção de danos citogenéticos(36,44). 
 

De acordo com Bolognesi et al., (2013)(45), o ensaio de micronúcleos em 

células epiteliais da mucosa bucal permite a detecção de várias morfologias 

celulares que por sua vez predizem ações genotóxicas, citotóxicas e de morte 

celular em diferentes tecidos, conforme demonstrado na Figura 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Alterações celulares na mucosa bucal coradas através de Feulgen/Fast-green, sob ampliação de 
1.000x ao microscópio óptico (Adaptado pelo autor conforme Bolognesi et al., 2013). As alterações celulares 
foram agrupadas de acordo com o tipo de alteração nuclear. 
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2.5 EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL E AVALIAÇÃO DO ENSAIO DE MICRONÚCLEO 

EM CÉLULAS EPITELIAIS DA MUCOSA BUCAL 

 
 

Alguns tipos de atividade laboral favorecem que o trabalhador se exponha a 

agentes carcinogênicos com maior facilidade, dentre esses compostos podemos 

citar o amianto, a sílica, solventes aromáticos como o benzeno, metais pesados 

como o níquel e cromo, a radiação ionizante e no meio rural os agrotóxicos. A 

exposição a estes fatores podem ser intensificados de acordo com o estilo e hábitos 

de vida dos indivíduos expostos(46). 
 

A literatura internacional aponta vários estudos que elencam a exposição 

ocupacional a substâncias químicas e a relação com a carcinogênese, sendo o teste 

de micronúcleo o mais utilizado para as avaliações de danos cromossômicos, com 

intuito de avaliar a genotoxicidade e também para determinar o potencial 

carcinogênico da exposição ocupacional(47–49). 
 

Micronúcleos detectados em células epiteliais da mucosa bucal, são 

comumente realizados em indivíduos com alto risco de câncer oral, como 

fumantes(50– 53), consumidores de drogas(54), em indivíduos expostos a agentes 

genotóxicos por razões profissionais ou por tratamento antineoplásico(55) e doenças 

neurodegerenativas(56). 
 

Nos estudos de Rickes et al.,(57), Peteffi et al.,(58) e Aslantürk e Çelik(59), foi 

avaliado que a exposição de cabelereiros que manipulavam ou inalavam durante o 

trabalho compostos químicos como corantes, alisadores e formaldeído, 

demonstraram um aumento no número de células micronucleadas, comparado com 

o grupo não exposto a estes compostos. 
 

Khan & Sudha(60), avaliaram o potencial dano citogenético associado à 

exposição ocupacional a hidrocarbonetos policíclicos aromáticos entre mecânicos de 

automóveis utilizando o ensaio de micronúcleos em mucosa bucal, cujos resultados 

mostraram a presença de danos citogenéticos nos trabalhadores da indústria 

automotiva. 
 

No estudo Venkata e colaboradores (2017)(61) sobre a exposição ocupacional 

de trabalhadores rurais a agrotóxicos, evidenciou a importância da análise de 

micronúcleos em células epiteliais da mucosa bucal e demais morfologias nucleares. 

Estes autores analisaram a genotoxicidade em trabalhadoras agrícolas expostos a, 

organoclorado (endosulfan), organofosforados (monocrotofos, paration de metilo, 
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Metamidofos) e piretróides (deltametrina) de pesticidas carbamatos (aldicarb) e 

demonstraram pela análise de micronúcleos, um aumento da frequência de MN em 

indivíduos expostos (3,49%) quando comparado com os controles (2,92%) além de 

aumento de células binucleadas, cariólise, cariorrexe e pontes nucleoplasmáticas. 
 

Os trabalhadores rurais expostos às formulações de pesticidas estão em 

maior risco de desenvolver alterações celulares e danos genotóxicos, visto a 

efetividade toxicológica dos agrotóxicos e o contato direto e rotineiro com os 

mesmos, como demonstrado nas pesquisas de Adad et al.,(2015)(62); Gaikwad et 

al., (2015)(63); Hamid et al.,(2016)(47), onde os autores empregaram o teste de 

micronúcleo em células epiteliais da mucosa oral e revelaram um aumento 

significativo de micronúcleos em relação aos grupos de não expostos. 
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3 OBJETIVOS 
 
 
 

3.1 OBJETIVO GERAL 
 

 

 Avaliar a instabilidade cromossômica e a potencial associação do risco de 

desenvolvimento de câncer em trabalhadores rurais expostos a agrotóxicos.
 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

 Identificar as características sócio-demográficas e do histórico ocupacional do 

grupo de trabalhadores rurais;


 Avaliar os micronúcleos nas células da mucosa bucal no grupo de 

trabalhadores rurais e compará-los a um grupo não exposto;


 Correlacionar a frequência de micronúcleos com as características sócio-

demográficas, hábitos e estilo de vida e principais agrotóxicos utilizados no 

ambiente laboral.
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 
 
 

4.1 DESENHO DE ESTUDO 
 
 
 

Trata-se de um estudo de caráter epidemiológico observacional transversal 

analítico com um total de 160 indivíduos expostos e não expostos a agrotóxicos para 

a avaliação da instabilidade cromossômica e a associação do potencial risco de 

câncer em trabalhadores rurais expostos à agrotóxicos. 

 
 

4.2 CÁLCULO AMOSTRAL 
 
 
 

Para o cálculo amostral foi realizado o teste de comparação de médias através 

da relação entre grupos expostos e não expostos a pesticidas considerando o trabalho 

de Benedetti et al., (2013)(64), onde o mesmo encontrou diferença significativa entre as 

medidas observadas de presença de cromatina condensada (9,5 e 5,9 respectivamente. 

P-valor <0,05). Desta forma, adotando a significância de 0.05 e poder de 0.90, chegou-

se ao tamanho amostral de 160 indivíduos (80 expostos e 80 não expostos). O cálculo 

foi realizado através do software GPower 3.0.10. 

 
 
 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DOS GRUPOS 
 
 
 

Após as análises do cálculo amostral foram estabelecidos dois grupos: Grupo 
 

(I) de trabalhadores rurais (expostos) (n= 80), de regiões da agricultura familiar, 

pertencentes ao Distrito de Cajobi, e assentamentos Cachoeirinha e Formiga da 

Regional de Saúde de Barretos, cujo histórico ocupacional estava relacionado ao 

uso direto com a utilização de agrotóxicos e que desempenhavam atividades de 

agricultura familiar. 
 

Grupo (II) de trabalhadores urbanos (não expostos) residentes de Barretos 

(n=80) e que informaram não ter antecedentes de história laborativa a exposição de 

agrotóxicos, ou seja, aqueles participantes sem histórico de contato com agrotóxicos 

ou outros agentes químicos, tais como, carvão mineral (coqueria); hidrocarbonetos 

aromáticos (ex: combustão de material orgânico em geral); cromo (revestimentos de 
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metais); níquel (siderúrgicas, indústria do metal); antineoplásicos; solventes 

(benzeno); gasolina (postos de gasolina; indústria de petróleo); asbestos ou amianto 

(construção civil); radiação de RX (laboratórios; hospitais); poeira de metais (solda); 

pó de madeira (construção de móveis, construção civil); sílica (fabricação de vidro, 

cimento, construção civil em geral); mercúrio (indústria de eletrônicos, soda 

caústica); cádmio (baterias); xilol (laboratórios; hospitais). Dessa forma, o grupo não 

exposto baseou-se em comerciantes, trabalhadores do setor administrativo do 

hospital, bancários ou acompanhantes de pacientes em consultas da atenção 

primária e secundária. 

 
 

4.4 LOCAL DO ESTUDO 
 

 

A pesquisa foi desenvolvida na região de Barretos-SP. De acordo com último 

censo realizado em 2018 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

a população aproximada de Barretos é de 121.344 mil habitantes, sendo 19.228 de 

trabalhadores rurais. O processamento das amostras para análise de micronúcleos 

em células epiteliais da mucosa bucal foi realizado no Hospital de Câncer de 

Barretos (HCB) no Centro de Pesquisa em Oncologia Molecular (CPOM). O Centro 

de Pesquisa está enquadrado no Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP) do HCB. 

Conta com uma área de 1.000 m². A estrutura do centro baseou-se nos mais 

modernos centros mundiais de pesquisa, com laboratórios de citogenética, genética 

molecular, biologia celular, molecular e genômica. 

 
 

4.5 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 
 

 

4.5.1 Inclusão 
 
 

Para ambos os grupos, todos os envolvidos estavam residindo na mesma 

área do estudo há pelo menos 1 ano. Foram considerados para os dois grupos de 

indivíduos com idade superior a 21 anos e abaixo de 65 anos de idade. 
 

Para o grupo de indivíduos expostos foram incluídos no estudo trabalhadores 

rurais com exposição aos agrotóxicos por pelo menos 5 anos. Ainda, para o grupo de 

indivíduos não expostos foram selecionados participantes sem histórico de contato 
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com agrotóxicos ou outros agentes químicos (exemplos de indivíduos: comerciantes, 

trabalhadores do setor administrativo, entre outros). 

 
 

4.5.2 Exclusão 
 
 

Para os grupos de estudo não foram selecionados indivíduos abaixo de 21 

anos ou maiores de 65 anos, trabalhadores com doenças autoimunes e indivíduos 

com histórico de câncer ao longo da vida. 
 

Para o grupo exposto, os indivíduos com histórico de exposição a agrotóxicos 

inferior a 5 anos foram excluídos do estudo. Participantes que não informaram sua 

ocupação ou se não expostos a agentes carcinogênicos foram excluídos da pesquisa. 

 
 

4.6 COLETA DE DADOS 
 
 

A coleta de dados foi realizada entre novembro de 2018 a janeiro 2019, por 

meio da aplicação de questionário epidemiológico adaptado a partir de Boffeta et al., 

(1999)(65) e do site (https://aghealth.nih.gov/) do estudo americano Agricultural 

Health Study. Foi utilizado a ferramenta Reseach Electronic Data Capture (REDcap). 
 

O REDcap (Research Electronic Data Capture)(66) é um instrumento de 

organização de dados baseada na Web que, além da coleta de dados online, permite a 

coleta de dados offiline. É um aplicativo seguro para armazenamento de dados e 

pesquisas, e suporta recursos avançados o que possibilita a utilização pelos usurários 

com qualquer dispositivo móvel (tablets ou smartphones). Os dados coletados podem 

ser facilmente exportados para o Excel, SPSS, SAS Stata e ambiente R. 
 

O questionário foi subdividido em etapas, para ambos os grupos abrangendo 

perguntas relacionadas a identificação do participante (com identificação das 

amostras, região de coleta, tipo de trabalho, idade, data de nascimento região que 

reside e trabalha e história de câncer, história de contato com algum agente 

carcinogênico, hábitos e estilo de vida (hábitos etilista e tabagista, atual e passado), 

histórico de doenças e comorbidades (ao longo da vida), histórico de câncer em 

parentesco de primeiro grau (pais, mãe e irmãos). 
 

Quanto ao grupo exposto abrangia ainda questões do histórico ocupacional 

como, tempo de trabalho no campo em anos, tipo de atividade laboral e tipo de 

plantações que trabalham e trabalharam, uso de EPIs, tempo de exposição e os tipos 
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de agrotóxicos utilizados (ao longo de sua vida), detalhes sobre sua utilização e 

intoxicação. 

 
 

4.7 AVALIAÇÃO DE MICRONÚCLEOS EM CÉLULAS EPITELIAIS DA MUCOSA 

BUCAL 

 

 

4.7.1 Coleta de células esfoliadas e preparação das lâminas (De acordo com 

Ramos e Colaboradores) 

 
 

As células bucais esfoliadas foram coletadas de ambos os grupos usando 

escova tipo Cytobrush (BD TriPath Imaging, Burlington, N.C., EUA) e foram 

depositadas em um conservante líquido à base de álcool, SurePath (BD TriPath 

Imaging), utilizado para preservar as amostras coletadas, posteriormente 

identificadas e armazenadas em câmera fria(67). 
 

Para o processamento das amostras e confecção das lâminas, o material foi 

centrifugado a 1.500 rpm por 10 minutos. As células sedimentadas ressuspendidas em 

uma solução tampão para lavagem foram transferidas para uma câmara de deposição 

montadas com lâminas limpas e identificadas, organizadas em um suporte para lâminas. 

Em seguida foram fixadas por meio de lâminas tratadas com carga positiva com Poly-L-

Lisina, decantadas por gravidade e posteriormente coradas. 

 

4.7.2 Coloração citológica e critérios de avaliação 
 
 

Para a coloração e preparação das lâminas realizou-se protocolo (Apêndice A), 

divido em etapas, baseado nos critérios estabelecidos por Thomas et al., (2009)(68). 

A coloração utilizada foi a de Feulgen/Fast-Green que é específica para DNA, o qual 

elimina interferências como bactérias e artefatos que não sejam micronúcleos e 

podem prejudicar a análise. O reagente de Schiff (Merck, Darmstadt, Alemanha) foi 

utilizado no método de coloração para corar o núcleo e micronúcleo, e 0,5% de Fast 

green, utilizado como um reagente de contraste para coloração do citoplasma. 

Tabela 1 sintetiza a sequência utilizada para a realização da técnica. 
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Tabela 1. Síntese da sequência realizada para o método de coloração citológica de 
Feulgen/Fast green 
Etapa Ação Procedimento 

   

1 Hidratação HCl 5N por 30 min. 
   

2 Lavagem Água corrente, 3 vezes 
   

3 Aguardar secagem completa da lâmina - 
   

4 Coloração do núcleo Reativo de Schiff (Merk) por 
  90 min., na ausência da luz 
   

5 Lavagem Água destilada, 1 vez   
6 Contra coloração com Fast green para o 

citoplasma 

 
Mergulho em solução de Fast-
green 0,5% por 60 segundos, 
na ausência da luz 

7 Lavagem Água Milli-Q 
   

8 Desidratação Lavagem em álcool absoluto 
   

9 Montagem – ligação entre a lâmina e lamínula Entellan (Merk) e lamínula   
Elaborada pelo autor 

 

 

4.7.3 Análise celular 
 
 

O experimento foi realizado em duplicata para todos os indivíduos, com um 

total de 320 lâminas preparadas para a coloração. Após a secagem, todas as 

lâminas foram analisadas sob microscopia de luz de 100x. A análise foi realizada em 

omissão (teste cego), para garantir integridade da avaliação. Todos as laminas 

foram revisadas 2 vezes. 
 

Para cada sujeito da pesquisa foram avaliadas 1.000 células para a 

caracterização dos micronúcleos, e outras morfologias, dentre elas, células 

binucleadas, ponte nucleoplasmática, nuclear buds, cariorrexe, cariólise, picnose e 

cromatina condensada. 
 

O protocolo para avaliação de micronúcleos em células bucais foi baseado no 

estudo de Ramos e colaboradores(67). 
 

Foram utilizados os critérios estabelecidos por Tolbert, Shy e Allen (1991)(69), El-

Setouhy et al., (2008)(70), Thomas et al., (2009)(68), Bolognesi et al., (2013)(45) para 

se determinar a frequência de micronúcleos e demais anormalidades nucleares. As 

fotomicrografias das alterações nucleares e anomalias nucleares podem ser 

visualizadas na Figura 3. 
 

 Micronúcleos: São caracterizados pela presença de um núcleo principal e um ou 

mais núcleos menores. Os micronúcleos são redondos ou de forma oval e seu 

diâmetro deve variar entre 1/3 e 1/16 do núcleo principal. MN tem a mesma 

intensidade de coloração e textura como o núcleo principal. A maioria das
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células com MN contém apenas um MN, mas é possível encontrar células 

com dois ou mais. 
 

 Binucleada: São células contendo dois núcleos principais em vez de um. Os 

núcleos são geralmente muito próximos e podem tocar cada outros e 

geralmente têm a mesma morfologia que a observada em células normais. O 

significado dessas células é desconhecido, mas elas são provavelmente 

indicativas de citocinese fracassada após a última divisão na camada celular 

basal.


 Broken Eggs: (Ponte Nucleoplasmática) contêm núcleos com uma constrição 

afiado aparente a uma extremidade do núcleo sugestivo de um processo de 

brotamento, ou seja, a eliminação do material nuclear por gemulação. O 

botão nuclear tem as mesmas propriedades de morfologia e de coloração 

como o núcleo; no entanto, o seu diâmetro pode variar desde uma metade de 

um quarto do que a do núcleo principal.


 Nuclear Buds: apresenta o núcleo principal e o acessório próximo ligado por 

fino filamento de cromatina.


 Cariorrexe: Têm núcleos que são caracterizadas por agregação mais extensa 

da cromatina nuclear, em relação as células de cromatina condensada. Eles 

têm um padrão salpicado nuclear densamente indicativo de fragmentação 

nuclear que conduz à eventual desintegração do núcleo.


 Cariólise: São células nas quais o núcleo é completamente esgotado de DNA 

e é evidente como uma imagem fantasma.


 Picnose: Caracterizam-se por um pequeno núcleo encolhido, com uma alta 

densidade de material nuclear que é uniforme, mas intensamente corado


 Cromatina Condensada: Mostram um padrão nuclear aproximadamente 

estriado em que a cromatina agregada é intensamente corada. Nestas 

células, é evidente que a cromatina é agregada em algumas regiões do 

núcleo, enquanto se perde em outras áreas.
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Figura 3. Diferentes tipos de morfologia de células encontradas na mucosa bucal e suas anomalias 
nucleares, coradas através do método Feulgen/Fast-green (A) célula basal; (B) célula normal; (C) célula 
com um micronúcleo; (D) célula com dois micronúcleos; (E) ponte nucleoplasmática; (F) nuclear buds; (G) 
binucleada; (H) cromatina condensada; (I) cariorrexe; (J) picnose; (L) cariólise. Microscopia de luz, 
ampliação:100x. Elaborado pelo autor 
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4.8 ANÁLISE DOS DADOS 
 

 

Os dados dos questionários e a contagem das anomalias nucleares de ambos 

os grupos foram exportados da plataforma REDCap através de um banco de dados 

criado no software SPSS (Statistical Package for the Social Science, versão 20.0) e 

após a verificação da consistência dos dados. 
 

Inicialmente, os dados foram tabulados considerando as estatísticas 

descritivas (média, desvio padrão, mínimo, máximo e quartis) para os dados 

quantitativos; e tabelas de frequência para os qualitativos. 
 

Os grupos foram estratificados e avaliados quanto a distribuição das variáveis 

e apresentaram distribuição anormal (não-paramétrico). O teste de exato de Mann-

Whitney foi utilizado para a comparar as diferenças de morfologia celulares nos 

grupos. As comparações entre as variáveis sócio-demográficas e de estilo e hábitos 

de vida foram avaliadas através do teste qui-quadrado de Pearson e Mann-Whitney. 
 

Para verificar as correlações entre a frequência de micronúcleos de demais 

anomalias nucleares foi utilizada a análise univariada e incluída no modelo as 

variáveis; gênero, tabagismo, etilismo, escolaridade, Índice de Massa Corporal 

(IMC), idade, trabalho no campo em anos, agrotóxicos e Equipamento de Proteção 

Individual (EPI). Os testes de kruskal wallis, Mann-Whitney e correlação de 

Spearmann foram utilizados para averiguação estatística. 
 

Após análises univariada, foi adotado o modelo de Regressão de Poisson, 

comumente utilizado quando o desfecho é uma contagem de episódios de um 

evento em um intervalo de tempo, sendo e é utilizado para analisar a associação de 

variáveis discretas e um conjunto de variáveis explicativas, podendo servir como 

modelo para uma série de diferentes tipos de experimentos (71,72). Através do 

modelo univariado de Regressão de Poisson, foi possível avaliar prevalência das 

anomalias nucleares no grupo exposto e não exposto, considerando o valor de p 

<0,05 estatisticamente significante. 
 

No modelo de múltiplas variáveis de Poisson foram consideradas as variáveis 

que tiveram um valor de p <0,2 a partir das análises univariadas, e a variável 

permaneceu no modelo se p <0,05. O modelo foi ajustado quando umas das 

covariáveis apresentaram p-valor maior que 0,05, sendo então o modelo reduzido 

até a obtenção de um nível de significância <0,05 (método de seleção de Backward). 
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Tanto no modelo de regressão univariado e com múltiplas variáveis foi 

empregada a Razão de Prevalência (RP) e seus respectivos intervalos de confiança 

de 95% como estimador do grau de associação entre as variáveis. 
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4.9 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 
 

 

O projeto foi encaminhando ao O CEP da Fundação Pio XII – Hospital de Câncer 

de Barretos (CEP-HCB) para sua aprovação seguindo as normas regulamentadoras 

de pesquisa com seres humanos conforme prevê a resolução do CNS (Conselho 

Nacional de Saúde) nº 466 de 12 de dezembro de 2012. 
 

Atendendo aos fundamentos éticos e científicos pertinentes respeitando a 

dignidade e autonomia do participante por meio da utilização do TCLE onde os 

sujeitos foram esclarecidos sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, 

benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa acarretar, 

garantindo a plena liberdade do participante de recusar-se a participar ou retirar seu 

consentimento em qualquer fase da pesquisa sem penalização alguma. Será 

garantido a manutenção do sigilo e da privacidade dos participantes durante todas 

as fases da pesquisa. Este projeto encontra-se aprovado pelo Comitê de Ética da 

Fundação Pio XII – Hospital de Câncer de Barretos sob o número 1108/2016. 

 
 

4.9.1 Riscos e benefícios 
 

 

Os riscos da participação nesta pesquisa envolveram riscos mínimos, possível 

desconforto ou constrangimento durante a coleta do material da mucosa oral dos 

sujeitos. O material foi coletado em local reservado e com materiais estéreis de 

acordo com técnica especifica e segura, por profissional treinado e qualificado. 
 

A participação dos sujeitos na pesquisa não trará benefícios diretos, mas os 

resultados poderão futuramente beneficiar os mesmos. 
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4.10 FLUXOGRAMA GERAL DO ESTUDO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. Fluxograma com as etapas da pesquisa 
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5 RESULTADOS 
 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS 
 

 

No total, 80 trabalhadores expostos a agrotóxicos e 80 não expostos 

participaram do estudo. Quanto as características de gênero, predomina-se tanto 

nos expostos 83,8% como naqueles não expostos 82,5% o sexo masculino, não 

houve diferença entre os gêneros (p=0,833) Tabela 2. 
 

Há predominância da etnia branca em ambos os grupos, 71,2% nos expostos 

e 49,0% não expostos. Sobre a escolaridade, 33,0% dos expostos possuem ensino 

fundamental completo enquanto 13,8% dos não expostos. 
 

Não ocorreu diferença de idade entre os grupos (p = 0,524). A média de idade 

no grupo exposto foi de 48,8 anos, enquanto no grupo não exposto 47,2 anos 

respectivamente. Em relação ao consumo de bebida alcoólica no grupo exposto 

61,3% ingerem bebida alcoólica habitualmente, enquanto que nos indivíduos não 

expostos 63,7%. Os grupos não diferiram com respeito ao consumo de álcool (p = 

0,744) Tabela 2. 
 

Sobre tabagismo, foi encontrado diferença (p=0,017) entre os grupos, 

observou-se no grupo exposto a predominância do hábito de fumar atualmente com 

21,5% Tabela 2. 
 

Em relação ao tempo de trabalho no campo observou-se uma média de 29 

anos (DP=14). Quanto ao uso de medidas de proteção, 69% afirmaram não usar 

nenhum tipo de proteção durante a preparação ou aplicação de pesticidas. Diante do 

uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), 31,0% afirmaram usar proteção 

atualmente e 68,8% não utilizou EPI no passado, na preparação ou aplicação de 

agrotóxicos. 
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Tabela 2. Características do grupo exposto e não exposto 

 
Grupo  Exposto Não exposto  

  (N=80)  (N=80)  

Variáveis 
     

N % N % p-valor 
      

Gêneroa      
Feminino 13 16,2 14 17,5 

0,833 
Masculino 67 83,8 66 82,5  

Tabagismoa      
Nunca fumou 46 58,2 59 73,8  

Atual 17 21,5 5 6,2 0,017* 

Passado 16 20,3 16 20,0  

Etilismoa      
Não 31 38,8 29 36,2 

0,744 
Sim 49 61,3 51 63,7  

Etnia      

Branco 57 71,2 49 61,3  

Negro 6 7,5 12 15,0 - 
Pardo 17 21,2 19 23,8  

EPI      
Atual**      

Sim  46 (31,0%) - - - 

Não  31 (40,3%) - - - 

Passado      

Sim  25 (31,2%) - - - 

Não  55 (68,8%) - - - 

 Média Mediana Média Mediana  
 (DP) (Min-Máx) (DP) (Min-Máx)  

Idadeb 48,82 49,35 47,32 49,15 
0,524  (9,96) (25,20-65,00) (10,92) (23,80-64,80) 

  

Tempo trabalho no 29 30 - - - 
campo (anos) (14) (5-50)      

N = número de participantes  
*p-valor significante (Considerado p-valor < que 0,05) 
a Teste de qui-quadrado; b Teste Exato de Mann-Whitney 

EPI (Equipamento de Proteção Individual), **três participantes não responderam 
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5.2 ANÁLISE DE MICRONÚCLEOS 
 
 
 

Para a análise do ensaio de micronúcleo, também foram avaliadas outras 

morfologias celulares, dentre elas, células binucleadas, ponte nucleoplasmática, 

nuclear buds, cariorrexe, cariólise, picnose e cromatina condensada. As diferenças 

estatisticamente significantes foram identificadas na frequência de micronúcleos, 

células binucleadas, carriorexe e cromatina condensada no grupo exposto quando 

comparado ao grupo não exposto, como apresentado na Tabela 3. 

 
Tabela 3. Frequência de anomalias nucleares em células epiteliais da mucosa bucal dos não 
expostos e expostos a pesticidas (por mil células)  

 
 Exposto Não Exposto  

Anomalias nucleares (N= 80) (N= 80)  

Média Mediana Média Mediana p-valor  
 (DP) (Min-Máx) (DP) (Min-Máx)  
Micronúcleo 2 (2) 1 (0-10) 1 (1) 1 (0-5) 0,001*      

Binucleada 2 (2) 1 ( 0-10) 1 (1) 1 (0-4) 0,039*      

Ponte nucleoplasmática 1 (4) 0 (0-36) 1 (1) 0 (0-6) 0,427      

Nuclear buds 2 (3) 1 (0-20) 1 (2) 1 (0-12) 0,128      

Cariorrexe 5 (6) 3 (0-39) 2 (4) 1 (0-20) 0,002*      

Cariólise 4 (6) 2 (0-32) 3 (4) 1 (0-21) 0,073      

Picnose 4 (5) 3 (0-22) 5 (5) 4 ( 0-20) 0,539      

Cromatina condensada 4 (6) 2 (0-36) 2 (3) 1 (0-18) 
0,006*        

N = número de participantes  
*p-valor significante (Considerado p-valor < que 0,05) 
Teste Exato de Mann-Whitney 

 
 

Na Figura 5, são apresentadas as diferenças encontradas para micronúcleos, 

células binucleadas, ponte nucleoplasmática, broken eggs cariorrexe, cariólise, 

picnose e cromatina condensada para ambos os grupos. Representados através dos 

boxplot, valores mínimos, primeiro quartil, mediana, terceiro quartil e valor máximo. 

Os pontos de discrepância são representados pelos outliers. 
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Figura 5. Representação gráfica da distribuição da frequência de 
micronúcleos, células binucleadas, ponte nucleoplasmática, broken 
eggs, cariorrexe, cariólise, picnose e cromatina condensada nos 
expostos e não expostos. (°*) indica pontos de discrepância, barras 
indicam valores percentuais e as linhas indicam desvios padrão 
mínimos e máximos 
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Afim de verificar a influência dos fatores confundidores nas avaliações de 

genotoxicidade, citoxicidade e morte celular, foi realizada a analise univariada Tabela 
 

4. Foram reveladas diferenças estatisticamente significantes para as variáveis sexo, 

tabagismo e idade, para os marcadores cariorrexe, picnose e cariólise 

respectivamente. As outras anomalias nucleares não se correlacionaram com as 

demais variáveis estudadas Tabela 4. 

 
Tabela 4. Frequência de micronúcleos e demais anomalias nucleares de acordo com gênero, 
tabagismo, etilismo, escolaridade, Índice de Massa Corporal (IMC), idade e tempo de trabalho no 
campo (anos) no grupo exposto e não exposto, valores expressos pela média e desvio padrão em 
1000 células   
Grupo MN BN PN NB CR CL PC CC 

         

Gêneroa         
Feminino 2 (2) 1 (2) 0 (1) 2 (2) 1 (2) 4 (6) 5 (5) 2 (2) 

Masculino 1 (2) 2 (2) 1 (3) 2 (3) 4 (6) 3 (5) 5 (5) 4 (5) 

p-valor 0,483 0,847 0,615 0,675 0,011* 0,938 0,912 0,464 

Tabagismob         
Nunca fumou 1 (2) 1 (2) 1 (1) 2 (3) 4 (6) 3 (5) 5 (5) 3 (4) 

Atual 2 (2) 1 (2) 2 (8) 2 (3) 2 (3) 3 (6) 3 (4) 5 (9) 

Passado 1 (2) 2 (2) 0 (1) 1 (2) 5 (6) 3 (6) 3(4) 3 (4) 

p-valor 0,499 0,619 0,321 0,957 0,413 0,226 0,020* 0,830 

Etilismoa         
Sim 1 (2) 1 (2) 1 (4) 2 (3) 4 (6) 4 (5) 5 (5) 3 (4) 

Não 1 (2) 2 (2) 1 (1) 1 (2) 4 (5) 3 (4) 4 (5) 4 (6) 

p-valor 0,757 0,962 0,683 0,382 0,567 0,527 0,389 0,666 

Escolaridadeb         
Primária** 1 (2) 2 (2) 0 (1) 2 (3) 3 (3) 4 (6) 4 (5) 3 (4) 

Secundária** 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (3) 4 (6) 3 (5) 4 (5) 4 (6) 

Terciária** 2 (2) 1 (1) 2 (7) 2 (3) 3 (5) 3 (4) 6 (5) 4 (5) 

p-valor 0,698 0,649 0,877 0,187 0,881 0,914 0,357 0,598 

IMC (kg/m²)         
Normal 2 (2) 2 (2) 1 (2) 2 (4) 4 (7) 2 (3) 5 (5) 3 (6) 

Sobrepeso 1 (2) 1 (2) 1 (1) 2 (2) 3 (5) 5 (6) 5 (5) 3 (4) 

Obesidade 1 (2) 1 (2) 1 (5) 2 (3) 3 (4) 2 (3) 4 (4) 3 (4) 

rhoc -0,062 -0,075 -0,014 -0,038 -0,181 0,019 -0,103 -0,064 
p-valor 0,568 0,305 0,784 0,985 0,123 0,064 0,624 0,229 

Idade         

rhoc 0,029 0,010 0,007 0,103 -0,014 -0,171 -0,245 0,10 
p-valor 0,719 0,195 0,931 0,195 0,864 0,031* 0,002* 0,904 
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Trabalho no  
campo (anos)  
rhoc -0,093 0,069 -0,003 0,010 0,158 0,001 0,014 -0,118
p-valor 0,415 0,543 0,979 0,931 0,165 0,996 0,904 0,302  

MN (Micronúcleo), BN (Binucleada), PN (Ponte nucleoplasmática), NB (Nuclear buds), CR (Cariorrexe), CL 
(Cariólise), PN (Picnose), CC (Cromatina condensada)  
**Primária (Analfabeto e Fundamental incompleto), **Secundária (Ensino Fundamental completo, médio 
completo e incompleto), **Terciária (Superior completo e incompleto) *p-valor significante (Considerado p-valor < 
que 0,05)  
a Teste Exato de Mann-Whitney; b Teste de kruskal wallis; c Correlação de spearman 

 
 

Com relação a utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) no grupo 

exposto, revelou-se que a utilização ou não de EPI não é relacionada a indução de 

marcadores de danos genéticos. Somente na análise considerando picnose observou-

se um valor de estatisticamente significante (p=0,026), conforme Tabela 5. 

 
 

Tabela 5. Frequência de micronúcleos e demais anomalias nucleares em relação a utilização de 
EPI no atual e passado em 1000 células   

 MN BN PN NB CR CL PN CC 

Uso de EPI         

Atual         

Sim 2 (3) 2 (2) 1 (2) 2 (4) 6 (8) 4 (7) 4 (5) 4 (5) 

Não 2 (2) 2 (2) 1 (5) 2 (3) 4 (5) 3 (5) 5 (5) 5 (7) 

p-valor 0,540 0,498 0,074 0,153 0,612 0,443 0,294 0,946 

Passado         

Sim 2 (3) 2 (2) 1 (2) 2 (4) 5 (9) 4 (7) 3 (5) 4 (4) 

Não 2 (2) 2 (2) 1 (5) 2 (3) 5 (5) 4 (5) 5 (5) 5 (7) 

p-valor 0,733 0,551 0,108 0,460 0,486 0,996 0,026* 0,519   
MN (Micronúcleo), BN (Binucleada), PN (Ponte nucleoplasmática), NB (Nuclear buds), CR (Cariorrexe), CL  
(Cariólise), PN (Picnose), CC (Cromatina condensada)  
*p-valor significante (Considerado p-valor < que 0,05) 
Teste Exato de Mann-Whitney 

 
 

Na análise do questionário, foi possível verificar que o grupo de trabalhadores 

rurais estão expostos a uma complexidade de agrotóxicos, devido a diversidade das 

plantações e culturas sendo as principais, pastagem, soja, seringueira, cana de 

açúcar, milho, citros, hortifrúti. 
 

Em relação aos agrotóxicos mais utilizados no grupo exposto, destacam-se o 

glifosato 97,60%, Abamectina 75,90%, 2,4D 60,20%, Oxicloreto de cobre 56,60%, 

Deltametrina e Cipermetrina 47%, Malationa 45,80%, seguidos da Atrazina, 
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Piraclostrobina e Sulfato de cobre com (44,60%). Na Tabela 6 pode-se observar os 

dez princípios ativos mais utilizados pelo grupo, organizados quanto a sua classe, 

grupo químico, classificação toxicológica e carcinogenicidade. 

 

 
Tabela 6. Lista dos principais agrotóxicos utilizados pelo grupo exposto, sua toxidade e 
carcinogenicidade  

 

Classe Agrotóxico Grupo químico ANVISAa IARCb 

Herbicida     
 Glifosato Glicina substituída IV 2A 

 2,4 D Ácido ariloxialcanóico I 2B 

 Atrazina Triazina III 3 

Inseticida/Formicida     
Acaricida/Nematicida Cipermetrina Piretróide II - 

 Deltametrina Piretróide III - 

 Malationa Organofosforado III 2A 

 Abamectina Avermectinas I - 

Fungicida/Bactericida     
 Oxicloreto de cobre Inorgânico - - 

 Sulfato de cobre Inorgânico - - 

 Piraclostrobina Estrobilurina II -   
a Classificação toxicológica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) I = extremamente tóxico, II = 
altamente tóxico, III = mediante tóxico, IV = pouco tóxico. b Classificação da carcinogenicidade da Agência 
Internacional de Pesquisa do Câncer (IARC) Grupo1 = agente carcinogênico, Grupo2A = provavelmente 
carcinogênico, Grupo2B = possivelmente carcinogênico, Grupo3 = não classificado como carcinogênico, Grupo4 
= não é carcinogênico 

 
 

Quanto a correlação entre os dez principais agrotóxicos utilizados pelo grupo 

exposto e a presença de micronúcleos e demais anomalias nucleares, o herbicida 

glifosato demonstrou de acordo com as análises, significância estatística para quatro 

das oito alterações nucleares pesquisadas, sendo elas, micronúcleo, células 

binucleadas, cariorrexe e cromatina condensada. O agrotóxico 2,4D com significância 

estatística para três anomalias nucleares, como podemos visualizar na Tabela 7. 
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Tabela 7. Distribuição dos principais agrotóxicos utilizados pelo grupo exposto e 
anomalias nucleares com valores expressos através da média e desvio padrão em 
1000 células   

 MN BN PN NB CR CL PC CC 
         

Glifosato         
Sim 2 (2) 2 (2) 1 (4) 2 (3) 5 (6) 4 (6) 4 (5) 4 (6) 

Não 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (2) 2 (4) 3 (4) 5 (5) 2 (3) 

p-valor 0,001* 0,023* 0,447 0,287 0,002* 0,060 0,381 0,006* 

2,4 D         
Sim 2 (2 ) 2 (2) 1 (2) 2 (3) 5 (6) 5 (6) 5 (5) 4 (6) 

Não 1 (1) 1 (2) 1 (4) 2 (2) 3 (5) 3 (4) 4 (5) 3 (4) 

p-valor 0,272 0,029* 0,934 0,845 0,015* 0,008* 0,708 0,399 

Atrazina         
Sim 2 (3) 2 (2) 1 (2) 2 (4) 6 (7) 4 (5) 4 (5) 5 (7) 

Não 1 (1) 1 (2) 1 (3) 2 (2) 3 (4) 3 (5) 5 (5) 3 (4) 

p-valor 0,009* 0,103 0,098 0,673 0,007* 0,110 0,578 0,088 

Cipermetrina         
Sim 2 (3) 2 (2) 1 (2) 2 (4) 6 (7) 3 (5) 3 (3) 5 (7) 

Não 1 (1) 1 (2) 1 (3) 2 (2) 3 (4) 3 (5) 5 (5) 3 (4) 

p-valor 0,508 0,289 0,074 0,521 <0,001* 0,425 0,246 0,039* 

Deltametrina         
Sim 2 (2) 2 (2) 1 (2) 2 (4) 5 (7) 3 (4) 5 (5) 5 (7) 

Não 1 (2) 1 (2) 1 (3) 2 (2) 3 (4) 4 (5) 4 (5) 3 (4) 

p-valor 0,847 0,447 0,131 0,797 0,030* 0,937 0,512 0,088 
Malationa         

Sim 2 (2) 2 (2) 1 (2) 2 (4) 6 (8) 3 (4) 4 (5) 5 (7) 

Não 1 (2) 1 (2) 1 (3) 2 (2) 3 (4) 3 (5) 5 (5) 3 (4) 

p-valor 0,566 0,068 0,718 0,315 0,006* 0,494 0,157 0,012* 

Abamectina         
Sim 2 (2) 2 (2) 1 (2) 2 (3) 5 (7) 3 (4) 4 (5) 4 (6) 

Não 1 (1) 1 (1) 1 (4) 2 (3) 3 (4) 3 (6) 5 (5) 3 (4) 

p-valor 0,064 0,015* 0,486 0,740 0,001* 0,144 0,420 0,067 

Sulfato de         
Cobre         

Sim 2 (2) 1 (2) 1 (2) 2 (4) 6 (8) 4 (6) 4 (5) 5 (6) 

Não 1 (2) 2 (2) 1 (3) 2 (2) 3 (4) 3 (5) 5 (5) 3 (5) 

p-valor 0,397 0,860 0,411 0,551 0,024 0,070 0,468 0,022* 

Piraclostrobina         
Sim 2 (2) 2 (2) 1 (2) 1 (2) 4 (4) 4 (6) 5 (5) 4 (7) 

Não 1 (2) 2 (2) 1 (3) 2 (3) 4 (6) 3 (5) 4 (5) 3 (4) 

p-valor 0,701 0,782 0,437 0,684 0,137 0,544 0,645 0,583   
MN (Micronúcleo), BN (Binucleada), PN (Ponte nucleoplasmática), NB (Nuclear buds), CR 
(Cariorrexe), CL (Cariólise), PN (Picnose), CC (Cromatina condensada) 
*p-valor significante (Considerado p-valor < que 0,05) / Teste Exato de Mann-Whitney 
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Diante dos resultados apresentados na Tabela 3, foram observadas 

diferenças estatisticamente significantes para micronúcleos, células binucleadas, 

carriorexe e cromatina condensada no grupo exposto. Sendo assim, com intuito de 

avaliar o quanto o as anomalias nucleares impactam nos indivíduos expostos, foi 

realizada método de análise de regressão de Poisson, para verificar maior 

prevalência das anomalias nucleares no grupo exposto. 
 

Conforme demonstrado na Tabela 8, a RP (Razão de Prevalência) que 

demonstra a propensão que o grupo exposto possui de apresentar pelo menos uma 

anormalidade nuclear em comparação com o grupo não exposto. Por meio do método 

de regressão de Poisson univariada foi encontrada associação estatisticamente 

significante para o micronúcleo e quatro das demais anomalias nucleares avaliadas. 

Para o micronúcleo e Ponte nucleoplasmática existe aproximadamente 2 vezes mais de 

prevalência (RP=2,093) (RP=2,333), 61% para células binucleadas (RP=1,613), 97% 

para cariorrexe (RP=1,975) e 88% na cariólise (RP=1,888). 
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Tabela 8. Razão de Prevalência (RP) e intervalo de confiança de 95% para a 
frequência de micronúcleos e demais alterações nucleares no grupo exposto  

 
Anomalias Nucleares  p-valor RP [IC 95%] 

    
 Não  

1  exposto  
   

Micronúcleo Exposto <0,001 2,093 [1,459-3,003] 
 Não  

1  exposto  
   

Binucleada Exposto 0,005 1,613 [1,151-2,260] 
 Não  

1  exposto  
   

Ponte 
Exposto 0,048 2,333 [1,007-5,407] Nucleoplasmática    

 Não  
1  exposto  

   

Nuclear buds Exposto 0,101 1,514 [0,923-2,485] 
 Não  

1  exposto  
   

Cariorrexe Exposto 0,002 1,975 [1,284-3,036] 
 Não  

1  exposto  
   

Cariolise Exposto 0,174 1,384 [0,866-2,211] 
 Não  

1  exposto  
   

Picnose Exposto 0,606 0,918 [0,663-1,271] 
 Não  

1  exposto  
   

Cromatina 
Exposto 0,004 1,888 [1,225-2,909] condensada      

n = número de participantes  
*p-valor significante (Considerado p-valor < que 0,05)  
RP – Razão de Prevalência 
IC – Intervalo de Confiança 

 
 

Na Tabela 9 utilizou-se a regressão de Poisson com múltiplas variáveis, foi 

encontrado associação estatisticamente significante para o biomarcador micronúcleo 

e o agrotóxico glifosato (p=0,001) no modelo não ajustado (completo). 
 

O glifosato apresentou-se estatisticamente significante também para as 

células binucleadas (p=0,003) e para cromatina condensada (0,005) no modelo 

ajustado (reduzido) Tabela 9. 
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Tabela 9. Modelo de regressão de Poisson de múltiplas variáveis para presença 
de micronúcleos e demais anomalias nucleares no grupo exposto   

 RP I.C. 95% p-valor Modelo 
     

Micronúcleo     

Agrotóxico     

Glifosato 2,309 1,417-3,760 0,001* Não 
Atrazina 1,717 1,000-2.949 0,050 ajustado 

Binucleada     
Agrotóxico    

Ajustadoa 
Glifosato 1,666 1,190-2,333 0,003*  

Cariorrexe    ‘     

Agrotóxico    
Ajustadoa 

Sulfato de Cobre 1,693 0,998-2,873 0,051  

Cariólise     
Agrotóxico    Não     

Atrazina 1,701 0,988-2,928 0,055 ajustado 

Cromatina Condensada     
Agrotóxico     

Glifosato 1,860 (1,209-2,862) 0,005* 
Ajustado 

   
*p-valor significante (Considerado p-valor ≤ que 0,05)  
RP – Razão de Prevalência  
IC – Intervalo de Confiança 
a Método de Seleção de Backward 
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6 DISCUSSÃO 
 
 

Os resultados obtidos no presente estudo possibilitaram identificar as 

características gerais de trabalhadores da agricultura familiar, assim como os danos 

cromossômicos por meio do ensaio de micronúcleos e outras anomalias nucleares 

no epitélio de células da mucosa bucal de ambos os grupos. 
 

O contato com os agrotóxicos representa um grande perigo para o trabalhador 

rural, a exposição ocupacional pode desencadear sérios riscos à saúde, sendo estes 

ainda pouco esclarecidos. E a utilização de biomarcadores de detecção precoce a 

exposição ocupacional para mensuração de efeitos genotóxicos e citotóxicos, são 

constantemente utilizados, afim de estimar a predição do potencial risco de 

desenvolvimento de câncer. 
 

Neste contexto no ensaio de micronúcleos em células epiteliais da mucosa bucal 

vêm sendo consideradas mais sensíveis quando comparado ao ensaio de linfócitos 

de sangue periférico para a verificação da indução do dano citogenético provocada 

pelos agentes carcinogênicos, quando o tecido atingido é o epitelial(73). 
 

A formação de micronúcleo é um processo precoce e indutor da carcinogênese 

em seres humanos, particularmente quando utilizado através na análise do raspado 

bucal. Assim, o teste MN é especialmente usado para a identificação de etapas pré-

clínicas do câncer, dessa maneira considerado um biomarcador de detecção 

precoce(74). 
 

O ensaio de micronúcleos em células epiteliais da mucosa bucal apresenta 

grandes vantagens em relação a outras técnicas, tais como o ensaio em linfócitos, 

pois não necessita de preparações de cultura de células, é um bom indicador de 

alterações cromossômicas, não é invasivo, além de possuir baixo custo(75,76). 
 

Vários estudos vem apontando maior frequência de micronúcleos quando 

avaliado a exposição ocupacional em diversos grupos, tais como, em trabalhadores 

da construção civil(77), exposição ocupacional a baixas doses de radiação 

ionizante(48); coletores e recicladores urbanos de resíduos sólidos(49,78); 

mineradores de carvão(79) e exposição a formaldeídos em cabelereiros(80,81). 
 

No presente estudo a frequência de micronúcleos foi maior no grupo de 

trabalhadores rurais quando comparado com os não expostos. Coincidentemente, 

no estudo de Carbajal-López et al., (2016)(82) avaliou-se o efeito genotóxico dos 

agrotóxicos em aplicadores de pesticidas utilizando o ensaio de micronúcleos em 
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células epiteliais da mucosa bucal e os autores demonstraram o aumento deste 

biomarcador no grupo exposto. Em um estudo recente de Marcelino, Wachtel e Ghisi 

(2019)(83), os autores compararam os trabalhadores rurais que foram expostos a 

pesticidas em sua atividade laboral a pessoas que não tiveram contato com essas 

substâncias tóxicas, a análise estatística revelou uma diferença estatisticamente 

significante entre as frequências de micronúcleos da mucosa bucal. Nos achados de 

Benedetti et al.,(2018)(84) e Gaikwad et al.,(2018)(63) também foram encontrados 

aumento da frequência de micronúcleos em trabalhadores expostos aos agrotóxicos 

nas plantações de soja e uva respectivamente. Estes resultados corroboram com os 

nossos achados. 
 

Por outro lado, nos resultados obtidos por Pastor et al.,(2001)(85) e Lucero et 

al.,(2000)(86) que avaliaram trabalhadores agrícolas expostos a agrotóxicos não foi 

observado nenhuma diferença estatística nas frequências de micronúcleos entre 

expostos e não expostos aos agrotóxicos. Entretanto, os autores encontraram no 

grupo exposto um aumento na frequência de células binucleadas. 
 

Embora as frequências de micronúcleos, sejam importantes para averiguação das 

quantidades absolutas, também podem ser uteis na estimativa do biomonitoramento 

ocupacional(41), porque explora danos nucleares ligadas a genotoxidade. Além disso, 

servem de parâmetros para avaliar eventos ligados a citoxidade/defeitos na divisão 

celular e morte celular. Dessa forma, no mesmo ensaio pode-se analisar outras 

anomalias nucleares, como células binucleadas, ponte nucleoplasmática, broken eggs, 

cromatina condensada, carriorrexe, cariólise e picnose. Em nossos resultados 

encontramos um aumento significativo de células binucleadas, cromatina condensada e 

cariorrexe no grupo exposto quando comparado ao não exposto. 
 

As células binucleadas estão relacionadas defeitos citocinéticos (que pode estar 

relacionado à aneuploidia)(68,87). Nos estudos de Benedeti et al.,(2018)(84) e Kausar 

et al.,(2014)(88) que avaliaram produtores de soja expostos a agrotóxicos e 

trabalhadores do jardim do chá na Índia, foram observadas um aumento das 

frequências de células binucleadas. Em contraste no estudo de Hamid et al.,(47) não 

foram encontrados diferenças estatisticamente significativas na frequência de 

células binucleadas para agricultores e controles. 
 

Venkata e colaboradores(61) encontram em seus estudos maior frequência de 

pontes nucleoplasmáticas em trabalhadoras na Índia expostas a agrotóxicos, 
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corroborando com nossos achados, este tipo de anormalidade nuclear é descrita na 

literatura para a manifestação a substâncias que induzem genotoxidade celular(69). 
 

Benedeti et al.,(2018)(85), Kausar et al.,(2014)(89) e Kehdy et al.,(2007)(89), 

Carbajal-López(82) revelaram diferenças estatisticamente significantes para 

cromatina condensada e cariorrexe, em trabalhadores expostos a pesticidas. Estes 

resultados corroboram com os nossos achados. 
 

Cromatina condensado, cariorrexe, picnose e cariólise são biomarcadores 

associados a morte celular(64,68,87,89). Essas anomalias estão presentes no epitélio 

escamoso, em particular devido processo de mastigação da mucosa bucal, e a 

constante a ação de agentes mutagênicos aumenta a taxa de mortes celulares, 

evidenciado pelo aumento dessas anomalias nucleares(90). 

Neste estudo quando analisados os fatores confundidores e a relação com as 

morfologias celulares e micronúcleo, não foram observadas diferenças significativas 

quanto a idade em ambos os grupos, o que corrobora com os estudos anteriores 

realizados com populações rurais(47,91,92). 
 

Além da idade, a frequência de micronúcleos também pode ser influenciada pelo 

gênero. Uma maior frequência de MN em mulheres do que em homens foi 

observada em populações sem exposição a qualquer agente físico ou químico, 

sendo demostrado no gênero feminino aumento de micronúcleos(93). Nosso estudo, 

no entanto, não encontrou diferenças significativas quanto ao gênero quando 

comparado os dois grupos e para as frequências de micronúcleos. O que podemos 

destacar que o fator exposição é o possível indutor da frequência de MN. 
 

O tabagismo é um agente tóxico conhecido e tem a capacidade de induzir danos 

no DNA(94). Nosso estudo encontrou diferença estatisticamente significante no 

grupo exposto quanto ao consumo de tabaco. Quando realizada a regressão de 

Poisson de múltiplas variáveis, da relação da frequência de micronúcleos ao 

tabagismo, não foi observada diferenças estatisticamente significativas. Nos estudos 

de Bortoli, Azevedo, Silva(2009)(92) realizado com trabalhadores rurais brasileiros 

expostos aos princípios ativos utilizados no tabaco, também não foram encontradas 

diferenças estatísticas. 
 

O consumo de bebida e seus metabólitos estão associados a dano nas cadeias 

de DNA, promovendo a geração de espécies reativas de oxigênio (ROS), oxidação e 

estresse contribuindo para a instabilidade genética(95). Como ocorreu no tabagismo, 

nossos resultados não apresentaram diferenças estatísticas da relação entre as 
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morfologias celulares e o consumo de bebida. Não foram encontrados diferenças 

estatisticamente significantes quando comparado ambos os grupos quanto ao 

etilismo, bem como para presença de micronúcleos, como demonstrado por Bortoli 

et al.,(2009)(92) e Sailaja et al.,(2006)(96). 
 

Os efeitos dos pesticidas são variados, de acordo com o a toxicologia e 

classificação dos mesmos(97). Quanto aos grupos, os organofosfatos, 

organoclorados e carbamatos apresentam diferentes mecanismos de ação química 

e metabóltica, exercendo diferentes efeitos no organismo humano(98). Pra estas 

classes os efeitos toxicológicos são bem descritos. Por outro lado, recentemente, a 

IARC classificou alguns agrotóxicos como possíveis carcinogênicos aos seres 

humanos, um exemplo é o glifosato e demais agrotóxicos(99,100). 
 

Em nosso estudo mecanismos citotóxicos e de morte celular foram associados 

ao uso dos princípios ativos, glifosato, atrazina, 2,4 D, abamectina, cipermetrina, 

deltametrina, malationa e sulfato de cobre. Nossos achados diante das análises 

múltiplas de variáveis apontaram o glifosato como principal agrotóxico utilizado pelos 

trabalhadores rurais, observando maior tendência na formação de micronúcleos, 

assim como à atrazina. Em nossa interpretação este é o primeiro estudo que reporta 

tal análise. Nos estudos de Kausar et al.,(2014)(88) e Benedetti et al.,(2013)(64) 

foram encontrados aumento da frequência de MN no grupo exposto a agrotóxicos, 

que no auto relato verificou-se o uso das substancias, glisosato, 2,4D, cipermetrina, 

deltametrina, malationa, porêm analises de correlação não foram apresentadas. 
 

Os trabalhadores da agricultura familiar são expostos a uma mistura complexa 

de pesticidas, é difícil atribuir um efeito genotóxico a uma determinada classe 

química ou composto, porém nossas análises estatísticas revelaram o envolvimento 

do glifosato e atrazina. Estudos epidemiológicos revelaram que o trabalhador rural 

exposto a agrotóxicos possuem um risco maior de desenvolver câncer, como o de 

linfoma não-Hodgkin e leucemia(101–104). 
 

Nossos resultados demonstram que no grupo exposto a agrotóxicos há uma maior 

predominância de micronúcleos e de algumas outras anomalias nucleares quando 

comparado ao grupo sem exposição. Embora tenhamos reduzido o viés do estudo 

através da análise univariada e múltipla considerando os fatores confundidores. O 

estudo possui algumas limitações, não foi possível dosagem biológica em soro ou urina 

dos princípios ativos mais relatados pelos trabalhadores rurais, a realização de 
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exames hematológicos e ou marcadores bioquímicos. Além disso, não foi possível 

no questionário averiguar os aspectos nutricionais de cada grupo. 
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7 CONCLUSÃO 
 
 

 

Com base em nossos dados podemos concluir que: 
 
 
 

1) Foi possível implementar a metodologia do ensaio de micronúcleos em células 

epiteliais da mucosa bucal para avaliação dos marcadores associados a danos 

genotóxicos, citotóxicos e de morte celular em ambos os grupos. 

 
 

2) Através da aplicação do questionário encontramos as principais características 

demográficas, o histórico ocupacional e os agrotóxicos utilizados pelos 

trabalhadores da agricultura familiar da região de Barretos. 

 
3) Quando comparamos os biomarcadores em ambos os grupos, encontramos no 

grupo exposto maior predominância de micronúcleos, células binucleadas, 

apoptóticas e necróticas. 

 
4) Através da utilização do método de regressão de Poisson foi observado maior 

prevalência dos indivíduos expostos ao herbicida glifosato para o aumento da 

frequência de eventos genotóxicos, citotóxicos e de morte celular. Além disso, 

indivíduos expostos a atrazina apresentaram uma tendência de aumento da 

frequência de MN. 

 
5) Nossos resultados sugerem que a utilização dos agrotóxicos está associada a 

possíveis eventos genotóxicos que podem ser vinculados ao potencial risco de câncer. 
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9 APÊNDICES 
 
 
 

9.1 APÊNDICE A - PROTOCOLO PARA ANÁLISE DE MICRONÚCLEOS DA 

MUCOSA BUCAL ATRAVÉS DO MÉTODO Feulgen/fast-green 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

 

Os Micronúcleos (MN) originam-se durante as fases de divisão celular, 

especificamente durante a mitose, acendem por cromossomos inteiros e acêntricos 

ou quebras e trocas cromossômicas, que não foram incorporados a célula filha 

durante a divisão celular. Podem ser formandos tanto dentro do núcleo principal, ou 

originando núcleos secundários. São utilizados para avaliação e indicação de 

possíveis danos cromossômicos em populações expostas a fatores carcinogênicos 

ou mutagênicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 - A seta indica uma célula bucal esfoliadas com MN, corada através 

do Método Feulgen/fast-green. 

 
 

Os micronúcleos são redondos ou de forma oval e o seu diâmetro deve estar 

no intervalo entre 1/3 e 1/16 do núcleo principal. Possuem a mesma intensidade de 

coloração e a textura como o núcleo principal. A maioria das células irá conter 

apenas um MN, mas é possível que as células contenham dois ou mais MN. 
 

O reagente de Schiff (Merck, Darmstadt, Alemanha) será utilizado no método 

de coloração de Feulgen/fast-green para corar o núcleo e micronúcleo, e 0,5% de 

Fast Green (Sigma, Aldrich, Brasil) será usado como um reagente de contraste para 

corar o citoplasma. 
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ETAPA I   
PREVIAMENTE 

 

 

Higienizar a bancada com álcool 70%; 
 

Separar os materiais e soluções abaixo: 
 

 Amostras;


 Tubo falcon 15ml;


 Estante para tubos tipo falcon 15ml e 50ml;


 Chumbers;


 Cubas de nylon para coloração;


 Suporte em inox e berço para as lâminas;


 Bandeja leitura de lâminas;


 Raque;


 Lâminas 25x75x1 mm (Ionizada)


 Lamínulas;


 Reagente de Schiff (fotossensível);


 Fast-green 0,5% (fotossensível);


 Conta-gotas;


 Entellan;


 Papel seda/filtro;


 Buccal cell buffer;


 Xilol;1


 Solução de Hidratação 5N (HCl - Ácido clorídrico fumegante 37%); 2


 Filtro de Whatman nº 1;


 Água Milli-Q;


 Pipeta Pasteur graduada descartável 3ml;


 Micropipeta 1000 μl e ponteiras;


 Contador de Células;


 Álcool 100% (Absoluto). 
 
 
 

 
1 Preparar na capela paramentado com EPI’S (Capote, Mascará e Luvas) 

 

2 Preparar fresco antes de cada utilização 
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 Realizar identificação das lâminas e montar o conjunto de lâminas limpas nas 
raques juntamente com os chumbers (Fig. 2).


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.2 - Conjunto de lâminas organizadas nos raques 

juntamente com os chumbers. 

 
 
 
 

ETAPA II  
 

 

PREPARAR SOLUÇÕES  
 
 
 
 
 

Utilizar Precauções Padrão e Equipamentos de Proteção Individual! 
 
 
 

 

1. Buccal Cell Buffer; 
 

2. Ácido clorídrico fumegante 37% (HCl 5N); 
 

3. Reagente contraste (contra-coloração) fast-green 0,5% 
 

 

1.  Modo do Preparo Buccal Cell Buffer (1litro) 
 

 

Primeiramente: 
 

 

Separar os sais: 
 

Tris base (0,01M) 
 

EDTA (0,1 M) 
 

NaCl (0,02 M) 
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Calcular a quantidade em gramas necessária para cada soluto através da formula 

abaixo: 
 
 
 

Mol. = Massa (g)  
PM . vol (l) 

 
 
 
 
 

Resultando na quantidade em gramas: Tris base (1,21 g); EDTA (37,22 g); 

Nacl (1,16g). 

 
 

Materiais: 
 

 

Vidrarias (01 Becker 02 litros, 02 provetas [01 litro cada, identificar com o nome 

da solução e da água], 01 frasco de 01 litro); balança analítica; agitador magnético; 

pHmêtro; 03 espátulas (uma para cada sal); imã; 03 barquinhas. 
 

Obs.: Como o EDTA possui uma grande quantidade de soluto, será necessário 

um Becker para realizar sua pesagem. 

 
 

 Calibrar o pHmêtro de acordo com os passos de Calibração sob a bancada, 
até que o mesmo adquira 100% de sensibilidade; * Quando o eletrodo estiver 
vazio preencher com KCl 3M afim de prolongar a vida útil do mesmo.


 

 

Procedimento: 
 

 

 Pesar os sais através da balança analítica;


 Colocar o agitador no Becker de 02 litros e depositar os sais;


 Acrescentar 500 ml de água Milli-Q;


 Ligar o agitador para que ocorra a homogeneização dos sais e colocar 

plástico filme sobre o Becker, afim de evitar salpicos. Aumentar 

gradativamente a velocidade do agitador;


 Verificar o pH da solução e acrescentar com pipeta de Pasteur NaOH para > 

pH ou HCl para <;
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 Após total homogeneização da solução e adequação ao pH desejado, 

transferi-la do Becker para a proveta identificada e completar com água Milli-

Q, até que se atinja o volume da solução desejada;





 Transferir a solução para o frasco de 01 litro, identificar e fixar rotulo: o nome 

da solução, pH, data da realização e validade;


 Vedar o frasco com fita para autoclave e autoclavar á 121°C por 30 minutos;


 Pode ser armazenado por três meses a temperatura ambiente 

aproximadamente 18-22 ° C.
 
 

2.  Modo do Preparo Solução de Hidratação HCl (5N) 01 litro 
 

 

12,06 (N) equivale a concentração inicial do HCl em 01 litro (Frasco) 
 

Utilizar a fórmula:  
 

C1.Vol1 = C2.Vol2 
 
 

12,06 (N) = 5N. 0,2 (l) 
 

Vol1 =  1   
12,06 

 
Vol1 = 0,08 (litros) = 80 ml Hcl [convertido em ml] 

 

 

Através da formula encontrou-se o soluto (80 ml de HCl) e precisamos 

completar com a quantidade de solvente (Água Milli-Q) para perfazer a solução. O 

volume final é equivalente a 200 ml (quantidade da cuba de nylon), então basta 

subtrair 200 – 80 = 120 ml que equivale a quantidade de solvente para completar e 

finalizar a solução. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Materiais: 
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HCl (Ácido Clorídrico Fumegante 37%); Vidrarias (02 provetas de 01 litro, 

identificando uma com o soluto e com a água Milli-Q; 

 
 

Procedimento: 
 

 

 Deve ser realizado em local bem ventilado com precauções de segurança 

apropriados;


 Transferir a quantidade calculada do soluto lentamente e com cuidado para a 

proveta para evitar uma reação exotérmica e potencial salpicos;


 Acrescentar água até atingir o volume total da solução;





 Transferir a solução para a cuba de nylon e mantendo-a vedada, devidamente 

identificada com o nome da solução, data da realização e validade.
 
 

3.  Modo do Preparo fast-green 0,5% 
 

 

Para realização da contra-coloração, será utilizado 0,5 % de fast-green que deve 

ser preparada e manipulada ao abrigo da luz. 
 

Com o intuito de preparar um litro da solução pesar um grama do pó em balança 

analítica. 

 
 

Materiais: 
 

01 espátula, 01 barquinha, 01 proveta 1000ml [água Milli-Q], frasco de vidro âmbar, 

filtro de Whatman nº 1, papel alumínio; funil. 

 
 

Procedimento: 
 

 

 Pesar o reagente através da balança analítica;


 Transferir o pó para a proveta preenchida com água Milli-Q e homogeneizar 

a solução rapidamente;


 Colocar o funil sobre o frasco âmbar, assim como o filtro e transferir a 

solução cuidadosamente para dentro do frasco;
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 Envolver com papel alumínio o frasco e identificar e fixar rotulo: o nome da 

solução, pH, data da realização e validade.


Obs.: Após preparada a solução pode ser armazenada por alguns anos. 



* Posteriormente ao preparo e diluição das soluções fast green 0,5%, HCl 5N, assim 

como Xilol, Schiff, Álcool absoluto reserva-las em cubas de nylon tampadas, 

identificadas, ao abrigo da luz e em temperatura ambiente. 

 
 

ETAPA III   
PREPARAÇÃO DAS LÂMINAS E COLORAÇÃO CITOLÓGICA 

 

 

1 – Retirar as amostras da câmara fria e colocá-las no vortex para agitação, o que 

proporcionará a dissolução do pellet ou aglomerado celular; 
 

2 – Transferir cuidadosamente 5 ml da amostra em SurePath com uma pipeta de 

1000 mL para os tubos de centrifugação (utilizar Falcon de 15 mL identificado e com 

tampa), segurando o tubo verticalmente e centrifugar à 1500rpm por 10 minutos; 
 

3 – Descartar o sobrenadante, deixando aproximadamente 1 ml de suspensão de 

células; 
 

4 – Ressuspender em 5ml de Buccal cell buffer e centrifugar á 1500rpm por 10 

minutos novamente, afim de remover bactérias e detritos celulares, que podem 

interferir na análise; 
 

5 – Descartar sobrenadante, deixando aproximadamente 0,5 ml de suspensão celular e 

ressuspender as células com algumas gotas de Buccal cell buffer até completar a marca 

de 1ml do tubo falcon, homogeneizar o material para lavagem celular; 

6 – Com as lâminas limpas montadas e identificadas, pipetar com micropipeta 

graduada em 500 μl; (0,5ml) da solução e depositar o sedimento nos chumbers; 
 

7 – Aguardar uma hora para que se proceda a fixação celular; 
 

Obs.: A fixação celular adotada baseia-se na ionização das lâminas (WWR); 
 

8 – Forrar com papel absorvente a bancada, decantar o liquido sobrenadante sob a 

pia, e sobre o papel toalha decantar a raque com lâminas/chumbers (apenas uma 

vez); 
 

9 – Retirar os chumbers e aguardar a secagem completa das lâminas e somente 

após realizar as etapas de coloração citológica. 
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Coloração citológica: 
 

 

1 – Realizar Hidratação – HCl 5N por 10minutos; 
 

2 – Lavagem em água corrente durante três minutos; 
 

3 – Realizar coloração de Schiff por 90 minutos na ausência da luz e em 

temperatura ambiente; 
 

4 – Realizar lavagem em água Milli-Q por 5 minutos; 
 

5 – Mergulhar em solução de fast-green 0,5% durante um minuto e meio e lavar bem 

com água Milli-Q; 
 

6 – Realizar desidratação através da lavagem em álcool absoluto durante 60 

segundos; 
 

7 – Realizar clareamento através do mergulho no xilol; 
 

8 - Deixar as lâminas secarem completamente durante pelo menos 30 minutos. 
 

 

ETAPA IV   
MONTAGEM ENTRE LÂMINA E LAMÍNULA 

 

 

 Forrar a bancada com papel seda ou papel absorvente;


 Colocar uma gota de Entellan (usar um conta-gotas de plástico), em cada uma 

das lâminas na área aproximada, que corresponde aos pontos de células;


 Posicionar a lâmina verticalmente e colocar a lamínula (permitir que o 

Entellan se espalhe);


 Pressione a lâmina suavemente para expulsar qualquer excesso de bolhas de 

ar ou excesso de Entellan.


 Certifique-se de que não há manchas ou bolhas sobre a lâmina.


 Limpar o excesso de Entellan nas bordas da lâmina para que a mesma não 

fique aderente a bandeja.


 Limpar com papel seda ou absorvente o frasco do Entellan e conta-gotas com 

xilol, afim de remover o excesso de produto;


 Colocar as lâminas em uma bandeja e deixar secar durante a noite.


 Armazena-las em bandeja/caixa de lâminas à temperatura ambiente e 

proceder leitura.
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ETAPA V   
CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PARA DETERMINAR A FREQUENCIA DE 

 
MICRONÚCLEOS 

 
 
 

 

Existem dois tipos de critérios. O primeiro tipo define os parâmetros para a 

inclusão de células a serem contadas da seguinte forma: citoplasma intacto e uma 

célula relativamente plana, pouca ou nenhuma sobreposição com células 

adjacentes, poucos ou nenhum detritos e perímetro nuclear normal, intacto, suave e 

distinto. O segundo tipo é usado para identificar o micronúcleo: perímetro liso e 

redondo (sugerindo a presença de uma membrana), tamanho de menos de um terço 

do diâmetro do núcleo principal, mas grande o suficiente para discernir a forma e a 

cor, a textura e a intensidade de coloração semelhante do núcleo, mesmo plano 

focal como o núcleo e não há sobreposição ou conexão para o núcleo. Os corpos 

intracitoplasmáticos extranucleares opacos visualizados sob uma lente de imersão e 

por contraste de fase são considerados micronúcleos, enquanto células binucleadas 

ou células com núcleos fragmentados, cariólise e núcleos parecendo como ovos 

partidos não serão contados como micronúcleos 
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9.2 APÊNDICE B - QUESTIONARIO SÓCIO-DEMOGRÁFICO APLICADO AOS 

GRUPOS 
 
 

 
AVALIAÇÃO DE RISCO E CONSCIENTIZAÇÃO DO CÂNCER OCUPACIONAL EM TRABALHADORES RURAIS NA 

REGIÃO DE BARRETOS 
 
P.I. HENRIQUE CÉSAR SANTEJO SILVEIRA  
  IDENTIFICAÇÃO    
 

1 
ID 

1 
  

    
      

 
2 

Identificação da amostra 
2 

  
    
      

 
3 

Região de coleta 
3 

  
 1- Barretos; 2- Outro   
     

 
4 

Se outro, qual? 
4 

  
 Descrever   
     
      

 
5 

Tipo de trabalhador 
5 

  
 1- Trabalhador não rural; 2- Trabalhador rural   
     

 
6 

Reside e trabalha na região por pelo menos 1 ano? 
6 

  
 0- Não; 1- Sim   
     

 
7 

Data de nascimento 
7 

  
 DD/MM /AAAA   
     

 
8 

Idade 
8 

os dois grupos  
 Idade em anos – A idade precisa estar entre 21 e 65 anos   
     

 
9 

Voce tem ou ja teve câncer? 
9 

para todos  
 

0- Não; 1- Sim 
  

     

  Controles    
      

  Ao longo da vida, você já trabalhou com algum desses agentes tóxicos? Marque todos  checkbox  
  que houveram?    
  1- Carvão mineral (coqueria); 2- Hidrocarbonetos aromáticos (ex: combustão de material  somente para controles –  
  orgânico em geral); 3- Cromo (revestimentos de metais); 4- Níquel (siderúrgicas, indústria  para o controle residir a  
 

10 
do metal); 5- Antineoplásicos; 6- Solventes (benzeno); 7- Gasolina (postos de gasolina; 

10 
pelo menos 1 ano,  entrar  

 indústria de petróleo); 8- Asbestos ou amianto (construção civil); 9- Radiação de RX estar dentro da faixa, nao      

  (laboratórios; hospitais); 10- Poeira de metais (solda); 11- Pó de madeira (construção  ter tido câncer, e nao para  
  de móveis, construção civil); 12-Sílica (fabricação de vidro, cimento, construção civil  todas as substancias  
  em geral); 13- Mercúrio (indústria de eletrônicos, soda caústica); 14- Cádmio (baterias);  var 6=1, var 8>=21 e  
  15- Xilol (laboratórios; hospitais)  <=65; var 9=0 e var 10=0  
      

  Não cumpre os critérios de inclusão – não pode participar da pesquisa  Se não cumprir o critério  

 11  11 acima  
      
  Trabalhador rural    
      

 

12 
Trabalha atualmente como trabalhador rural como atividade principal? 

12 
5, 7 e 8 são comuns  

 0- Não; 1- Sim e mais as especificas  
      

 
13 

Trabalhou por pelo menos 5 anos com agrotoxico(s)? 
13 

somente para rural  
 0- Não; 1- Sim   
     

      

  Não cumpre os critérios de inclusão – não pode participar da pesquisa  var 6=1, var 8>=21 e  
 14  14 <=65; var 9=0’;  
  

var12=1;var13=1 
 

     
      

  TCLE    
 

15 
Data de assinatura do TCLE 

15 
  

    
      

 
16 

TCLE 
16 

campo descritivo  
    
      

 
17 

Nome completo do participante de pesquisa 
17 

  
 Descrever   
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18 
Precisou ser assinado por representante legal?  

18 
 

 0- Não; 1- Sim  
     

19 
Nome completo do representante legal  

19 
se var acima =1 

 Descrever  
     

20 
Assinatura do participante de pesquisa ou representante legal  

20 
campo de assinatura 

   
     

21 
Nome por extenso do pesquisador  

21 
 

 Descrever  
     

22 
Assinatura do pesquisador  

22 
assinatura 

   
     

23 
Foi necessário testemunha imparcial?  

23 
 

 0- Não; 1- Sim  
    

 Nome por extenso da testemunha imparcial (para casos de analfabetos, semi-analfabetos   

24 ou portadores de deficiência visual) 
Descrever

24  
    
     

25 
Assinatura da testemunha imparcial  

25 
assinatura 

   
     

26 
Upload do termo  

26 
file upload 

   
     

 Questionario epidemiológico    

27 
Início da entrevista  

27 
 

 HH:MM  
    

     

 INFORMAÇÕES GERAIS    

28 
Sexo  

28 
 

1- Feminino; 2; Masculino  
   
     

29 
Peso  

29 
 

Em kg; 999- Ignorado  
   
     

30 
Altura  

30 
 

Em metros; 999- Ignorado  
   
     

31 
IMC  

31 
Campo calculado 

   
     

32 
Etnia  

32 
radio 

1- Branco; 2- Negro; 3- Pardo; 4- Indígena; 5- Oriental; 6- Outros; 999- Ignorado
 

   

33 
Mora  

33 
radio 

1- Zona rural; 2- Zona urbana
 

   

 Estudou até que série ou ano?   radio 

34 
1- Analfabeto; 2- Ensino f undamental incompleto; 3- Ensino fundamental 

34 
 

completo; 4- Ensino médio incompleto; 5- Ensino médio completo; 6- Superior  
   

 incompleto; 7- Superior completo; 999- Ignorado    
     

35 
Telefone 1  

35 
 

( ) ; 999- Ignorado  
   
     

36 
Observacao telefone 1  

36 
 

 
Descrever

 
    

37 
Telefone 2  

37 
 

( ) ; 999- Ignorado
 

   

38 
Observacao telefone 2  

38 
 

 Descrever  
    
     

39 
Telefone 3  

39 
 

( ) ; 99- Ignorado  
   

     

40 
Observacao telefone 3  

40 
 

 
Descrever

 
    

41 
Cidade de Residência  

41 
 

Descrever ; 999- Ignorado  
   
     

 Estado de Residência atual   dropdown 

42 
1, AC | 2, AL | 3, AP | 4, AM | 5, BA | 6, CE | 7, DF | 8, ES | 9, GO | 10, MA | 11, 

42 
 

MT | 12, MS | 13, MG | 14, PA | 15, PB | 16, PR | 17, PE | 18, PI | 19, RJ | 20, RN  
   

 | 21, RS | 22, RO | 23, RR | 24, SC | 25, SP | 26, SE | 27, TO | 99, Ignorado   
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43 
Trabalha 

43 
 

1- Zona rural; 2- Zona urbana 
 

   

44 
Cidade em que trabalha 

44 
 

Descrever ; 99- Ignorado  
   
    

 Estado em que trabalha  dropdown 

45 
1, AC | 2, AL | 3, AP | 4, AM | 5, BA | 6, CE | 7, DF | 8, ES | 9, GO | 10, MA | 11, 

45 
 

MT | 12, MS | 13, MG | 14, PA | 15, PB | 16, PR | 17, PE | 18, PI | 19, RJ | 20, RN  
   

 | 21, RS | 22, RO | 23, RR | 24, SC | 25, SP | 26, SE | 27, TO | 999, Ignorado   
    

 HÁBITO DE FUMAR   

46 
Você é fumante? 

46 
 

0- Nunca fumou; 1- Atual; 2- No passado; 999- Ignorado  
   
    

47 
Se ex-fumante, faz quantos anos que parou? 

47 
abrir se opção 2 

Em anos; 999- Ignorado  
   
    

48 
Por quanto tempo fuma/fumou? 

48 
Abrir se 1 ou 2 

Em anos; 888- Não se aplica; 999- Ignorado  
   
    

49 
Por quanto tempo fuma/fumou? 

49 
Abrir se 1 ou 2 

Em meses; 888- Não se aplica; 999- Ignorado  
   
    

50 Tempo total de tabaco 50 campo calculado – somar 
 tempos    

51 
Quantos cigarros fuma/fumava por dia? 

51 
Abrir se 1 ou 2 

Número; 888- Não se aplica; 999- Ignorado  
   
    

 FUMANTES PASSIVOS   

52 
Você convive com algum  fumante em casa todos os dias? 

52 
 

0- Não; 1- Sim; 999- Ignorado  
   
    

 Por quanto tempo permanece perto desta pessoa por dia?  colocar dropdown para 

53 
Tempo em horas; 999- Ignorado 

53 
aparecer somente se 1 na 

 questao acima    

    
 HÁBITOS DE BEBIDA   
    

54 
Você tem hábito de beber? 54  

0- Não; 1- Sim 
 

  

   
    

55 
Se sim, quantos dias por mês? 55 dropdown (1-31) 

1-31 
 

  

   
    

56 
O que você bebe? 56 checkbox 

1- Cerveja; 2- Pinga/cachaça; 3- Vinho; 4- Vodka; 5- Outro(s); 999- Ignorado 
 

  
   

    

57 
Quantidade de cerveja (cada dia que bebe) 57 Dropdown (1-60) – BL se 

Em copos americanos (200ml); 999- Ignorado 1  
  

    

58 
Quantidade de pinga/cachaça (cada dia que bebe) 58 Dropdown (1-60) – BL se 

Em copo de dose (30ml); 999- Ignorado 2  
  

    

59 
Quantidade de vinho (cada dia que bebe) 59 Dropdown (1-60) – BL se 

Em copos americanos (200ml); 999- Ignorado 3  

  
    

60 
Quantidade de vodka (cada dia que bebe) 

60 
Dropdown (1-60) – BL se 

Em copos americanos (200ml); 999- Ignorado 4   
    

61 
Se outro(s), qual? (cada dia que bebe) 

61 
Dropdown (1-60) – BL se 

Descrever; 999- Ignorado 4   
    

62 
Há quanto tempo você tem esse hábito? 62  

Em anos 
 

  
   

    

 HISTÓRICO DE DOENÇAS   
    

63 
Você já teve verrugas na pele? 

63 
 

0- Não; 1- Sim; 999- Ignorado  
   
    

64 
Local das verrugas: 

64 
Checkbox, abrir se 1 na 

1- Mãos; 2- Pés; 3- Cabeça e pescoço; 4- Outros locais; 999- Ignorado var acima 
  

    

65 
Local das verrugas: Outros locais 

65 
Abir se 4 acima 

Especifique; 888- Não se aplica; 999- Ignorado  
   
    

66 
Você já teve câncer? 

66 
 

0- Não; 1- Sim; 999- Ignorado  
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67 
Se sim, foi tratado com quimioterápico? 

67 
Abrir se 1 acima 

Descrever; 999- Ignorado
 

   

 COMORBIDADES   
    

 Você tem:  checkbox 
 1- Asma / bronquite; 2- Outras Doenças Respiratórias; 3- Doença Cardiovascular;   

68 4- Pressão Alta; 5- Diabetes; 6- Hepatite; 7- Tuberculose; 8- Esquistossomose; 68  
 9- AIDS; 10- Doença de Chagas; 11- Hepatite;12- Herpes; 13- Papiloma vírus   
 Humano (HPV); 14- Outro(s);   
    

69 
Se Hepatite, qual o tipo 

69 
checkbox – abrir se 11 

1- A; 2- B; 3- C; 4- D; 5- E acima 
    

70 
Se outro(s), 

70 
Se 14 acima 

Descrever; 999- Ignorado  
    

 QUESTÕES SOBRE SINTOMAS DE ASMA (ECHRS) E BRONQUITE CRÔNICA 
 Para responder a estas questões s e o paciente não estiver com certeza,assinale “não” 
    

 Sintomas   

 1- Chiado no peito; 2- Tosse seca; 3- Tosse com catarro; 4- Falta de ar em   

71 
repouso; 5- Falta de ar quando faz esforço; 6- Espirro frequente; 7- Coceira no 

71 checkbox nariz ou na garganta; 8- Mudança na voz; 9- Tontura (frequente); 10- Dor de    

 cabeça (frequente); 11- Câimbra (f requente) ; 12- Dores nas costas; 13- Dores   

 nos MMSS (membros superiores); 14- Dores nos MMII (membros inferiores)   
 HISTÓRIA DE CÂNCER NA FAM LIA   
    

72 
Câncer em familiares de 1º Grau (Pais, Irmãos e Filhos) 

72 
 

0- Não; 1- Sim; 999- Ignorado  
   
    

 Se sim, em familiares de 1º Grau (Pais, Irmãos e Filhos):  
Checkbox, se 1 na 

73 1- Pulmão; 2- Mama; 3- Endométrio; 4- Colorretal; 73 
anterior  5- Ovário; 6- Gástrico; 7- Outro(s); 999- Ignorado  

   
    

74 
Outros tipos de câncer de familiares de 1º Grau (Pais, Irmãos e Filhos) 

74 Se 7 na anterior 
Especifique; 888- Não se aplica; 999- Ignorado   

 SOMENTE PARA OS TRABALHADORES RURAIS   

 Trabalha no campo há quanto tempo (total)?  Branching logic – 
75 Em anos; 888- Não se aplica; 999- Ignorado 75 somente para trabalhador 

    

 Voce trabalha (se você trabalhar nos dois, considere a principal atividade):  

radio 76 1- Na agricultura familiar; 2- Para uma empresa 76 
    

 Qual tipo de plantação atual?   

77 1- Cana-de-açucar; 2- Soja; 3- Hortaliças; 4- Citrus; 77 checkbox 
 5- Pastagem; 6- Milho; 7- Seringueira; 8- Outro(s); 999- Ignorado   
    

 Se outro(s)   

78 Descrever; 999- Ignorado 78  
    

 Qual tipo de plantação já trabalhou no passado?  checkbox 

79 1- Cana-de-açucar; 2- Soja; 3- Hortaliças; 4- Citros; 79  
 5- Pastagem; 6- Milho; 7- Seringueira; 8- Outro(s); 999- Ignorado   

80 
Se outro(s) 

80 
 

Descrever; 999- Ignorado  
   

81 
Você já teve alguma doença relacionada ao trabalho? 

81 
 

0- Não; 1- Sim; 999- Ignorado  
   
    

82 
Qual(is)? 

82 
 

Especifique; 88- Não se aplica; 99- Ignorado  
   
    

83 
Quantas horas você trabalha por dia? 

83 
 

Em horas; 88- Não se aplica; 99- Ignorado  
   
    

84 
Quantos dias da semana você trabalha? 

84 
 

Em horas; 88- Não se aplica; 99- Ignorado  
   
    

85 
Faz quanto tempo que esta nessa função atual? 

85 
 

Em anos; 88- Não se aplica; 99- Ignorado  
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 Com quais tipos de agrotóxicos você trabalha/trabalhou?  checkbox 
 1- 2,4 D (Fersol, Amina 72, DMA 480 BR) 2- Abamectin (A) (Abamectin Nortox,    
 Abamex; Abamit; Grimectin; Kraft 36 CE; Vertimec 18 CE) 3- Aldicarb (Temik    
 150) 4- Amitraz (Parsec) 5- Atrazina (Atranex 500 SC; Atrazina Nortox 500 SC;    
 Atrazinax 500; Controller; Primagram Gold; Triamex 500 SC) 6- Azoxistrobina    
 (Azoxystrobin) (Amistar; Primo; Priori); 7- Bentazol(A) (Banir; Pramato);  8-    
 Carbendazim (Bendazol; Carben 500 SC; Derosal 500 SC); 9- Carbofuran    
 (Carboran Fersol; Diafuran; Furadan; Ralzer); 10- Cihexatina (Acarstin; Hokko    
 Cyhexatin 500) 11- Cipermetrina (Arrivo; Cipertrin; Sherpa); 12- Ciproconazol    
 (E) (Priori XTRA; Resist; Verdadero);13- Clomazone (Gamit; Sinerge) 14-    

86 
Clorimuron etílico (Classic; Conquest); 15- Clorpirifós (Clorpyrifos) (Fersol; 

86 
  

Lorsban); 16- Deltametrina (Decis; Decisdan; K-Obiol; K-Othrine) 17- Diazinon   
    

 (Diazol) 18- Diuron (Ametron; Diurex; Herburon; Karmex; Velpar); 19-    
 Estrobilurina 20- Glifosato (Glyphosate)(Agrisato; Glifos; Radar; Roundup; Trop;    
 Tropazin);  21- Haloxifop-R (Gallant; Verdict);  22- Hexazinone(A) (Advance;    
 Hexaron; Velpar K GRDA); 23- Hidróxido de cobre (Contact; Garrant; Garra;    
 Supera); 24- Imidacloprido (Confidor; Evidence; Gaucho, Premier); 25-    
 Malathion (Malathion); 26- Oxicloreto de cobre (Cupuran; Difere; Fungitol;    
 Resist); 27- Piraclostrobina (Comet; Opera); 28- Sodium Hydrogen    
 Methylarsonate (MSMA 720) (Fortex; Volcane); 29- Sulfato de cobre    
 (Agrimaicin); 30- Thiamethoxan (Actara; Adante; Verdadero 600 WG); 31- Outro    
     
 2,4 D    
     

87 
Se exposto, atual ou passado? 

87 checkbox 1- Atual; 2- Passado     
    

88 
Se passado, faz quanto tempo que parou? 

88 
BL se 2 na var. Acima 

Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado dropdown   
     

89 
Por quanto tempo usou/usa a substância? 

89 
  

Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado   
    
     

 Abamectin (A)    
     

90 
Se exposto, atual ou passado? 

90 checkbox 1- Atual; 2- Passado     
    

91 
Se passado, faz quanto tempo que parou? 

91 
BL se 2 na var. Acima 

Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado dropdown   
     

92 
Por quanto tempo usou/usa a substância? 

92 
  

Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado   
    
     

 Aldicarb    
      
 

90 

 
91 

 
92  

  
Se exposto, atual ou passado? 

90 checkbox 1- Atual; 2- Passado   
   

Se passado, faz quanto tempo que parou? 
91 

BL se 2 na var. Acima 

Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado dropdown  
   

Por quanto tempo usou/usa a substância? 
92 

 

Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado  
  

   

Amitraz     

93 
Se exposto, atual ou passado? 

90 checkbox 1- Atual; 2- Passado     
     

94 
Se passado, faz quanto tempo que parou? 

91 
BL se 2 na var. Acima 

Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado dropdown   
     

95 
Por quanto tempo usou/usa a substância? 

92 
  

Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado   
    
     

 Atrazina    

96 
Se exposto, atual ou passado? 

96 checkbox 1- Atual; 2- Passado     
    

97 
Se passado, faz quanto tempo que parou? 

97 
BL se 2 na var. Acima 

Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado dropdown   
     

98 
Por quanto tempo usou/usa a substância? 

98 
  

Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado   
    
     

 Azoxistrobina (Azoxystrobin)    

99 
Se exposto, atual ou passado? 

99 checkbox 1- Atual; 2- Passado     
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100 Se passado, faz quanto tempo que parou? 100 BL se 2 na var. Acima 

 Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado  dropdown 
    

101 Por quanto tempo usou/usa a substância? 101  
 Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado   
    

 Bentazol(A)   

102 Se exposto, atual ou passado? 99 checkbox 
 1- Atual; 2- Passado   

103 
Se passado, faz quanto tempo que parou? 

100 
BL se 2 na var. Acima 

Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado dropdown 
    

104 Por quanto tempo usou/usa a substância? 101  
 Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado   
    

 Carbendazim   

105 Se exposto, atual ou passado? 105 checkbox 
 1- Atual; 2- Passado   

106 
Se passado, faz quanto tempo que parou? 

106 
BL se 2 na var. Acima 

Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado dropdown 
    

107 Por quanto tempo usou/usa a substância? 107  
 Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado   
    

 Carbofuran   

108 Se exposto, atual ou passado? 108 checkbox 
 1- Atual; 2- Passado   

109 
Se passado, faz quanto tempo que parou? 

109 
BL se 2 na var. Acima 

Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado dropdown 
    

110 Por quanto tempo usou/usa a substância? 110  
 Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado   
    

 Cihexatina (banido pela Anvisa)   

111 Se exposto, atual ou passado? 111 checkbox 
 1- Atual; 2- Passado   

112 
Se passado, faz quanto tempo que parou? 

112 
BL se 2 na var. Acima 

Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado dropdown 
    

113 Por quanto tempo usou/usa a substância? 113  
 Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado   
    

 Cipermetrina   

114 Se exposto, atual ou passado? 114 checkbox 
 1- Atual; 2- Passado   

115 Se passado, faz quanto tempo que parou? 115 BL se 2 na var. Acima 
 Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado  dropdown 
    

116 Por quanto tempo usou/usa a substância? 116  
 Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado   
    

 Ciproconazol (E)   

117 Se exposto, atual ou passado? 117 checkbox 
 1- Atual; 2- Passado   

118 Se passado, faz quanto tempo que parou? 118 BL se 2 na var. Acima 
 Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado  dropdown 
    

119 Por quanto tempo usou/usa a substância? 119  
 Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado   
    

 Clomazone   

120 Se exposto, atual ou passado? 120 checkbox 
 1- Atual; 2- Passado   

121 Se passado, faz quanto tempo que parou? 121 BL se 2 na var. Acima 
 Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado  dropdown 
    

122 Por quanto tempo usou/usa a substância? 122  
 Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado   
    

 Clorimuron etílico   

123 Se exposto, atual ou passado? 123 checkbox 
 1- Atual; 2- Passado    
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124 
Se passado, faz quanto tempo que parou? 

124 
BL se 2 na var. Acima 

 Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado dropdown 
      

 125 Por quanto tempo usou/usa a substância? 125   
  Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado    
      

  Clorpirifós (Clorpyrifos)    

 126 Se exposto, atual ou passado? 126 checkbox 
  1- Atual; 2- Passado    
 

127 
Se passado, faz quanto tempo que parou? 

127 
BL se 2 na var. Acima 

 Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado dropdown 
      

 128 Por quanto tempo usou/usa a substância? 128   
  Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado    
      

  Deltametrina    

 129 Se exposto, atual ou passado? 129 checkbox 
  1- Atual; 2- Passado    
 

130 
Se passado, faz quanto tempo que parou? 

130 
BL se 2 na var. Acima 

 Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado dropdown 
      

 131 Por quanto tempo usou/usa a substância? 131   
  Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado    
      

  Diazinon    

 132 Se exposto, atual ou passado? 132 checkbox 
  1- Atual; 2- Passado    
 

133 
Se passado, faz quanto tempo que parou? 

133 
BL se 2 na var. Acima 

 Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado dropdown 
      

 134 Por quanto tempo usou/usa a substância? 134   
  Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado    
      

  Diuron    

 135 Se exposto, atual ou passado? 135 checkbox 
  1- Atual; 2- Passado    
 

136 
Se passado, faz quanto tempo que parou? 

136 
BL se 2 na var. Acima 

 Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado dropdown 
      

 137 Por quanto tempo usou/usa a substância? 137   
  Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado    
      

  Estrobilurina    

 138 Se exposto, atual ou passado? 138 checkbox 
  1- Atual; 2- Passado    
 

139 
Se passado, faz quanto tempo que parou? 

139 
BL se 2 na var. Acima 

 Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado dropdown 
      

 140 Por quanto tempo usou/usa a substância? 140   
  Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado    
      

  Glifosato (Glyphosate)    

 141 Se exposto, atual ou passado? 141 checkbox 
  1- Atual; 2- Passado    
 

142 
Se passado, faz quanto tempo que parou? 

142 
BL se 2 na var. Acima 

 Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado dropdown 
      

 143 Por quanto tempo usou/usa a substância? 143   
  Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado    
      

  Haloxifop-R    

 144 Se exposto, atual ou passado? 144 checkbox 
  1- Atual; 2- Passado    
 

145 
Se passado, faz quanto tempo que parou? 

145 
BL se 2 na var. Acima 

 Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado dropdown 
      

146 Por quanto tempo usou/usa a substância? 146   
  Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado    
      

  Hexazinone(A)    
       

147 
Se exposto, atual ou passado?

 1- Atual; 2- Passado 147 checkbox  
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148 
Se passado, faz quanto tempo que parou? 

148 
BL se 2 na var. Acima 

Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado dropdown 
    

149 Por quanto tempo usou/usa a substância? 149  
 Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado   
    

 Hidróxido de cobre   

150 Se exposto, atual ou passado? 150 checkbox 
 1- Atual; 2- Passado   

151 
Se passado, faz quanto tempo que parou? 

151 
BL se 2 na var. Acima 

Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado dropdown 
    

152 Por quanto tempo usou/usa a substância? 152  
 Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado   
    

 Imidacloprido   

153 Se exposto, atual ou passado? 153 checkbox 
 1- Atual; 2- Passado   

154 
Se passado, faz quanto tempo que parou? 

154 
BL se 2 na var. Acima 

Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado dropdown 
    

155 Por quanto tempo usou/usa a substância? 155  
 Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado   
    

 Malathion   

156 Se exposto, atual ou passado? 156 checkbox 
 1- Atual; 2- Passado   

157 
Se passado, faz quanto tempo que parou? 

157 
BL se 2 na var. Acima 

Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado dropdown 
    

158 Por quanto tempo usou/usa a substância? 158  
 Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado   
    

 Oxicloreto de cobre   

159 Se exposto, atual ou passado? 159 checkbox 
 1- Atual; 2- Passado   

160 
Se passado, faz quanto tempo que parou? 

160 
BL se 2 na var. Acima 

Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado dropdown 
    

161 Por quanto tempo usou/usa a substância? 161  
 Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado   
    

 Piraclostrobina   

162 Se exposto, atual ou passado? 162 checkbox 
 1- Atual; 2- Passado   

163 
Se passado, faz quanto tempo que parou? 

163 
BL se 2 na var. Acima 

Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado dropdown 
    

164 Por quanto tempo usou/usa a substância? 164  
 Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado   
    

 Sodium Hydrogen Methylarsonate (MSMA 720)   

165 Se exposto, atual ou passado? 165 checkbox 
 1- Atual; 2- Passado   

166 
Se passado, faz quanto tempo que parou? 

166 
BL se 2 na var. Acima 

Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado dropdown 
    

167 Por quanto tempo usou/usa a substância? 167  
 Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado   
    

 Sulfato de cobre   

168 Se exposto, atual ou passado? 168 checkbox 
 1- Atual; 2- Passado   

169 
Se passado, faz quanto tempo que parou? 

169 
BL se 2 na var. Acima 

Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado dropdown 
    

170 Por quanto tempo usou/usa a substância? 170  
 Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado   
    

 Thiamethoxan   

171 Se exposto, atual ou passado? 171 checkbox 
 1- Atual; 2- Passado    
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172 
Se passado, faz quanto tempo que parou? 

172 
BL se 2 na var. Acima 

Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado dropdown 
    

173 Por quanto tempo usou/usa a substância? 173  
 Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado   
    

 Outro   

174 Se exposto, atual ou passado? 174 checkbox 
 1- Atual; 2- Passado   

175 
Se passado, faz quanto tempo que parou? 

175 
BL se 2 na var. Acima 

Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado dropdown 
    

176 Por quanto tempo usou/usa a substância? 176  
 Em anos; Entre 0 (menos de 1 ano) e 65; 999- Ignorado   
    

    
 Quais os métodos que voce utiliza para a aplicação do agrotóxico?  checkbox – Somente se 

177 0- Não aplico; 1- Pulverizador costal manual; 2- Pulverizador motorizado; 177 marcou alguma opcao 
 3- Pulverizador de barra e atomizador; 888- Não se aplica; 999- Ignorado   
    

178 
Tem ou teve contato com agrotóxico aplicado por pulverização aérea? 

178 
 

0- Não; 1- Sim; 888- Não se aplica 999- Ignorado  
    

179 
Você utiliza atualmente a mistura de agrotóxicos (bomba química/mistura de tanque)? 

179 
 

0- Não; 1- Sim; 888- Não se aplica 999- Ignorado  
   
    

 Se sim, quando prepara a bomba química, quais os aditivos costuma utilizar?  checkbox 

180 1- Solventes (gasolina/diesel); 2- Fertilizantes; 3- Outros pesticidas; 180  
4- Surfactantes; 5- Óleo de culturas; 888- Não se aplica; 999- Ignorado 

 

   
    

181 
Você já teve algum incidente/experiência usando algum tipo de agrotóxico? 

181 
 

0- Não; 1- Sim; 888- Não se aplica 999- Ignorado  
   
    

182 
Se sim, quantas vezes? 

182 
dropdown 

1-5; mais de 5 (coletar apenas 5)  
   
    

 Incidente 1   
    

183 
Há quantos anos? 

183 
 

Em anos; 888- Não se aplica 999- Ignorado  
   
    

184 
Há quantos meses? 

184 
 

Em meses; 888- Não se aplica 999- Ignorado  
   
    

185 
Tempo total em anos 

185 
Campo calculado 

Tempo total em anos  
   
    

 Qual parte do corpo esteve exposta ao agrotóxico?  checkbox 

186 1- Cabeça/face; 2- Braços; 3- Mãos 4- Abdômen; 5- Pernas/pés; 186  
 6- Pulmão e trato respiratório; 7- Trato digestivo; 888- Não se aplica; 999- Ignorado   
    

 Quanto tempo depois desse incidente/experiência o Sr.(a) se lavou/banhou?  radio 

187 1- Cerca de 30 minutos; 2- 30-59 minutos; 3- 1 a 3 horas ;4- 4 a 6 horas; 5- 7 a 9 187  
horas; 6- Mais de 9 horas depois do incidente; 888- Não se aplica; 999- Ignorado 

 

   
    

 Incidente 2   
    

188 Há quanto tempo? 188  
 Em meses; 888- Não se aplica 999- Ignorado   
 Qual parte do corpo esteve exposta ao agrotóxico?  checkbox 

189 1- Cabeça/face; 2- Braços; 3- Mãos 4- Abdômen; 5- Pernas/pés; 189  
 6- Pulmão e trato respiratório; 7- Trato digestivo; 888- Não se aplica; 999- Ignorado   
 Quanto tempo depois desse incidente/experiência o Sr.(a) se lavou/banhou?  radio 

190 1- Cerca de 30 minutos; 2- 30-59 minutos; 3- 1 a 3 horas ;4- 4 a 6 horas; 5- 7 a 9 190  
 horas; 6- Mais de 9 horas depois do incidente; 888- Não se aplica; 999- Ignorado   
    

 Incidente 3   
     
 

191 
 
 

192 

 

Há quanto tempo? 
191 Em meses; 888- Não se aplica 999- Ignorado  

  

Qual parte do corpo esteve exposta ao agrotóxico? checkbox 

1- Cabeça/face; 2- Braços; 3- Mãos 4- Abdômen; 5- Pernas/pés; 192 
6- Pulmão e trato respiratório; 7- Trato digestivo; 888- Não se aplica; 999- Ignorado   
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 Quanto tempo depois desse incidente/experiência o Sr.(a) se lavou/banhou?  radio 

193 1- Cerca de 30 minutos; 2- 30-59 minutos; 3- 1 a 3 horas ;4- 4 a 6 horas; 5- 7 a 9 193  
horas; 6- Mais de 9 horas depois do incidente; 888- Não se aplica; 999- Ignorado 

 

   
    

 Incidente 4   
194 Há quanto tempo? 194  

 Em meses; 888- Não se aplica 999- Ignorado   

 Qual parte do corpo esteve exposta ao agrotóxico?  checkbox 

195 1- Cabeça/face; 2- Braços; 3- Mãos 4- Abdômen; 5- Pernas/pés; 195  
 6- Pulmão e trato respiratório; 7- Trato digestivo; 888- Não se aplica; 999- Ignorado   
    

 Quanto tempo depois desse incidente/experiência o Sr.(a) se lavou/banhou?  radio 

196 1- Cerca de 30 minutos; 2- 30-59 minutos; 3- 1 a 3 horas ;4- 4 a 6 horas; 5- 7 a 9 196  
horas; 6- Mais de 9 horas depois do incidente; 888- Não se aplica; 999- Ignorado 

 

   
    

 Incidente 5   

197 Há quanto tempo? 197  
 Em meses; 888- Não se aplica 999- Ignorado   

 Qual parte do corpo esteve exposta ao agrotóxico?  checkbox 

198 1- Cabeça/face; 2- Braços; 3- Mãos 4- Abdômen; 5- Pernas/pés; 198  
 6- Pulmão e trato respiratório; 7- Trato digestivo; 888- Não se aplica; 999- Ignorado   
    

 Quanto tempo depois desse incidente/experiência o Sr.(a) se lavou/banhou?  radio 

199 1- Cerca de 30 minutos; 2- 30-59 minutos; 3- 1 a 3 horas ;4- 4 a 6 horas; 5- 7 a 9 199  
 horas; 6- Mais de 9 horas depois do incidente; 888- Não se aplica; 999- Ignorado   

 Ocupação Atual   

200 
Em sua ocupação atual, utiliza equipamento de proteção individual (EPIs)? 

200 
apenas para 

0- Não; 1- Sim; 888- Não se aplica; 999- Ignorado trabalhadores rurais 
    

201 
A empresa fornece? 

201 
Se agricultura familiar, 

0- Não; 1- Sim; 888- Não se aplica; 999- Ignorado não abrir 
    

202 
Faz uso correto? 

202 
 

0- Não; 1- Sim; 888- Não se aplica; 999- Ignorado  
   
    

 Quais desses equipamentos você utiliza?  checkbox 

203 
1- Luvas; 2- Viseira/Óculos protetores; 3- Máscaras com filtro/Respirador; 

203 
 

4-Boné árabe/Chapéu;  5- Botas impermeáveis; 6- Avental; 7- Jaleco e  
   

 calças (hidrorepelentes); 888- Não se aplica; 999- Ignorado   
    

204 
Respeita o limite de 30 lavagens para o EPI (jaleco e calça)? 

204 
 

0- Não; 1- Sim; 888- Não se aplica; 999- Ignorado  
   

    

 Nas ocupações anteriores, caso fosse exposto a agrotóxico   
    

205 
Em sua ocupação anterior utilizava EPIs? 

205 
Abrir somente se foi 

0- Não; 1- Sim; 88- Não se aplica; 99- Ignorado exposto no passado 
    

206 
A empresa fornecia? 

206 
 

0- Não; 1- Sim; 88- Não se aplica; 99- Ignorado  
   
    

207 
Fez uso correto? 

207 
 

0- Não; 1- Sim; 88- Não se aplica; 99- Ignorado  
   
    

 Quais desses equipamentos utilizava?   

208 
1- Luvas; 2- Viseira/Óculos protetores; 3- Máscaras com filtro/Respirador; 

208 
 

4- Boné árabe/Chapéu; 5- Botas impermeáveis; 6- Avental; 7- Jaleco e  
   

 calças (hidrorepelentes); 88- Não se aplica; 99- Ignorado   
    

209 
Respeitava o limite de 30 lavagens para o EPI (jaleco e calça)? 

209 
até essa var apenas para 

0- Não; 1- Sim; 88- Não se aplica; 99- Ignorado rurais 
    

 Histórico de ocupações   
    

210 Em quantas ocupações anteriores trabalhou?   
 0 – 30 (abrir para 10 ocupações (em ordem cronológica)   
     



80 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
211  
 
 
 
 
 
 
 
212 

 
213 

 
214  
 
215 

 
216 

 
 

 
 

Você ja trabalhou nessa atividade ou com essa substancia diretamente?   
1- Indústria de alumínio (metais);  2- Coqueria (carvão mineral); 3- Fundição de   
ferro e aço; 4- Indústria de borracha; 5-  Indústria de móveis e marcenaria/   
Carpintaria e marcenaria (poeira de madeira, solventes); 6- Indústria de refinaria   
de níquel; 7- Indústria de calçados e consertos de sapatos, Produção de produtos   
de couro (couro e solventes);  8- Limpeza de chaminé (hidrocarbonetos 

211 checkbox aromáticos); 9-  Pintor (benzeno, solventes); 10- Salão de cabeleireiro ou barbeiro/ 
laboratórios (formaldeído, xilol); 11- Refinaria de petróleo; 12- Dedetizador, agente   
de controle de vetores (Inseticidas não arsenicais); 13- Lavagem a seco  (produtos   
químicos); 14- Indústria de vidros planos e vidros especiais  (sílica); 15- Indústria   
de celulose, papel e plástico   

   
Por quanto tempo trabalhou nessa função/ com essa substância? 

212 
replicar para cada 

Em anos; 88- Não se aplica; 99- Ignorado substância 
   

Por quanto tempo trabalhou nessa função/ com essa substância? 
213 

 

Em meses; 88- Não se aplica; 99- Ignorado  
   

Tempo total de exposição à substancia: 
214 calc Em anos

Hora de término da entrevista 
215 

 

HH:MM  
Tempo de entrevista (em minutos) 

216 Campo calculado  
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9.3 APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(TCLE) PARA PARTICIPAÇÃO DA PESQUISA 

 

 
TÍTULO DO ESTUDO: 

 
“Avaliação de risco e conscientização do câncer ocupacional em trabalhadores rurais na 
região de Barretos e de outros Estados Brasileiros” 

 
 
 

PESQUISADORES: 
 

Henrique César Santejo Silveira (Responsável) - Centro de Pesquisa em Oncologia 
Molecular do Hospital de Câncer de Barretos / Fundação Pio XII – Barretos, Brasil. 

 
Rui Manuel Reis - Centro de Pesquisa em Oncologia Molecular do Hospital de Câncer de 
Barretos / Fundação Pio XII – Barretos, Brasil. 

 
Jose Humberto Tavares Fregnani - Centro de Pesquisa em Oncologia Molecular do Hospital 
de Câncer de Barretos / Fundação Pio XII – Barretos, Brasil. 

 
Cássia Rubia Bernardo - Centro de Pesquisa em Oncologia Molecular do Hospital de 
Câncer de Barretos / Fundação Pio XII – Barretos, Brasil. 

 
Julia Maria Saraiva Duarte - Centro de Pesquisa em Oncologia Molecular do Hospital de 
Câncer de Barretos / Fundação Pio XII – Barretos, Brasil. 

 
Rhafaela Lima Causin - Centro de Pesquisa em Oncologia Molecular do Hospital de Câncer 
de Barretos / Fundação Pio XII – Barretos, Brasil. 

 
Jefferson Tennesse da Silva Vicente – Universidade de Cuiabá – Cuiabá, Brasil. 

 
 
 

O QUE É ESTE DOCUMENTO? 
 

Você está sendo convidado (a) a participar deste estudo que será realizado pelo Hospital de 
Câncer de Barretos - Fundação Pio XII e também pela Universidade de Cuiabá. Esse 
documento é chamado de “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” e explica este 
estudo e qual será a sua participação, caso você aceite o convite. O documento também 
fala os possíveis riscos e benefícios se você quiser participar, além de dizer os seus direitos 
como participante de pesquisa. Após analisar as informações do Termo de Consentimento e 
esclarecer todas as suas dúvidas, você terá o conhecimento necessário para tomar uma 
decisão sobre sua participação ou não no estudo. Não tenha pressa para decidir. Se for 
preciso, leve para a casa e leia o documento com os seus familiares ou outras pessoas que 
são de sua confiança. 

 
 

 
POR QUE ESTE ESTUDO ESTÁ SENDO FEITO? 
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Nos dias atuais, vários trabalhadores estão expostos em seu ambiente de trabalho a 
diversos fatores e agentes prejudiciais à saúde. Com isso, torna-se necessário que esses 
trabalhadores participem de atividades relacionadas à educação preventiva a doenças, 
sendo assim, este projeto contará com uma responsabilidade social junto às comunidades 
participantes. Ainda, a criação de um núcleo de profissionais voltados à prevenção do 
câncer ocupacional no Hospital de Câncer de Barretos, pode possibilitar a criação de um 
registro de câncer ocupacional que promoverá uma nova fronteira no estudo desta doença 
relacionada à ocupação no trabalho, o que muito auxiliará a saúde brasileira, beneficiando 
políticas públicas de saúde. 

 
 
 

O QUE ESTE ESTUDO QUER SABER? 
 

Nosso estudo pretende avaliar e conscientizar os trabalhadores rurais na região de Barretos e de 
outros Estados Brasileiros sobre o câncer no ambiente de trabalho, para isso iremos realizar um 
programa educacional de prevenção ao câncer junto às comunidades participantes. Além da 
realização de um vídeo educativo para os trabalhadores sobre o esclarecimento do câncer 
ocupacional, a importância do uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual) para prevenção 
de câncer e o limite máximo de resíduos (agrotóxicos) no qual o ser humano pode estar exposto. 
Posteriormente, aplicaremos um questionário para os trabalhadores a fim de, aumentar os 
conhecimentos referentes a possíveis doenças ocupacionais. Vamos realizar a coleta de 
amostras biológicas (sangue, urina e amostra bucal) para análises em estudos futuras. Estas 
amostras serão estocadas no Biobanco do Hospital de Câncer de Barretos, por isso, pedimos 
que você também assine outro Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que é o 
TCLE do Biobanco do Hospital de Câncer de Barretos. Neste projeto serão incluídos dois grupos 
de estudo, os trabalhadores rurais expostos aos agrotóxicos e um grupo controle que esteja não 
exposto aos agrotóxicos. 

 
 
 

O QUE ACONTECERÁ COMIGO DURANTE O ESTUDO? 
 

Todos os participantes (ou o responsável legal) irão assinar este termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido. O participante ou acompanhante responderá um questionário sobre os 
hábitos de vida. Serão formados vários grupos para a realização das atividades. Nos cursos 
estaremos trabalhando com aulas teórico-práticas abordando os seguintes temas: A 
importância da utilização de EPIs (Equipamento de Proteção Individual); Exposição 
Ocupacional e a relação com o Câncer; Principais agentes químicos e físicos encontrados 
no meio rural, importância e agravos à saúde; Prevenção e sua Importância. Os 
trabalhadores serão submetidos a um questionário simples, que será desenvolvido no 
propósito para medir o conhecimento adquirido com o vídeo que será apresentado no curso. 
Além disso, serão distribuídos folhetos para que os trabalhadores possam distribuir em suas 
casas, para que seus parentes compareçam ao Departamento de Prevenção do Hospital de 
Câncer de Barretos a fim de participar dos programas de Prevenção do Hospital. Será 
coletado sangue da veia, urina e amostra bucal de cada um dos sujeitos envolvidos na 
pesquisa, que possibilitará estudos futuros. 

 
 
 

HAVERÁ ALGUM RISCO OU DESCONFORTO SE EU PARTICIPAR DO ESTUDO? 
 

Durante a aplicação do questionário o participante pode se sentir constrangido por 
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alguma pergunta. Se isso ocorrer, o participante possui a total liberdade de não responder 
tal questão ou até de interromper o questionário. Após a aplicação do questionário, serão 
colhidas as amostras de sangue venoso. A coleta de sangue consiste em retirar 6 a 8 ml 
(aproximadamente 2 colheres das de sopa) da veia, através de uma agulha estéril. Você 
provavelmente sentirá a dor da punção (“picada da agulha”). Após a coleta poderá sair um 
pouco de sangue no local da punção (“picada da agulha”), podendo ficar roxo por alguns 
dias. Se isso acontecer, provavelmente voltará ao normal dentro de 15 a 20 dias. Em alguns 
casos pode acontecer de formar um “calombo” (hematoma) no local da punção (picada), o 
que também voltará ao normal dentro de 15 a 20 dias. Na coleta de urina será fornecido a 
você um frasco primeiramente você será instruído para desprezar o primeiro jato coletando 
o jato intermediário e o único incômodo pode ser a falta de vontade. Para a coleta da 
amostra bucal será utilizado um coletor que vai raspar a sua bochecha e que nenhuma dor 
ou desconforto será causado. O projeto é de baixo risco para os participantes de pesquisa. 
Porém, ocasionalmente, pode ocorrer a quebra de sigilo acidental. 

 
 
 

HAVERÁ ALGUM BENEFÍCIO PARA MIM SE EU PARTICIPAR DO ESTUDO? 
 

Nesse estudo, não haverá benefício direto aos participantes e a participação é por livre e 
espontânea vontade. Mas, ao final do estudo, as informações que ele gerar, poderá trazer 
benefícios futuros para outras pessoas. 

 
 
 

QUAIS SÃO AS OUTRAS OPÇÕES SE EU NÃO PARTICIPAR DO ESTUDO? 
 

A sua participação neste estudo é voluntária e não é obrigatória. Você pode aceitar 
participar do estudo e depois desistir a qualquer momento. Isto não implicará em nenhum 
prejuízo em suas atividades profissionais ou familiares. Você também poderá pedir a 
qualquer momento que as suas informações sejam excluídas completamente deste estudo e 
que elas não sejam usadas para mais nada. 

 
 

 
Com relação ao questionário, asseguramos ao indivíduo o direito de recusar-se a responder 
as perguntas que ocasionem constrangimentos de alguma natureza. 

 
 
 
 

 

QUAIS SÃO OS MEUS DIREITOS SE EU QUISER PARTICIPAR DO ESTUDO? 
 

Você tem direito a: 
 

1) Receber as informações do estudo de forma clara;  
2) Ter oportunidade de esclarecer todas as suas dúvidas;  
3) Ter o tempo que for necessário para decidir se quer ou não participar do estudo;  
4) Ter liberdade para recusar a participação no estudo, e isto não trará qualquer de 

problema para você; 
5) Ter liberdade para desistir e se retirar do estudo a qualquer momento; 
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6) Ter assistência a tudo o que for necessário se ocorrer algum dano por causa do 

estudo, de forma gratuita, pelo tempo que for preciso; 
7) Ter direito a reclamar indenização se ocorrer algum dano por causa do estudo;  
8) Ser ressarcido pelos gastos que você e seu acompanhante tiverem por causa da 

participação na pesquisa, como por exemplo, transporte e alimentação; 
9) Ter acesso aos resultados dos exames realizados durante o estudo;  
10) Ter respeitado o seu anonimato (confidencialidade);  
11) Ter respeitada a sua vida privada (privacidade);  
12) Receber uma via deste documento, assinada e rubricada em todas as páginas por 

você e pelo pesquisador; 
13) Ter liberdade para não responder perguntas que incomodem você;  
14) Ter liberdade para retirar o consentimento para que usem ou guardem o guarda 

material biológico que foi removido de você; 
 
 

O QUE ACONTECERÁ COM O MATERIAL QUE FOR COLETADO DE MIM? 
 

Inicialmente, os 8ml de sangue venoso será processado e armazenado à -20oC por tempo 
indeterminado no Biobanco do Hospital de Câncer de Barretos para análises posteriores 
que serão delimitadas pelos pesquisadores do projeto. 

 
No final do estudo, se sobrar algum material, ele será armazenado no Biobanco do Hospital 
de Câncer de Barretos, conforme Termo de Consentimento específico. Se tiver dúvidas 
sobre este Biobanco, pergunte ao pesquisador do estudo ou, então, entre em contato com o 
setor: (17) 3321-6600, ramal: 6963. 

 
 

 
SE EU TIVER DÚVIDAS SOBRE OS MEUS DIREITOS OU QUISER FAZER UMA 
RECLAMAÇÃO, COM QUEM EU FALO? 

 
Fale diretamente com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Câncer de Barretos. 
Este comitê é formado por pessoas que analisam a parte ética dos estudos e autorizam ele 
acontecer ou não. Você pode entrar em contato com este Comitê por telefone (tel: (17) 
3321-0347 ou (17) 3321-6600 - ramal 6647), e-mail (cep@hcancerbarretos.com.br) carta 
(Rua Antenor Duarte Vilela, 1331, Instituto de Ensino e Pesquisa, 14784-057) ou 
pessoalmente. O horário de atendimento é de 2ª a 5ª feira, das 8h00 às 17h00, e 6ª feira, da 
8h00 às 16h00. O horário de almoço é de 12h00 às 13h00. 

 
 
 

SE EU TIVER DÚVIDAS SOBRE O ESTUDO, COM QUEM EU FALO? 
 

Fale diretamente com o pesquisador responsável. As formas de contato estão abaixo: 
 

Nome do pesquisador: Dr. Henrique César Santejo Silveira. 
 

Formas de contato: (17) 3321-6600, ramal 7057, e-mail (henriquecssilveira@gmail.com) 
carta (Rua Antenor Duarte Vilela, 1331, Instituto de Ensino e Pesquisa, 14784-057) ou 
pessoalmente. 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 
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Eu entendi o estudo. Tive a oportunidade de ler o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido ou alguém leu para mim. Tive o tempo necessário para pensar, fazer perguntas 
e falar a respeito do estudo com outras pessoas. Autorizo a minha participação na pesquisa. 
Ao assinar este Termo de Consentimento, não abro mão de nenhum dos meus direitos. Este 
documento será assinado por mim e pelo pesquisador, sendo todas as páginas rubricadas 
por nós dois. Uma via ficará comigo, e outra com o pesquisador. 

 
 
 

CAMPO DE ASSINATURAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome por extenso do participante de pesquisa ou do representante legal  
 

Data Assinatura  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome por extenso do pesquisador  
 
 
 
 

 
Data Assinatura  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nome por extenso da testemunha imparcial (para casos de analfabetos, semi-analfabetos ou 
portadores de deficiência visual)  

 
 
 

Data Assinatura 
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9.4 – APÊNDICE D - PARECER DE APROVAÇÃO CEP  
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