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As pessoas são diferentes, como diferentes são 
as suas culturas. 
As pessoas vivem de modos diferentes e as 
civilizações também diferem. 
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As pessoas são guiadas por diversas religiões. 
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muitas tradições influenciam a sua vida, com 
cores e sombras variadas. 
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adaptam-se ao seu ambiente de forma diferente. 
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música, literatura e a arte também refletem 
estilos diferentes. 
Mas apesar dessas diferenças, todas as pessoas 
têm em comum um atributo simples: são seres 
humanos, nada mais, nada menos.  

 
Shirin Eba 
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RESUMO 

Estudos epidemiológicos recentes evidenciam o envolvimento dos agrotóxicos como fator de 

risco para o desenvolvimento do Transtorno do Espectro Autista (TEA). O TEA é uma 

síndrome de causa idiopática, com significativo aumento no número de casos nos dias atuais.  

Objetivo: Identificar a associação entre a exposição a agrotóxicos antes da concepção ou 

durante o período gestacional com a ocorrência do TEA. Método:  Estudo de caso controle de 

base populacional, com amostra composta por 225 participantes, sendo 56 casos, constituídos 

por mães com crianças e adolescentes com diagnóstico confirmado de TEA entrevistadas no 

Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPSi) de Cuiabá e Várzea Grande e na 

Associação de Amigos Autista (AMA) de Cuiabá. Participaram como controle 169 mães de 

crianças e adolescentes regularmente matriculadas na rede de educação dos municípios de 

Cuiabá e Várzea Grande, com coleta de dados efetuada por meio de entrevista. Foram coletados 

também dados relativos à caracterização das instituições voltadas para o atendimento do TEA 

nas quais ocorreu a coleta de dados. De igual forma foi abordado o perfil dos seus usuários 

autistas. Assim, foi possível obter informações quanto a questões socioeconômicas, exposições 

ambientais e aos agrotóxicos por meio de questionário validado na literatura. A análise 

estatística foi realizada por meio de análise bivariada e estratificada utilizando-se, como medida 

de risco, o odds ratio com intervalo de confiança de 95% e teste qui-quadrado. A análise 

estratificada foi realizada para a seleção das principais variáveis de confundimento ou interação. 

Finalmente, foi realizada a regressão logística, considerando todas as variáveis quando das 

análises brutas e estratificadas apresentaram p-valor menor que 0,10 mantendo-se no modelo 

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

importância, a priori, segundo a literatura. Os resultados da análise dos dados descritivos foram 

apresentados por frequência absoluta e relativa. Para tanto, foi utilizado o software SPSS para 

Windows versão 21.0 com dupla digitação e seus resultados foram confrontados com 

bibliografia consultada. Resultados: A caracterização das crianças e adolescentes atendidos 

nos CAPSi revelou prevalência do TEA no sexo masculino, na faixa etária de três a 11 anos. 

No que tange às unidades CAPSi os resultados revelam que as equipes dos CAPSi e da AMA 

atuam de forma interdisciplinar, pautadas na integralidade do cuidado. Quanto à investigação 

da associação da exposição ao agrotóxico no período gestacional, há indícios quanto a fatores 

de risco para o TEA o fato de a gestante residir em área próxima à área rural (400 metros de 
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área rural), uso diário de inseticida domiciliar, dedetização da casa no 1º trimestre da gestação 

e morar próximo de indústria ou garimpo. 

Descritores: Transtorno do Espectro Autista; Agroquímicos; Saúde Mental; Gravidez.  
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RESUMO  

 

ABSTRACT 

Recent epidemiological studies show the involvement of pesticides as a risk factor for the 

development of Autism Spectrum Disorder (ASD). The TEA is an idiopathic cause syndrome, 

with a significant increase in the number of new cases nowadays. Objective: To identify the 

association between exposure to pesticides before conception or during the gestational period 

with the occurrence of ASD. Method: A population-based control study with a sample of 225 

participants, of which 56 were mothers with children and adolescents with confirmed diagnosis 

of Autistic Spectrum Disorder (ASD) interviewed at the Center for Child Psychosocial Care 

(CAPSi). Cuiabá and Várzea Grande and the Association of Autistic Friends (AMA) of Cuiabá. 

A total of 169 mothers of children and adolescents regularly enrolled in the education network 

of the municipalities of Cuiabá and Várzea Grande participated in the study, with data collected 

through an interview. We also collected data on the characterization of institutions for TEA 

attendance at which data collection occurred. The profile of autistic users was also addressed. 

Thus, it was possible to obtain information on socioeconomic issues, environmental exposures 

and pesticides through a questionnaire validated in the literature. Analysis: A bivariate and 

stratified analysis was performed using as a risk measure the odds ratio with 95% confidence 

interval and chi-square test. Stratified analysis was performed to select the main confounding 

or interaction variables. Finally, the logistic regression was performed considering all the 

variables when the crude and stratified analyzes presented p-value less than 0.10, maintaining 

in the final model the variables with significance level less than or equal to 0.05 or those 

considered of importance, a priori, according to the literature. The results of the analysis of the 

descriptive data were presented by absolute and relative frequency. For that, SPSS software for 

Windows version 21.0 with double typing was used and its results were confronted with 

bibliography consulted. Results: The characterization of the children and adolescents seen in 

CAPSis revealed a prevalence of ASD in males, aged between 3 and 11 years. Regarding the 

CAPSi units, the results show that the CAPSis and AMA teams act in an interdisciplinary way, 

based on the integrality of care. Regarding the investigation of the association of exposure to 

pesticides in the gestational period, there are indications regarding risk factors for ASD that the 
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pregnant woman resides in an area close to the rural area (400 meters of rural area), daily use 

of house insecticide, of the house in the first trimester of gestation and live near industry or 

garimpo. 

Keywords: Autism Spectrum Disorder; Agrochemicals; Mental health; Pregnancy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O uso das substâncias denominadas agrotóxicos tornou-se intenso após a modernização 

agrícola conhecida como “Revolução Verde”, que converteu o modelo de produção agrícola, 

essencialmente em países periféricos do capitalismo mundial, em estruturas monocultoras e 

sobremaneira dependentes de insumos químico-industriais1. 

Agrotóxicos são genericamente denominados praguicidas ou pesticidas utilizados em 

inúmeras atividades como a agropecuária, produção industrial, madeireiras, silvicultura, entre 

outras2,3,4. A utilização de agrotóxicos não se limita ao meio rural e aflige, também, o meio 

urbano5. 

Atualmente os agrotóxicos são uma importante adversidade à saúde pública, diante da 

amplitude da população exposta a estes produtos, seja nas fábricas de agrotóxicos e em sua 

adjacência, na agricultura, no combate às endemias e outros setores, nas imediações de áreas 

agrícolas, além da absorção silenciosa por todos, consumidores dos alimentos contaminados6. 

Numerosos estudos estabeleceram que alguns compostos contidos nos agrotóxicos podem 

ser conservados durante um longo período de tempo através da cadeia alimentar, devido à sua 

degradação lenta, além de poder ser acumulado numa variedade de biotas, incluindo os seres 

humanos. Estes produtos químicos feitos pelo homem são persistentes ambientalmente e podem 

ser detectados em tecido adiposo humano, sangue e leite materno7. 

Estudos experimentais e epidemiológicos identificaram a capacidade de alguns agrotóxicos 

provocarem um desequilíbrio no sistema endócrino, vindo a interferir no desenvolvimento do 

feto durante o período gestacional, ocasionando problemas na gestação, dentre eles o 

Transtorno do Espectro Autista (TEA)7,8.   

O autismo é caraterizado pela presença de um desenvolvimento fortemente atípico com 

impacto múltiplo e variável em áreas da comunicação, interação social, aprendizado e 

capacidade de adaptação. Suas causas ainda são desconhecidas, acredita-se que esteja 

relacionado a anormalidades em alguma parte do cérebro e provavelmente de origem genética. 

Além disso, cogita-se a hipótese de que pode ser causado por problemas relacionados a fatos 

ocorridos durante a gestação ou no momento do parto9.  

Pelo fato de a incidência do TEA estar aumentando e ainda não ter sua causa bem 

definida, a exposição a agrotóxicos foi recentemente considerada como um dos fatores de 

risco para o desenvolvimento do referido espectro. Considerando que o Estado de Mato 
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Grosso é um grande produtor agrícola e consumidor de agrotóxicos, assim, tem-se como 

hipótese que a exposição gestacional a agrotóxicos pode induzir a neurotoxicidade do 

desenvolvimento do feto, podendo ser associada a ocorrência do Transtorno do Espectro 

Autista (TEA)6-8.  

Desta forma, a partir do reconhecimento de que os agrotóxicos afetam a sinalização 

entre as células do sistema nervoso, podendo justificar a possível relação entre agrotóxicos na 

gestação e o TEA, pela sua ação neurotóxicas no desenvolvimento do feto10, justifica-se a 

necessidade de ampliar o conhecimento científico acerca da relação entre a exposição a 

agrotóxicos durante o período gestacional como um fator de risco para o desenvolvimento do 

TEA. 

Assim, o presente estudo questiona: A exposição a agrotóxicos pode ser considerada 

fator de risco para o desenvolvimento do Transtorno do Espectro Autista? 

Portanto a pesquisa em pauta tem como objetivo estimar a associação entre exposição a 

agrotóxicos (ambiental e/ou ocupacional) durante o período gestacional em genitoras com 

filhos diagnosticados com TEA.  

Diante do exposto, a inserção dessa temática é de suma relevância para avanços na saúde 

e ambiente visando buscar evidências acerca de fatores que contribuem para a ocorrência do 

TEA, fornecendo dados sobre a sua realidade no Estado e o conhecimento sobre a exposição 

a agrotóxicos durante a gestação e sua relação com TEA. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

  

 

2.1 AGROTÓXICOS NO BRASIL  

 

Historicamente os agrotóxicos foram introduzidos no Brasil na metade da década de 

1940 em atividades de saúde pública para controlar a transmissão vetorial de doenças (chagas, 

malária, febre amarela e dengue) e plantas indesejadas (grama e ervas daninhas), em paisagismo 

ornamental, parques e jardins, sendo  úteis para suprimir ou evitar a proliferação de insetos, 

pragas, bactérias, fungos e algas em equipamentos elétricos, refrigeradores, pintura, carpetes, 

papel, papelão e materiais de embalagem de alimentos4,11. 

No que tange a agricultura, o Brasil avança a cada ano e atualmente é um dos principais 

produtores agrícolas do mundo, e há os que defendem que as soluções agroquímicas são um 

fator contribuinte para resultados eficazes por terem uma ação rápida sobre pragas agrícolas, 

proporcionando assim um aumento na produção com menor gastos4,12.  

Na última década o Brasil expandiu em 190% o mercado de agrotóxicos, ficando em 

primeiro lugar no ranking mundial de consumo desde 200813. Desde então, o Brasil assumiu 

a liderança mundial em consumo de agrotóxicos, ultrapassando a marca de 1 milhão de 

toneladas, equivalente a um consumo médio de 5,2 kg de veneno agrícola por habitante12,14. 

Além disto, o Brasil também está em primeiro lugar no mundo no consumo de agrotóxicos já 

banidos em outras regiões mundiais, segundo dados apresentados pela Agencia Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), onde “dos 50 agrotóxicos mais utilizados nas lavouras em 

nosso País, 22 são proibidos na União Europeia”15-16.  

Neste contexto o Estado de Mato Grosso plantou 13,9 milhões de hectares com 

predomínio de área plantada dos cultivos de soja, milho e cana-de-açúcar e consumiu 207 

milhões de litros de agrotóxicos17. 

 

2.2 AGROTÓXICOS E IMPACTOS A SAÚDE  

  

O contato de substâncias químicas com solo, ar e/ou água, pode desencadear outras 

substâncias químicas ou naturais, e em contato com o homem tais substâncias podem causar 

reações diferentes de forma individualizada. Tal situação se agrava, uma vez que, apesar de 
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pesquisas brasileiras abordarem os impactos negativos de agrotóxicos no meio ambiente e 

sobre a saúde humana tenham crescido, ainda são insuficientes e não há um conhecimento de 

todos os efeitos potenciais, tanto a saúde humana, quanto ao meio ambiente associados a 

utilização destes produtos12.  

O Manual de Vigilância da Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos, produzido 

pela Organização Pan-Americana de Saúde18, classifica os problemas à saúde provocados pela 

utilização de agrotóxicos em três níveis de intoxicação: aguda, subaguda e crônica, sendo que 

o ser humano pode absorver estas substancias por via dérmica, inspirados pelos pulmões ou 

ingeridos em produtos contaminados4,12.  

Um dado preocupante é o fato de que parte dos agrotóxicos utilizados tem a capacidade 

de se dispersar no ambiente, e outra parte pode se acumular no organismo humano. Assim, o 

contato com substancias tóxicas pode trazer respostas que prejudicam à saúde de forma 

imediata ou a longo prazo. Esta argumentação pode ser respaldada entre tanto estudo, em um 

estudo realizado nos Estados Unidos cujos resultados revelaram que o contato com 

substancias tóxicas podem influir em respostas ao fator relacionado ao estresse além de causar 

desordens de conduta de futuras gerações, podendo este impacto chegar até a terceira geração 

de seus descendentes, mesmo estes não tendo nenhum contato com agrotóxicos19-20.  

Hodiernamente estamos na terceira geração humana pós revolução química, sendo que 

alguns fatores de socialização e níveis de ansiedade são condicionantes não somente por 

eventos da vida pessoal de cada um, mas também por sua herança epigenética (mudanças 

genéticas causadas por fatores externos ao organismo). Isto implica no aumento de problemas 

mentais, dentre eles o autismo, pelo efeito dos fatores ambientais sofridos ao longo das 

décadas1,20. 

 

2.3 TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E AGROTÓXICOS  

 

A exposição a substâncias químicas (agrotóxicos) tem sido apontada como potenciais 

fatores causais do TEA, uma vez que é conhecido que, substancias tóxicas afetam a sinalização 

entre as células do sistema nervoso, sendo esta exposição considerada como um potencial de 

ligação entre agrotóxicos e TEA10,21. 

Estudo realizado em Massachusetts, apontou que até o ano de 2025 o índice de autismo 

correspondera a 50% das crianças. Este índice alarmante de casos autistas foi associado ao 
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agrotóxico a base de glifosato. Os agrotóxicos têm recebido uma atenção especial em relação 

ao risco de desenvolver TEA, por conta da capacidade de certos pesticidas induzir efeitos 

colaterais semelhantes aos observados no autismo22-24.  

Os aparentes efeitos de desregulação endócrina de alguns pesticidas suscitaram 

preocupações particulares devido à natureza hormonal que envolve a gestação além de ser o 

período de formação do Sistema Nervoso (SN)25. 

Neste contexto, pesquisa com gestantes que residiam próximo a lugares que faziam uso de 

agrotóxicos, revelou que estas mulheres tinham até 66% mais chances de terem filho autista, 

sendo este risco aumentado quando essa exposição ocorria no segundo e/ou terceiro trimestres 

da gestação. Os resultados mostraram que aproximadamente um terço das mães que 

participaram do estudo viveram, durante algum período da gravidez, no mínimo a 1,5 km de 

área agrícola que fazia uso dos agrotóxicos10 corroborado o fato que a contaminação não 

acontece apenas do contato direto com o veneno, mas de toda população entorno da área tratada 

através da Deriva Técnica26.  

Há também fortes evidências da interação entre a exposição ao agrotóxico 

organofosforado e polimorfismos com o gene PON1 que é responsável por codificar a enzima 

paroxonase 1, sendo está ligada diretamente com o desenvolvimento neurológico10.  

Importante destacar que mesmo os resultados das pesquisas realizadas associando TEA 

e agrotóxicos terem como área de estudo países internacionais, o Brasil encontra-se em uma 

posição de risco quando se trata de exposição a agrotóxicos, pois há 10 anos é o maior 

consumidor destes produtos no planeta, além de ter seu número de casos de autismo 

aumentado nos últimos anos, com estimativa de  prevalência de um milhão de casos , o que 

torna está síndrome mais comum que câncer infantil, o diabetes juvenil e a AIDS juntos27. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL  

 

• Identificar a associação   entre   a exposição aos agrotóxicos (ambiental e/ou 

ocupacional) durante período gestacional e a ocorrência do Transtorno do Espectro 

Autista (TEA). 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Caracterizar os usuários de TEA segundo sexo, faixa etária, comorbidades, 

medicamentos de uso contínuo. 

 Descrever a configuração dos CAPSi segundo a composição da equipe, atividades 

realizadas e público atendido. 

 Mapear a oferta de serviços de saúde ao público infanto-juvenil com TEA, 

identificando limitações e potencialidades no acesso ao cuidado. 

 Verificar a associação entre a exposição a agrotóxicos no período gestacional e pré 

gestacional, com o uso de serviços de saúde mental, educação e variáveis segundo 

variáveis sócio demográficas, em casos de TEA;  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 DESENHO DO ESTUDO 

 

O estudo em pauta apresenta especificidades, por ter se subdividido em três artigos. Desta 

forma, o artigo número um intitulado como Mapeamento dos recursos humanos e serviços 

ofertados por dois centros de atenção psicossocial infanto-juvenil, configura-se como estudo do 

tipo observacional, transversal descritivo. 

O artigo de número dois denominado: Caracterização infantil dos autistas atendidos em 

dois CAPSi na região Centro-Oeste, caracteriza-se como estudo descritivo exploratório com 

abordagem quantitativa. 

O artigo de número três intitulado Exposições ao uso de agrotóxicos no período de gestação   

de forma intra e peri domiciliar e sua relação com o Transtorno do Espectro Autista, trata-se de 

um estudo de caso-controle, considerado um desenho de estudo eficiente para avaliar a 

associação exposição-doença numa determinada população28. 

 

4.2 LOCAL DE ESTUDO 

 

O estudo foi realizado em dois municípios do Estado de Mato Grosso, Cuiabá e Várzea 

Grande, e ambos contam com o apoio da AMA bem como com unidades de atendimento de 

CAPSi. A escolha das unidades foi por conveniência. 

 

4.2.1 Caracterização dos locais do estudo 

 

A pesquisa foi realizada no município de Cuiabá - MT, fundado em 08 de abril de 1719. 

Possui 551.098 habitantes de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística- IBGE, 

onde foram pesquisadas genitoras em acompanhamento no CAPSi e AMA deste município 

 O município de Várzea Grande – MT, foi elevado à categoria de município, pela Lei 

Estadual nº 126, de 23-09-1948, possui 252.596 habitantes de acordo com o Instituto Brasileiro 

de Geografia Estatística- IBGE. A pesquisa foi realizada no CAPSi e AMA deste município. 
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4.3 POPULAÇÃO DE ESTUDO 

 

Considerando que o estudo foi subdividido em três artigos, foi necessário estabelecer 

populações e amostras segmentadas. Assim, para o estudo caso controle, foram estabelecidos o 

grupo caso e o grupo controle, seguindo o estabelecido em cada um destes grupos. Para a 

composição da população e amostra do estudo que visou a caracterização dos CAPSi, foi 

estabelecida amostra como apresentado na sequência: 

 

4.3.1 Grupo Caso 

 

Mães de filhos com diagnóstico confirmado de TEA  

Para a identificação e composição dos casos foi realizada seleção das mesmas nos locais da 

pesquisa, após contato com os gestores dos referidos locais, e cumprimento de todos os trâmites 

éticos e legais para posterior contato com suas respectivas mães em atendimento à garantia da 

dignidade dos participantes do estudo. 

 

4.3.2 Grupo Controle  

 

Os controles foram selecionados entre as mães de crianças e adolescentes regularmente 

matriculados nos serviços de educação da rede básica dos municípios de Cuiabá e Várzea 

Grande, sem diagnóstico de TEA ou outro transtorno mental com e sem exposição a 

agrotóxicos. Foram cumpridos todos os preceitos éticos e legais previamente ao contato com as 

mães que compuseram o grupo controle visando garantir a dignidade dos participantes do 

estudo.  

 

4.3.3 Grupo coordenadores dos CAPSi 

 

A população foi composta por coordenadores de CAPSi sendo a amostra constituída por 02 

coordenadores.   

 

4.3.4 Grupo de levantamento dados secundários  
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Foram coletadas informações dos prontuários físicos dos usuários que estavam 

frequentando os CAPSi nos últimos três meses. 

 

4.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

Para o grupo caso foram inseridas mães cujos filhos tem diagnóstico de TEA confirmado, 

e que faça parte da associação AMA do município de Cuiabá-MT, ou que seus filhos estejam 

em acompanhamento no CAPSi, expostos ou não a agrotóxicos. 

Para o grupo controle foram inseridas mães de crianças e adolescentes sem diagnóstico 

neuropsiquiátrico das respectivas instituições, com e sem exposição a agrotóxicos. 

Para a caracterização dos CAPSi os participantes obedeceram ao critério de inclusão 

constituído por ser coordenador do CAPSi. 

Quanto aos critérios de inclusão dos prontuários foram incluídos os prontuários de usuários 

com TEA em atendimento regular (ativos). 

 

4.5 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

Como critérios de exclusão foram eleitos os seguintes critérios:  mães com incapacidade 

mental ou incapacidade de comunicação. 

Para a caracterização dos CAPSi os participantes obedeceram ao critério de exclusão 

adotado foi o coordenador estar de licença (médica, licença prêmio, ou licença para tratar de 

interesse particular). 

Quanto aos critérios de inclusão dos prontuários foram selecionados os prontuários 

considerados ativos, ou seja, que estavam em uso nos últimos 3 meses que antecederam o início 

da coleta. Quanto aos critérios de exclusão dos prontuários, foram excluídos os prontuários com 

rasuras, ou limitação/restrição de dados alvo do estudo. 

 

4.6 ASPECTOS ÉTICOS 
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O presente estudo foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade de Cuiabá- CEP/UNIC, sob o Parecer n. 2.421.481, CAAE: 

80172417.8.0000.5165 conforme os critérios previstos pelo sistema CEP-CONEP, cumprindo 

assim todos os requisitos necessários à realização de pesquisas com seres humanos 

determinados na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). 

As participante do estudo (mães de crianças e adolescentes) e coordenadores dos CAPSi   

tiveram previamente acesso ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido(TCLE)  

(APÊNDICE II)   com  apresentação  de todos  os objetivos e natureza do estudo, sendo 

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

um ambiente saudável e amistoso durante todas as entrevistas, que após lido e  expresso seu 

desejo em participar do estudo, sua assinatura foi aposta no TCLE, impresso em duas vias, 

ficando uma com as participantes e outra via com a pesquisadora. 

A coleta de dados foi realizada pela pesquisadora principal e por acadêmicos de psicologia 

da Universidade de Cuiabá, campus Cuiabá/Beira Rio I, previamente capacitados e calibrados 

para garantir a padronização quanto à aplicação do questionário. Todos os cuidados foram 

tomados de modo a diminuir possíveis desconfortos causados pela aplicação do instrumento no 

que se refere a assuntos de caráter pessoal. 

 

4.7 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Para atendimento dos objetivos propostos foram utilizados quatro instrumentos para efetuar 

a coleta de dados, sendo estes apresentados nos (APÊNDICE I) e no (ANEXO I) e de acordo 

com a descrição a seguir: 

Um instrumento de coleta de dados que buscou a caracterização e conhecimento da 

capacidade instalada (recursos humanos e serviços prestados) e produtividade dos CAPSi dos 

municípios de Cuiabá e Várzea Grande –MT contendo as seguintes variáveis: Profissionais 

atuantes; tipo de contrato; dias de serviço; ofertas de serviços. 

Um roteiro semiestruturado para as entrevistas voltadas para os coordenadores dos CAPSi 

que inqueria sobre os atendimentos ofertados durante o ano de 2017, abordando itens 

relacionados a funcionalidade das unidades bem como informações acerca da equipe 

profissional atuante no respectivo ano. Também houve o emprego de fichas para o registro 

diário das observações feitas pelos pesquisadores nas unidades. 
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Outro instrumento utilizado foi o diário de campo para as anotações das observações 

efetuadas nos CAPSi. 

Foi utilizado um instrumento para estabelecer o perfil dos usuários dos CAPSi 

contemplando as variáveis: sexo, idade, faixa etária, diagnóstico, data de admissão, tipo de 

convívio familiar, uso de medicamentos, encaminhamentos e agravos associados. 

Por fim o instrumento utilizado para entrevista das mães participantes do estudo, foi um 

questionário padronizado (ANEXO I) com o objetivo de identificar as características sócio 

demográficas das mães de crianças e adolescentes em pauta. Sendo assim, trata-se de 

questionário Adaptado do estudo Parenteral exposure to pesticides and Occurence of 

congenital malformations: hospital-based case – control study, com investigação dos aspectos 

sócio demográficos das mães das crianças e adolescentes, bem como as condições gestacional, 

com a inclusão de perguntas relacionadas ao TEA. 

 

4.8 PROCESSAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para a análise de dados, as variáveis foram recategorizadas após a análise descritiva, sendo 

os questionários digitados e analisados no programa Epi Info 7, com posterior utilização do 

programa SPSS 18.0 na análise múltipla. Foram realizadas as análises bivariadas, estratificada 

e regressão logística.  

Na análise bivariada foram identificadas as associações brutas entre exposição e efeito. A 

análise estratificada foi realizada para a seleção de possíveis variáveis confundidoras ou de 

interação. 

Por fim foi realizada a regressão logística, considerando todas as variáveis quando das 

análises brutas e estratificadas apresentaram p-valor menor que 0,10 mantendo-se no modelo 

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

importância, a priori, segundo a literatura.  
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5 RESULTADOS 

 

 5.1 ARTIGO I 

 

Mapeamento dos recursos humanos e serviços ofertados por dois centros de atenção 

psicossocial infanto-juvenil 

 

Asignación de recursos humanos y servicios ofrecidos por dos centros de atención 

psicosocial para niños y adolescentes 

 

Human resources mapping and offered services by two child-juvenile psychosocial 

attention centers 

 

Claudia Moreira de Lima1, Sue Ellen Ferreira Modesto Rey de Figueiredo1 

 

Resumo: Este estudo teve como objetivo caracterizar e identificar os serviços disponíveis à 

crianças e adolescentes com variados tipos de transtornos mentais atendidas em dois Centros 

de Atenção Psicossociais Infanto-Juvenis (CAPSi) do estado de Mato Grosso, Brasil. Foi 

aplicado um questionário semiestruturado auto respondido pelos coordenadores dos CAPSi 

participantes da pesquisa entre os meses de janeiro e fevereiro de 2018 e foram utilizadas fichas 

para o registro das observações feitas pelos pesquisadores nas unidades. Os principais serviços 

disponíveis às crianças/adolescentes que frequentam os respectivos CAPSi foram:  

acolhimento, atendimento por equipe multidisciplinar (médicos, enfermeiros, psicólogos, 

terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e assistentes sociais), oficina/grupo terapêutico, 

reuniões da equipe técnica, visita domiciliar, atendimento individual aos usuários e seus 

familiares, participação em assembleias e comemoração de datas festivas/mês. Os resultados 

apontam que a equipe atuante nos serviços busca desenvolver ações de forma interdisciplinares 

idealizando um cuidado de forma integral, apesar da falta de recursos humanos adequados. 

Conhecer a situação da assistência ao público infanto-juvenil com algum transtorno de saúde 

                                                           
1 Universidade de Cuiabá (UNIC) campus Beira Rio. Programa de Pós Graduação Stricto Sensu 

em Ambiente e Saúde (PPGAS). 
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mental pode ser um primeiro passo para a sensibilização de líderes das áreas da saúde e da 

educação para novas propostas de assistência a estes indivíduos bem como seus familiares. 

Palavras-Chave: Saúde Mental; Crianças; Adolescentes; Transtornos Mentais.  

 

RESUMEN 

Este estudio pretende caracterizar e identificar los servicios disponibles para los niños y 

adolescentes con diversos tipos de trastornos mentales conocidos en dos centros de atención 

psicosociales para los niños (Centro (CAPSi)) en el Estado de Mato Grosso, Brasil. Un 

cuestionario semiestructurado fue contestado por los coordinadores de la encuesta del Centro 

(CAPSi) entre los meses de enero y febrero de 2018 e hicieron fichas para las observaciones 

formuladas por los investigadores en las unidades. Los principales servicios disponibles para 

niños y adolescentes que asisten a su centro (CAPSi) eran: acogerlos, cuidado por un equipo 

multidisciplinario (médicos, enfermeras, psicólogos, terapeutas ocupacionales, audiólogos y 

trabajadores sociales), taller/grupo terapéutico, reuniones de personal técnico, visita a 

domicilio, asistencia individual a los usuarios y sus familias, participación en reuniones y 

conmemoración de fechas festivas/mes. Los resultados señalan que el equipo que actúa en los 

servicios busca desarrollar acciones de manera interdisciplinaria, idealizando un cuidado de 

forma integral, a pesar de la falta de recursos humanos adecuados. Para conocer la situación de 

la asistencia a los niños y adolescentes con un trastorno de salud mental pueden ser un primer 

paso hacia la sensibilización de líderes en las áreas de salud y la educación a nuevas propuestas 

de ayuda a estas personas, así como su familia. 

Palabras clave: Salud Mental; Niños; Adolescentes; Trastornos mentales. 

 

ABSTRACT 

This study's objective is to characterize and identify the avaliable services to children and 

teenagers with various types of mental disorders attended at two Child-Juvenile Psychosocial 

Attention Centers(CJPAC) from the state of Mato Grosso, Brazil. It was applied a semi-

structured questionnaire which was self answered by the coordinators from the reaserch 

participating CJPACs between the months of January 2018 and Febuary 2018 forms were used 

to record the observations made by the researchers at the units. The main avaliable services to 

the children/teenagers that attend the respective CJPAC were: hosting, multidisciplinary team 

treatment (doctors, nurses, psychologist, occupational therapists, speech therapists, social 
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assitants), therapeutic group/workshop, technical team meetings, home vist, individual user 

attendance and their relatives, assembly participation and celebration of festive dates/months. 

The results point towards that the active team on these services seek to develop actions in an 

interdisciplinary way idealizing them with integral caution, although the lack of adequate 

human resources. To cognize the situation of public child-juvenile assitance services to it's 

public with any mental heath disorder can be the step to the sensibilization of leaders of health 

and education areas to new assistance proposals of such individuals and their relatives as well. 

Key words: Mental Health; Children; Teenagers; Mental Disorders. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos os transtornos mentais na população infanto-juvenil representam um 

sério problema de saúde pública, sendo responsáveis por agravantes na qualidade de vida, 

podendo causar incapacidades, morbidades e até morte prematura1. 

Estudos apontam para uma prevalência de 10% a 20% de crianças e adolescentes do 

mundo sofram de algum transtorno mental de leve a grave2. A nível nacional essa taxa varia de 

acordo com a abordagem do estudo, ficando em 12% a 24,6% em estudos realizados utilizando 

instrumentos de rastreamento ou de 7% a 12,7% em estudos desenvolvidos por entrevistas3. 

Entretanto, apesar da premente temática a nível mundial a atenção à saúde mental de 

crianças e adolescentes passou a fazer parte da agenda das políticas públicas tardiamente4. No 

Brasil a Lei Federal 10.216 em 2001, trata da Reforma Psiquiátrica e através da publicação da 

portaria 336/02 consolidou o modelo assistencial dos Centros de Atenção Psicossociais Infanto-

Juvenis (CAPSi) como um importante dispositivo de atendimento à saúde mental do público 

infanto-juvenil, tendo como objetivo o cuidar com foco na compreensão da subjetividade de 

maneira mais humanizado e menos hospitalocêntrico5. 

Os CAPSi, foram uma importante conquista no que se refere ao cuidado desprendido à 

saúde de crianças e adolescentes com transtornos mentais, com estimativas que apontam que 

uma entre quatro a cinco crianças e adolescentes no mundo apresentam algum tipo de transtorno 

mental6. 

Nesse contexto os CAPSi são responsáveis por atender crianças e adolescentes com idade 

compreendida entre zero a 18 anos que apresentem algum transtorno psíquico5. De acordo com 

os dados de agosto de 2017 havia no Brasil 2.465 CAPS implantados, sendo 1.191 CAPS I, 505 
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CAPS II, 100 CAPS III, 324 CAPSad, 106 CAPSad III e 229 CAPSi7. Com relação aos CAPSi 

a região Centro-Oeste conta com 10 unidades, destas quatro estão no Estado de Mato Grosso, 

localizadas nos municípios de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis e Cáceres8. 

Há uma escassez de trabalhos que tratam da assistência em saúde mental direcionada ao 

público infanto-juvenil, dessa forma, almejamos com este estudo fornecer conhecimento acerca 

da assistência no campo da saúde mental da criança e adolescente, agregando dados aos estudos 

existentes, para isso nosso estudo buscou caracterizar e identificar os serviços disponíveis à 

crianças e adolescentes com variados tipos de transtornos mentais atendidas em dois Centros 

de Atenção Psicossociais Infanto-Juvenis (CAPSi) do estado de Mato Grosso, Brasil. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo do tipo transversal, descritivo realizado em dois Centros de 

Atenção Psicossocial Infanto-juvenil (CAPSi) localizados nos municípios de Cuiabá e Várzea 

Grande, estado de Mato Grosso – Brasil. A escolha das unidades foi por conveniência.  

A coleta das informações ocorreu entre os meses de janeiro e fevereiro de 2018. Para as 

entrevistas com os coordenadores de cada CAPSi, utilizou-se roteiro semiestruturado 

autorespondido, que versou sobre os atendimentos ofertados durante o ano de 2017, abordando 

itens relacionados a funcionalidade das unidades bem como informações acerca da equipe 

profissional atuante no respectivo ano. Utilizaram-se fichas para o registro das observações 

feitas pelos pesquisadores nas unidades. 

Posteriormente, os dados coletados pelo questionário foram codificados e armazenados 

em planilha eletrônica do programa Microsoft Excel® para posterior análise que ocorreu em 

três etapas: tabulação dos dados; análise estatística simples; triangulação com dados 

qualitativos e interpretação crítica dos dados em confronto com a literatura pesquisada. Em um 

primeiro momento foi descrito o serviço agrupando os dados dos dois questionários nas 

categorias serviços prestados e recursos humanos. A posteriori foram comparadas as categorias 

operacionais com informações disponíveis na literatura nacional e internacional acerca da 

temática e normas regulamentadas. 

O diário de campo teve como objetivo detalhar fatos do cotidiano dos CAPSis servindo 

como complemento às análises anteriores, proporcionando acesso a realidade dos fatos, 

contribuindo na caracterização e discussão dos dados das entrevistas. 
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Esta pesquisa foi desenvolvida após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade de Cuiabá-UNIC, sob o Parecer n. 2.421.481, CAAE: 80172417.8.0000.5165. A 

pesquisa foi desenvolvida sem financiamento. Todos os participantes assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), por meio do qual foram informados sobre as 

medidas para assegurar o anonimato e a confidencialidade sobre a origem dos dados obtidos. O 

presente estudo obedeceu às normas de pesquisa com seres humanos, segundo a Resolução nº 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. 

 

RESULTADOS 

 

As unidades participantes deste estudo somam um quantitativo de 2.548 usuários 

cadastrados e em atendimento regular durante o ano de 2017, com idade compreendida entre 0 

a 18 anos, sem um período estabelecido para acompanhamento/tratamento, este é realizado até 

a percepção da equipe da possibilidade de alta assistencial e/ou quando esta não acontece e o 

usuário completa a maior idade é feito encaminhamento ao Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS). As unidades prestam atendimento em dois períodos (matutino e vespertino) de 

segunda e sexta-feira, com cuidados a crianças e adolescentes com transtornos mentais severos 

e/ou persistente dentre eles: autismo, neurose grave, psicose, depressão, ideação e tentativa de 

suicídio, bipolaridade,  transtorno opositor desafiador, quadros de déficit intelectual associado 

a outra transtorno mental e hiperativo associado a outro transtorno mental, sendo de maior 

recorrência atendimentos a casos de Autismo psicótico neurótico grave e tentativa e ideação ao 

suicídio. 

Os serviços nas unidades são desenvolvidos por uma equipe multiprofissional atuando 

sob uma lógica interdisciplinar, onde os profissionais atuam de forma distinta, com 

competências próprias de sua formação ao mesmo tempo que realizam atividades em coletivo 

com os demais colegas desenvolvendo um trabalho interdisciplinar. As equipes das unidades 

somam um quantitativo de vinte e quatro profissionais, estes divididos entre unidade I e unidade 

II, estando estes profissionais em caráter efetivo (28,57% e 60%) e provisório (71,43% e 40%) 

respectivamente. A composição das ‘categorias profissionais’ atuantes nas unidades engloba 

médicos, enfermeiros, psicólogos, terapeutas ocupacional, fonoaudiólogos, assistentes social e 

técnicos de enfermagem. A distribuição profissional em cada unidade de estudo pode ser melhor 

visualizada no quadro 1: 
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Quadro 1: Descrição participantes da pesquisa, segundo unidade. Cuiabá, 2018. 

Fonte: CAPSi Cuiabá/MT, CAPSi Várzea Grande/MT. Coordenação de Saúde Mental-MT. 2018 

 

As atividades realizadas pelos profissionais são especificas da abordagem da formação 

de cada profissional este atuando de forma interdisciplinar, além da realização de um trabalho 

organizado em forma de escala mensal, com a participação nas atividades por todos os 

profissionais. Estas ações estão detalhadas no Quadro 2: 

 

Quadro 2. Atividades desenvolvidas pelos profissionais 

Acolhimento inicial  

Oficina/grupo terapêutico  

Participação em reunião da equipe técnica 

Visita domiciliar 

Atendimento individual aos usuários e aos familiares 

Participação na assembleia com os usuários 

Elaboração de datas festivas/mês 

Fonte: CAPSi Cuiabá/MT, CAPSi Várzea Grande/MT. Coordenação de Saúde Mental-MT. 2018 

 

Dentre a atividades supracitadas, faz-se necessário destacar que o profissional médico, 

não compartilha das mesmas atividades, ficando destinado especificadamente aos atendimentos 

clínicos, visitas domiciliares e participação nas reuniões técnicas. 

Categoria Profissional   CAPSi Unidade I         CAPSi Unidade II 

Nº % Nº % 

Médico 01 7,1 01 10 

Enfermeiro 02 14,3 02 20 

Psicólogo 02 14,3 02 20 

Terapeuta Ocupacional 02 14,3 00 0,0 

Fonoaudiólogo 03 21,4 01 10 

Assistente Social 02 14,3 02 20 

Técnico de Enfermagem 02 14,3 02 20 

Total 14 100 10 100 
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Foram investigados também os serviços ofertados à clientela e seus familiares, 

ressaltamos que nesta etapa da pesquisa por conta do instrumento de pesquisa utilizado para a 

coleta dos dados não foi possível identificar elementos mais qualitativos relacionados às formas 

de participação de usuários, familiares e profissionais. 

O atendimento de crianças e adolescentes com algum problema de saúde mental bem 

como atenção a seus familiares, vem sendo desenvolvido nos CAPSi investigados, com ações 

que envolvem oficinais terapêuticas, atendimentos em grupos, atendimentos individuais, 

atividades comunitárias, visitas e atendimentos domiciliares. A assistência é ofertada com 

atendimentos diferenciados para cada grupo, com atividades e horários por faixa etária e 

transtorno. 

No que tange a articulação dos CAPSi com outros setores e movimentos sociais, são 

realidade dessas instituições pois elas mantêm contato próximo com escolas, Unidades Básicas 

de Saúde, Conselho tutelar e promotoria/justiça. 

 Quanto à assistência prestada ao usuário nos CAPS, as unidades exploradas nesta 

pesquisa disponibilizam refeição aos usuários assistidos conforme as normas do Ministério da 

Saúde. 

 Outro dado significativo do estudo refere-se à ‘Reunião de Equipe’. Todos os CAPSi 

participantes da pesquisa realizam reunião de equipe semanalmente viabilizando a discussão de 

casos, avaliação das atividades desenvolvidas, levantamento de problemas e propostas visando 

melhorar a prestação dos serviços. 

 

DISCUSSÃO 

 

 Os dados encontrados neste estudo com relação ao perfil nosológico das unidades traz o 

suicídio (tentativa ou ideação) e o autismo (Autismo Psicótico Neurótico Grave) entre as causas 

de maior utilização dos serviços. Cediço, nos últimos anos, vem sendo divulgados dados 

alarmantes da ocorrência de autismo, está síndrome merece atenção especial, tendo em vista 

que estudos em todo o mundo apontam para uma prevalência de 1% da população infanto-

juvenil, sendo 1 caso a cada 68 crianças9-10. No que tange o suicídio, este é considerado um 

problema de saúde pública. Um estudo epidemiológico realizado em 101 países entre 2000 a 

2009 sobre suicídio entre todas as faixas etárias, foi constatado que 14,7% dos suicídios 

abordados na pesquisa ocorreram em crianças e adolescentes11. 
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 No que se refere aos profissionais atuantes nas unidades, estes são na sua maioria 

contratados, o que torna o cuidado frágil uma vez que com o interromper dos contratos alguns 

não atuam novamente na unidade, havendo assim a substituição por outro profissional. Essa 

rotatividade de pessoal acarreta dificuldade no estabelecimento de vínculo usuário-profissional-

família, uma vez que esta interação quando possível ser estabelecida é um ponto positivo na 

construção da rede de atenção em saúde mental, tendo esse vínculo como um percursor de 

melhor prognóstico12-13.  

 Por outro lado, a diversidade de profissionais atuantes nas unidades para a realização dos 

cuidados demonstra a existência de uma prática multiprofissional, essa interação entre 

diferentes profissionais, possibilita uma articulação nas intervenções propostas, visando atender 

o perfil dos usuários do serviço, adequando-se à realidade sociocultural da região. As equipes 

quando formadas por profissionais de categorias diversas devem levar em consideração os 

usuários que serão atendidos, de modo a possibilitar um acompanhamento contínuo além de 

uma melhor absorção da terapêutica por cada usuário14, porém se faz necessário mencionar a 

observação de dificuldade na articulação entre profissionais em alguns momentos, o que é 

esperado tendo que a sua formação o leva a priorizar distintos aspectos no trabalho terapêutico.  

 Observa-se, assim, que os pontos positivos no trabalho em equipe referem-se à 

possibilidade de troca de experiências visando uma atenção integral do usuário onde a 

multidisciplinaridade permite a elaboração de um cuidado centrado na resolução do problema. 

No entanto, é preciso flexibilidade nos limites de competências entre os profissionais da equipe, 

onde cada um tem autonomia visando uma coadjuvação recíproca, respeitando os limites de 

competências de cada profissional assim como estarem acessíveis ao florescimento de um outro 

saber. 

Com relação aos ‘profissionais que compõem as equipes’ é importante ressaltar que as 

duas unidades apresentam defasagem em recursos humanos em nível profissional conforme o 

preconizado pela Portaria n. º 336/2002, apresentando deficiências como falta de médico 

psiquiatra ou com formação em saúde mental. Coadunam-se com este achado pesquisa 

realizada na Paraíba, onde foi constatado a carência quanto a distribuição dos recursos humanos 

no serviço, em especial também na área médica15. Ainda, de modo a reforçar os dados apurados, 

destaca-se que quando o profissional não tem uma proximidade com a área de saúde mental o 

cuidado fica prejudicado, para além disso quando a falta de uma equipe mínima atuante neste 

setor de saúde caracteriza-se como um fator desestabilizador para o serviço, tendo como ponto 
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crítico problemas para a prática da integralidade, uma vez que a multiprofissionalidade 

conforme mencionado contribui para a introdução de novas formas de 

abordagem/tratamento12,16. 

No que tange as atividades desenvolvidas as duas unidades oferecem diferentes 

abordagens as crianças e adolescentes, com atendimento individual e coletivo, desenvolvendo 

atividades por meio de oficinas/grupos terapêuticos, realização de visitas domiciliares, além de 

atividades voltadas o atendimento a família conforme necessidade identificada. Faz-se 

necessário enfatizar que as unidades dispõem de horários diferenciados para cada faixa etária e 

transtorno tratado. Em relação a este achado, a literatura cientifica evidência que a assistência 

adequada de acordo com o transtorno psíquico, faixa etária e um ambiente acolhedor facilitam 

o cuidado e a relação entre usuário e profissional, fundamental para uma assistência 

humanizada13. 

A realização de atividades tanto no individual quanto no coletivo, os cuidados 

desprendidos são desenvolvidos a partir do Projeto Terapêutico Singular (PTS), que tem a 

construção da atividade envolvendo equipe, usuário e família17-14. No que tange o atendimento 

individual possibilita uma terapêutica de escuta e acolhimento, onde o momento é propicio para 

desenvolver educação em saúde além de fortalecer os laços da família no tratamento do usuário. 

A terapêutica em grupo favorece a integração família-usuário-comunidade-técnico favorecendo 

na reintegração do indivíduo19. As oficinas realizadas proporcionam um espaço de atividades 

manuais, onde é explorada a criatividade do usuário, ajudando assim na sua recuperação. 

As visitas domiciliares são realizadas com o objetivo de promover momentos 

direcionados para o usuário e família, onde o profissional pode intervir e compreender o 

cuidado desprendido no domicilio, favorecendo um atendimento assistencial e educativo além 

de possibilitar a inserção da família no tratamento o que gera um suporte para a continuidade 

deste, e/ou até mesmo direcionado um suporte a família do usuário, que muitas vezes estão em 

situação de falta de suporte social, atividade ocupacional e a própria ausência de suporte 

familiar, com a finalidade de diminuir as tensões presentes no ambiente familiar visando 

melhorar o convívio social do usuário20.  

Interessante observar que entre os 2 serviços participantes, somente 1 relatou oferecer 

visitas institucionais e matriciamento, além de realizar assembleia geral. O matriciamento tem 

sido bem avaliado quando as equipes conseguem adequada interlocução, possibilitando 

estabelecer corresponsabilidade no tratamento dos usuários com vistas à integralidade e à 
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resolubilidade do cuidado4. Os mesmos autores ainda enfatizam que as ações desenvolvidas 

extramuros são essenciais neste setor de saúde visando atender a diversidade de problemas que 

envolvem a saúde mental neste foco do público infanto-juvenil, garantindo assim maior 

resolutividade em casos de sofrimento psíquico. 

No que diz respeito a rotina dos CAPSis, ao final de cada atendimento seja esse individual 

ou em grupo é ofertado um lanche, este sendo considerado o momento de finalização do 

trabalho em ambas as unidades estudadas, conforme traz a Portaria n.º 336/2002 que prevê: 

“[...] os pacientes assistidos em um turno (04 horas) receberão uma refeição diária; os assistidos 

em dois turnos (08 horas) receberão duas refeições diárias [...]” 21,p.4. Mister identificar que esse 

processo não deve ser visto como uma simples refeição, mais sim um momento que deve levar 

em consideração as especificidades do usuário, onde é evidenciado pelo Ministério da Saúde22, 

que a atenção dispensada aos usuários, deve estar atenta aos espaços utilizados por estes, assim 

todo e qualquer espaço pode ser agregado no atendimento vistas a uma terapêutica. 

Na questão referente a ‘reunião da equipe’ sua realização permite uma maior integração 

e interação entre os profissionais, possibilitando melhor discussão dos casos atendidos além da 

avaliação do trabalho em equipe, organização dos serviços burocráticos e rotina de trabalho. É 

um importante dispositivo neste setor de saúde que auxilia no (re) delinear do trabalho através 

das falas interdisciplinares dos casos apresentados pelos profissionais. Essa 

interdisciplinaridade contribui para o surgimento de conteúdo de inovação em saúde e traz um 

olhar diferente para os procedimentos que estão sendo abordados, identificando a necessidade 

de mudança de terapêutica, adequação ou complementação14. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Os principais serviços disponíveis às crianças/adolescentes que frequentam os respectivos 

CAPSi deste estudo foram:  acolhimento, atendimento por equipe multidisciplinar (médicos, 

enfermeiros, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e assistentes sociais), 

oficina/grupo terapêutico, reuniões da equipe técnica, visita domiciliar, atendimento individual 

aos usuários e seus familiares, participação em assembleias e comemoração de datas 

festivas/mês. 

 Na pesquisa empreendida, pôde-se verificar potencialidades dos serviços de saúde 

mental, onde os dados apurados permitem constatar que a equipe atuante nos serviços busca 
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desenvolver ações de forma interdisciplinares idealizando um cuidado de forma integral, apesar 

da falta de recursos humanos adequados diante do preconizado. 

 Nesse enredo ressalta-se que que a não inclusão das outras instituições existentes no 

Estado evidencia uma limitação, destarte, nosso interesse é despertar e ampliar a discussão 

acerca da temática, onde os resultados desse estudo ajudam a conhecer um pouco mais a 

situação da assistência ao público infanto-juvenil com algum transtorno de saúde mental, o que 

pode ser um primeiro passo para a sensibilização de líderes das áreas da saúde e da educação 

para novas propostas de assistência a estes indivíduos bem como seus familiares. 
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 5.2 ARTIGO II 
 

 

Caracterização infantil dos autistas atendidos em dois CAPSi na região Centro-Oeste 

Claudia Moreira de Lima2, Sue Ellen Ferreira Modesto Rey de Figueiredo2 

 

RESUMO 

Os Centros de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil (CAPSi) são considerados essenciais no 

contexto da Reforma Psiquiátrica Brasileira, sendo um importante dispositivo social para o 

atendimento de crianças e adolescentes com transtornos psíquicos graves, dentre eles o 

Transtorno do Espectro Autista (TEA). Objetivo: O objetivo deste artigo é caracterizar o perfil 

dos usuários com diagnostico de TEA, de dois CAPSi em MT. Método: estudo descritivo 

exploratório com abordagem quantitativa. A coleta de dados foi efetuada nos prontuários ativos 

de crianças e adolescentes em tratamento de TEA no primeiro semestre de 2018, considerando 

sexo, faixa etária, diagnóstico, data de admissão, tipo de convívio familiar, uso de 

medicamentos, tipo de entrada no CAPSi e agravos associados. Resultados: O perfil 

epidemiológico mostrou uma prevalência de usuários do sexo masculino, estando a maioria em 

idade escolar. O tratamento iniciou em sua maioria de forma precoce, sendo predominante 

pertencerem à família constituída por pai, mãe e irmão, a forma de ingresso no CAPSi foi em 

geral de forma espontânea. A presença de transtornos comórbidos ao TEA foi alta, assim como 

os usuários que faziam uso de medicamentos. Conclusão: Os achados apontam para a 

necessidade de ampliação das ofertas de ações singulares para os usuários em sofrimento 

psíquico intenso. 

Descritores: Saúde Mental; Crianças; Adolescentes; Transtorno do Espectro Autista. 

 

ABSTRACT 

The Centers for Psychosocial Child and Adolescent Care (CAPSi) were an essential gain in 

relation to the Brazilian Psychiatric Reform, being an important social device for the care of 

children and adolescents with severe psychic disorders, such as Autistic Spectrum Disorder 

                                                           
2 Universidade de Cuiabá (UNIC) campus Beira Rio. Programa de Pós-Graduação Stricto 

Sensu, em Ambiente e Saúde (PPGAS). 
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(ASD). The purpose of this article is to characterize the profile of the users with a diagnosis of 

ASD, of two CAPSi, considering sex, age, age, diagnosis, date of admission, type of family 

living, medication use, referrals and associated pathologies. Method: through a protocol 

developed by the authors, data were collected on the total number of active records of children 

and adolescents in the treatment of ASD from two units of Mato Grosso in the first half of 2018. 

Outcome: The epidemiological profile showed a prevalence of males, with most users being of 

school age. The treatment started in the early stages, with a predominance of the family 

consisting of father, mother and sibling, and the most spontaneous referrals, a reality of CAPSi. 

The presence of comorbid disorders in ASD was high, as were users who used medication. 

Conclusion: The findings point to the need to expand the offerings of inventive and unique 

actions for the subjects in intense psychic suffering. 

Key words: Mental Health; Children; Teenagers; Autism Spectrum Disorder. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma síndrome catalogada pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) pertinente ao Capitulo V, que aborda os Transtornos mentais e 

comportamentais, e de acordo com a CID-10 de 2008, recebe o código F84 que engloba os 

Transtornos Globais do Desenvolvimento. É caracterizado como um desenvolvimento anormal, 

desencadeado por fatores genéticos e/ou ambientais, com grande heterogeneidade. Estes 

manifestam-se no início da infância, com uma maior incidência no gênero do sexo masculino, 

com alterações nos domínios da interação social, comunicação, comportamento focalizado e 

repetitivo1-,4. 

O diagnóstico é realizado por uma equipe multidisciplinar através da análise do histórico 

comportamental e em observações clínicas, sendo possível um diagnóstico confiável de TEA 

entre 18 e 24 meses de idade. Entretanto, a maioria dos diagnósticos são fechados a partir dos 

três anos ou mais. Estudos apontam que uma intervenção precoce no TEA contribui para um 

melhor prognóstico4-6. 

O tratamento também envolve uma equipe multidisciplinar com profissionais de diversas 

especialidades que atuam juntas e buscam superar as barreiras impostas por esse espectro7- 9. 

No Brasil, por diferentes motivos, os cuidados assistenciais às crianças diagnosticadas 

com TEA se desenvolveram de maneira tardia, ficando este grupo de fora do campo da saúde 
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na maior parte do século XX. Os cuidados eram prestados em redes filantrópicas, educacionais, 

como assistência social, serviços oferecidos por associações de familiares ou alguns poucos 

serviços de saúde mental ambulatoriais ou hospitalares10-12. 

Atualmente a maior parcela dos atendimentos às pessoas com TEA acontece no Sistema 

Único de Saúde, (SUS). Isso foi possível somente a partir da normatização pela Portaria nº 

336/0213 – publicada em resposta às deliberações da III Conferência Nacional de Saúde Mental, 

realizada em 2001. O SUS constituiu o primeiro projeto da saúde mental pública brasileira de 

atenção para crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e persistentes14-15,11, 

através da implantação dos Centros de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil (CAPSi) que 

“consolida-se como equipamento privilegiado para a atenção psicossocial à criança com 

autismo no âmbito do SUS, embora não se dirija de modo exclusivo a essa clientela”11, p.33.   

O CAPSi contempla atenção diária, intensiva, efetiva, personalizada e promotora de vida 

através de ações desenvolvidas por uma equipe multiprofissional que atua de forma 

transdisciplinar, tornando esta instituição competente para atender indivíduos com TEA. É 

importante ressaltar que os pacientes estão pautados por uma equipe multiprofissional, que atua 

no território de forma intersetorial, presta uma assistência ao indivíduo e respeita as 

necessidades individuais de cada caso14.  

Neste artigo, objetiva-se apresentar o perfil da clientela Infanto-juvenil diagnosticada 

com TEA atendida pelos Centros de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil. 

 

MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo exploratório com abordagem quantitativa que buscou 

caracterizar a clientela autista atendida em dois CAPSi do Estado de Mato Grosso, com o intuito 

de fornecer subsídios para melhoria do atendimento à crianças e adolescentes diagnosticados 

com Transtorno do Espectro Autista (TEA).  

Dados publicados pelo Ministério da Saúde (MS) trazem que, em dezembro de 2014, 

havia 201 unidades de CAPSi certificados no país10.  

No Estado de Mato Grosso, atualmente, existem quatro unidades de CAPSi em 

funcionamento. Fizeram parte deste estudo duas unidades, localizadas nos municípios de 

Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso, e em Várzea Grande. Estas unidades foram 
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escolhidas para comporem a pesquisa por questões geográficas, uma vez que os municípios 

ficam próximos. 

A coleta das informações foi realizada entre os meses de janeiro a maio de 2018. Os dados 

foram extraídos dos prontuários dos usuários das referidas instituições por meio de protocolo 

de pesquisa construído pelos autores.  

Foram coletadas as variáveis sexo, idade, faixa etária, diagnóstico, data de admissão, tipo 

de convívio familiar, uso de medicamentos, encaminhamentos e agravos associados. 

A escolha dos participantes (indiretos) envolveu o universo dos prontuários que se 

encontravam ativos no momento da coleta, totalizando 45 prontuários.  

Foram considerados ativos os prontuários dos usuários que frequentaram o serviço 

durante o primeiro semestre de 2018. Posteriormente, os dados coletados foram codificados 

e armazenados em planilha eletrônica do programa Microsoft Excel® para posterior análise.  

A priori foi descrito o perfil da clientela dos dois centros nas categorias abordadas pelo 

estudo, a posteriori foram comparadas as categorias operacionais com informações disponíveis 

na literatura atual acerca da temática. 

A pesquisa cumpriu as exigências éticas da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional 

de Saúde e foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Cuiabá-UNIC, 

sob o Parecer nº: 2.421.481 (CAAE: 80172417.8.0000.5165). 

 

RESULTADOS 

 

De acordo com os dados coletados, constatou-se que os CAPSis em questão possuíam 

2.548 usuários em atendimento regular no primeiro semestre de 2018, sendo que destes, 45 

foram identificados como pacientes com TEA.  

 

Usuários com TEA segundo faixa etária e sexo 

  

Ao se analisar o conjunto dos dados coletados, observou que a caracterização geral das 

crianças e adolescentes em estudo se concentravam na faixa etária de três a nove anos (77,78%) 

e na de 10 a 18 anos (22,22%), com marcante predomínio do sexo masculino (82,22%) (Tabela 

1):  
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Tabela 1 - Caracterização etária e do sexo dos usuários com TEA em dois CAPSi de Mato Grosso- MT, 2018. 

Faixa etária                                  N  % 
0 – 3 anos                                     06 13,34 

4 – 7 anos                                     23 51,11 

8 – 11 anos                                   06 
 
12 – 15 anos                                 08 
 
16 – 18 anos                                 02 

 13,34 
 

17,77 
 

4,44 

 

 

 

 

 

 

 

Usuários com TEA segundo comorbidades 

 

No que se refere à distribuição diagnóstica entre as crianças e adolescentes matriculados 

nas instituições pesquisadas, observa-se que 15,9% tem o diagnóstico de TEA e de 

comorbidade.  

As comorbidades encontradas foram: Transtorno do Déficit de Atenção com 

Hiperatividade (TDAH), Hiperatividade, Transtorno Opositor Desafiador (TOD), Síndrome de 

Asperger, Atraso Global do Desenvolvimento, Comprometimento cognitivo, Retardo, 

Síndrome de Down, Problemas de linguagem, Compulsão alimentar e Epilepsia.  

 

Forma de Inclusão nos CAPSi 

 

No que tange à inclusão no acompanhamento terapêutico dos usuários com TEA, pode-

se afirmar que esta se configura de forma heterogêneas, conforme apresentação disposta na 

tabela 02: 

 

 

 

TEA segundo o sexo        N      % 
  
Feminino           08           17,77% 

Masculino                                   37            82,23% 

Total                                           45               100% 
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Tabela 2 –  Distribuição das formas de inclusão dos usuários com TEA nos CAPSi, 2018. 

 

 

 

No tocante à inserção escolar, a maioria, 84,1% estava inserida em classe regular e 2,27% 

estavam inseridos em classe especial, havendo percentual significativo de 9,10% fora da escola, 

e 2,27% sem informação registrada. Quanto à caracterização familiar constatou-se que 63,63% 

possuem estrutura familiar nuclear. O estudo também aponta que 67,8% dos usuários possuem 

histórico de transtorno mental na família (Tabela 3): 

 

Tabela 3 – Caracterização familiar dos usuários autistas, 2018. 

Composição familiar  Total n (%) 

Família mononuclear 03 (2,27%) 

Família nuclear   28 (63,63%) 

Família composta 07 (6,81%) 

Família estendida 07 (6,81%) 

Total 45 (100%) 

Fonte: CAPSi Cuiabá/MT, CAPSi Várzea Grande/MT. 2018. 

 

Com relação à fármacos, verificou-se que 56,56% dos usuários com TEA no período 

estudado fazem uso de fármacos, sendo que a maioria faz uso de 1 a 2 fármacos (Tabela 4): 

 

Forma de Inclusão nos CAPSi           N   Total n (%) 
  
Demanda espontânea                            08       40% 

Rede de educação                                 04 8,89% 

Atenção secundária  09       20% 

Psiquiatra                                              03 
 
Neuropediatra                                       04 
 
Pediatra                                                 01                                              
 
Neurologista                                         04 
 
Fonoaudiólogo                                     02                                             

6,66% 
 
 

8,89% 
 

2,22% 
 

 8,89% 
 

4,45% 

Total                                                    45         100 
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Tabela 4: Relação medicamentosa dos usuários com TEA atendidos nos CAPSi, 2018 

Usuários com TEA e uso de psicofármacos   Total n (%) 

Fazem uso de medicação 25 (56,56%) 

Não fazem uso de medicação 20 (44,44%) 

Total 45 (100%) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CAPSi Cuiabá/MT, CAPSi Várzea Grande/MT. 2018. 

 

DISCUSSÃO 

 

O TEA aponta um predomínio quatro vezes maior em usuários do sexo masculino. Este 

fato vem sendo justificado pelo fato do homem ser mais sensível às desordens neurológicas, 

outra hipótese é primariamente associada a condição genética ligada ao cromossomo X16. 

No estudo em pauta a maioria dos autistas se encontram na faixa etária entre três e sete 

anos, havendo um quantitativo pequeno de menores nos serviços, o que vai ao encontro com 

uma pesquisa realizada em 2003, momento em que os CAPSi começaram a ser implantados no 

país. Nestas unidades identificou-se a maior frequência entre as crianças até 10 anos de idade 

com TEA17. 

A inclusão nos CAPSi em sua maioria ocorria de forma espontânea, o que é esperado 

tendo que o CAPSi é uma instituição de porta aberta. Diante o aludido é fato que atualmente o 

TEA ainda é visto como uma psicopatologia infantil de ordem neuropsiquiátrica e quando o 

diagnóstico é possível na infância o tratamento é facilitado, pela intervenção precoce, assim 

como o prognóstico18.  

No diagnóstico do TEA de forma tardia, o indivíduo perde a possibilidade de intervir em 

possíveis problemas já na primeira infância, e mais consolidados estarão os sintomas19,20. 

A respeito dos transtornos comórbidos ao TEA encontrados, é uma questão de urgência 

ressaltar a necessidade do diagnóstico diferencial diante do sujeito com sintomas característicos 

Quantidade de fármacos utilizados por usuário  Total n (%) 

1 – 2 fármacos  23 (51,12%) 

3 ou mais fármacos  

Não usam fármacos 

02 (4,45%) 

20 (44,44%) 

Total 25 (100%) 
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do TEA, assim como o esgotamento de todas as possibilidades diagnósticas e medidas de 

intervenção, além de também ter um olhar voltado para a subjetividade do sujeito, visto que, 

cada processo de desenvolvimento é próprio de cada indivíduo, existindo a possibilidade do 

desenvolvimento tardio de várias funções, e que não necessariamente caracteriza um transtorno 

do desenvolvimento.  

Com relação as comorbidades associadas ao diagnóstico de TEA o Manual Diagnóstico 

e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5) traz que é comum a ocorrência de mais de um 

transtorno do desenvolvimento em um mesmo indivíduo, e cerca de “70% das pessoas com 

Transtorno do Espectro Autista pode ter um transtorno mental comórbido, e 40% podem ter 

dois ou mais transtornos mentais comórbidos”21, p.58, como encontrado na pesquisa empreendida 

por Garcia et al.22, cujos resultados apontaram para um alto percentual de comorbidades ligados 

ao grupo TEA estudado (21%). 

As comorbidades com maior ocorrência associadas ao TEA encontradas em nosso estudo 

foi a Hiperatividade e o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade. Tal resultado 

vai ao encontro dos resultados do estudo apresentado pelo Ministério da Saúde que atestam que 

comportamentos hiperativos são comumente vistos no público TEA, frequentemente 

associados com auto ou heteroagressividade, às vezes sem a presença de desencadeadores 

aparentes, outras vezes por interferências em suas rotinas4.   

Ainda no que tange às comorbidades associadas ao TEA, o Ministério da Saúde (MS) traz 

que a epilepsia, deficiência intelectual e outros quadros neurológicos são mais comuns em 

indivíduos com diagnóstico de TEA se comparados com a população em geral4. Outro dado 

relevante é que a epilepsia pode chegar a 40% de ocorrência em indivíduos com TEA22-23. Tal 

dado corrobora nossa pesquisa, que constatou a ocorrência de epilepsia e convulsão no grupo 

estudado, assim como deficiência intelectual. 

As comorbidades no TEA caracterizam-se como uma temática, embora falada, com muito 

pouco alcance no que tange os empreendimentos de pesquisas, tendo a necessidade de mais 

estudos que coloquem em pauta as relações comórbidas, com vista a construir intervenções 

práticas e precisas para reabilitação dos sujeitos acometidos. 

No que se refere o contexto familiar, o presente estudo revelou que a maioria dos 

indivíduos moram com ambos os pais, em famílias com estruturas nucleares. Há situações que 

revelam a presença direta dos avós ou de um único genitor. A família deve ser considerada 

como unidade cuidadora e de cuidado, sendo assim um espaço de interação entre seus membros, 



49 

 

 
 

onde os mesmos trocam informações e mediante problemas de saúde apoiam-se mutuamente e 

buscam juntos as soluções dos mesmos. Logo, a família é vista como provedora de apoio e 

suporte de cuidado, quando uma enfermidade acomete algum de seus integrantes24. 

Uma grande parcela dos usuários estava frequentando a escola, dados corroborados com 

o senso do IBGE de 2015, que informou que cerca de 98,6% das crianças e pré-adolescentes 

entre seis e 14 anos frequentam as escolas.  

Para esta análise foram consideradas apenas as crianças com seis anos ou mais, idade 

limite obrigatória para o início da vida escolar, (indicações do Conselho Nacional de Educação 

do Ministério da Educação). Assim, foram indexados como fora da escola quinze crianças que 

tinham cinco anos ou menos no momento da coleta dos dados. Além dessas, um prontuário foi 

excluído por não possuir a informação em tela.  

Complementando os dados, foi identificado que a maioria dos usuários se encontra 

incluso em classes regulares, o que vai ao encontro com o Programa Educação Inclusiva, criado 

em 2003 pelo Ministério da Educação e reforçado pelo Plano de Desenvolvimento da Educação, 

de 200711.  

Foi observada elevada medicalização entre os indivíduos com TEA atendidos nos 

CAPSi, mas é necessário salientar que nem todo indivíduo diagnosticado com TEA faz uso de 

fármacos, ou seja, a aplicação medicamentosa não se apresenta como necessária em todos os 

tratamentos.  

O uso de medicamentos é recorrido quando os sintomas nucleares incapacitam o 

desenvolvimento do indivíduo e impedem a influência de outras terapias, como por exemplo as 

educacionais e comportamentais25,26. 

 

CONCLUSÃO 

 

O estudo permitiu traçar o perfil epidemiológico dos usuários de dois CAPSi, 

constatando a prevalência de usuários do sexo masculino, com concentração de usuários com 

idade entre três a 10 anos, matriculados em escolas regulares, composição familiar nuclear, 

atendimento iniciado por demanda espontânea. Além de uma alta comorbidade e uso de 

fármacos por esta clientela. 
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Algumas limitações deste estudo decorrem de o fato dos dados terem sido coletados de 

fontes secundárias o que em alguns casos apresentavam ausência de dados em alguns quesitos, 

o que limitou a análise das informações.  

O fato do estudo abarcar duas unidades de CAPSi e não todas as unidades do estado do 

Mato Grosso limita as possibilidades de conhecimento, muito embora isso o torne significativo 

para o contexto socioadministrativo em que foi realizada. Os achados, contribuem para o debate 

e a necessidade de fazer avançar a Rede de cuidados em Saúde Mental para a clientela infanto-

juvenil.  

 

REFERÊNCIAS 

1. Czermainski FR, Bosa CA, Salles JFS. Funções executivas em crianças e adolescentes 
com transtorno do espectro do autismo: uma revisão. Psico, Porto Alegre, PUCRS. 
2013:4(4);518-525. 

2. American Psychiatric Association- APA. Diagnostic and statistical manual of mental 
disorders (DSM-5®). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing, 2013. 

3. Orsmond GI, Shattuck PT, Cooper BP, et al. J Autism Dev Disord (2013);43:2710. Doi: 
10.1007/s10803-013-1833-8. 

4. Brasil. Ministério da Saúde. Linha de cuidado para a atenção às pessoas com 
Transtornos do Espectro do Autismo e suas famílias na Rede de Atenção Psicossocial 
do SUS. Brasília, DF, Ministério da Saúde, 2015. 

5. Paula CS, Belisário Filho JF, Teixeira MCTV. Estudantes de psicologia concluem a 
graduação com uma boa formação em autismo? Revista Psicologia: Teoria e Prática. 
2016:18(1);206–221. 

6. Fernell E, Eriksson MA, Gillberg C. Diagnóstico precoce do autismo e impacto no 
prognóstico: uma revisão narrativa. Epidemiologia Clínica. 2013; 5:33-43. doi: 10.2147 
/ CLEP.S41714 

7. Roux AM, et al. Postsecondary employment experiences among young adults with an 
autism spectrum disorder. Journal of the American Academy of Child & Adolescent 
Psychiatry. 2013:52(9);931-939. 

8. Filipe TMG. As especificidades da orientação profissional em clientes com 
perturbações do espectro do autismo/síndrome de Asperger. Dissertação (Mestrado em 
Psicologia) – Lisboa, UL – Universidade de Lisboa, 2013. 

9. Trindade P. Superando o autismo: Uso de agrotóxicos pode alterar comportamento de 
gerações futuras. Rio de Janeiro, 2012. 

10. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 
Especializada e Temática. Linha de cuidado para a atenção às pessoas com transtornos 
do espectro do autismo e suas famílias na Rede de Atenção Psicossocial do Sistema 
Único de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2015. 156 p. 

11. Brasil. Ministério da Saúde (2015). Linha de cuidado para a atenção às pessoas com 
transtornos do espectro do autismo e suas famílias na Rede de Atenção Psicossocial do 
Sistema Único de Saúde. 156 p. 



51 

 

 
 

12. Oliveira BDC, Feldman C, Couto MCV, Lima RC. Políticas para o autismo no Brasil: 
entre a atenção psicossocial e a reabilitação. Physis [online]. 2017:27(3);707-726. Doi: 
10.1590/s0103-73312017000300017. 

13. BrasiL. Portaria GM nº 336, de 19 de fevereiro de 2002. Define e estabelece diretrizes 
para o funcionamento dos Centros de Atenção 206 Saúde Soc. São Paulo, v.26, n.1, 
p.196-207, 2017 Psicossocial. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 fev. 2002. 

14. Portolese J, Bordini PD, Lowenthal R, Zachi EC, Paula CS. Mapeamento dos serviços 
que prestam atendimento a pessoas com transtorno do espectro autista no Brasil. 
Cadernos de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento, São Paulo. 
2017:17(2);79-91. Doi: 10.5935/cadernos disturbios. v17(2);79-91. 

15. Couto MCV, Delgado PGG. Crianças e adolescentes na agenda política da saúde mental 
brasileira: inclusão tardia, desafios atuais. Psicologia Clínica, Rio de Janeiro. 
2015:27(1);17- 40. 

16. Hill AP, Zuckerman KE, Fombonne E. Epidemiology of autism spectrum disorders. In: 
VOLKMAR, F. R. et al. (Ed.). Handbook of autism and pervasive developmental 
disorders. New Jersey: John Wiley & Sons. 2014; 13-22. 

17. Hoffman MCCL, Santos DN, Mota ELA. Caracterização dos usuários e dos serviços 
prestados por Centros de Atenção Psicossocial infanto-juvenil. Cadernos de Saúde 
pública, Rio de Janeiro. 2008:24(3);633-642. 

18. Amaral LD, Portilho JAC, Mendes SCT. Estratégias de Acolhimento e 
Condicionamento do Paciente Autista na Saúde Bucal Coletiva. Tempus Actas de Saúde 
Coletiva. 2011:5(3);105, 2011. 

19. Visani P, Rabello S. Considerações sobre o diagnóstico precoce na clínica do autismo e 
das psicoses infantis. Rev. Latinoam. Psicopat. Fund., São Paulo. 2012:15(2);298. 

20. Canut ACA, Yoshimoto DMR, Silva GS, Carrijo PV, Gonçalves, AS, Silva DOF. 
Diagnóstico precoce do autismo: relato de caso. Revista medicina e saúde de Brasília. 
2014. 

21. DSM-V (manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais). American Psychiatric 
Association; Tradução: Maria Inês Corrêa Nascimento et al. 5. ed. – Porto Alegre: 
Artmed, 2014. 

22. Garcia AHC, Viveiros MM, Schwartman JS, Brunoni D. Transtornos do espectro do 
autismo: avaliação e comorbidades em alunos de Barueri, São Paulo. Revista 
Psicologia: Teoria e Prática, 18(1), 166-177. São Paulo, SP. 2016. 

23. Matson JL, Goldin R. Comorbidity and autism: Trends, topics and future directions. Res 
Autism Spect Dis. 2013;7:1228-33. 

24. Bielemann VLM, et al. A inserção da família nos centros de atenção psicossocial sob a 
ótica de seus atores sociais. Texto contexto - enferm.  Florianópolis. 2009:18(1);131-
139. 

25. Nikolov R, Jonker J, Scahill L. Autismo: tratamento psicofarmacológico e áreas de 
interesse para desenvolvimentos futuros. Revista Brasileira Psiquiatria. 2006:28(suppl. 
1). 

26. Mesquita NS, Pegoraro RF. Diagnóstico e tratamento do transtorno autístico em 
publicações brasileiros-Revisão de literatura. Curso de Psicologia da Universidade 
Paulista. Goiânia. 2013. 

 

 

 



52 

 

 
 

5.3 ARTIGO III 
 

 

Exposições ao uso de agrotóxicos no período de gestação de forma intra e peri domiciliar 
e sua relação com o Transtorno do Espectro Autista 

Claudia Moreira de Lima3, Sue Ellen Ferreira Modesto Rey de Figueiredo3 

 

RESUMO 

Diversos estudos associam o efeito dos agrotóxicos como fator de risco para a ocorrência do 

Transtorno do Espectro Autista (TEA). O TEA é uma síndrome que causa distúrbios do 

neurodesenvolvimento, caracterizado por dificuldades acentuadas no comportamento, 

interação social, comunicação e sensibilidades sensoriais. Tem sua causa ainda não estabelecida 

e vários fatores são relacionados ao seu acometimento. Objetivo: Identificar associação entre 

a exposição a agrotóxicos antes da concepção (90 dias precedentes a concepção) e/ou durante 

o período gestacional com sugestiva contribuição para a ocorrência do TEA. Método: Estudo 

de caso controle de base populacional. A amostra foi composta por 225 indivíduos, sendo 56 

casos de mães com crianças com diagnostico de TEA confirmado, entrevistadas no CAPSi de 

Cuiabá e Várzea Grande e na AMA de Cuiabá; e 169 controles entrevistadas na rede de 

educação dos respectivos municípios. As informações socioeconômicas sobre exposições 

ambientais e aos agrotóxicos foram obtidas através de questionário padronizado. Realizou-se 

análise bivariada e estratificada utilizando-se, como medida de risco, o odds ratio com intervalo 

de confiança de 95% e teste qui-quadrado. A análise estratificada foi realizada para a seleção 

das principais variáveis de confundimento ou interação. Finalmente foi realizada a regressão 

logística, considerando todas as variáveis quando das análises brutas e estratificadas 

apresentaram p-valor menor que 0,10, mantendo-se no modelo final as variáveis com nível de 

significância menor ou igual 0,05 ou aquelas consideradas de importância, a priori, segundo a 

literatura. Resultados: Local de trabalho da mãe próximo a área rural (400metros da área rural) 

(OR: 3,75, IC: 95% 1,72-8,13), Uso diário de inseticida domiciliar (OR: 3,81, IC: 95% 1,67-

8,64), Dedetização da casa no 1º trimestre da gestação (OR: 3,55, IC: 95% 1,61-7,81), morava 

próximo de indústria, área rural e/ou garimpo (OR: 2,54, IC: 95% 1,00-6,53) e ter tido, durante 

                                                           
3 Universidade de Cuiabá (UNIC) campus Beira Rio. Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 
em Ambiete e Saúde (PPGAS). 
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o período gestacional, Diabetes e/ou Hipertensão (OR: 2,66, IC: 95% 1,01-7,13) foram 

associados ao desenvolvimento de TEA. Conclusão: Fatores ambientais se mostram 

importantes marcadores de risco para doenças neurológicas e psiquiátricas, incluindo TEA. 

Esses achados fornecem evidências de que a exposição a agrotóxicos seja de forma ambiental 

e/ou ocupacional pode estar relacionada a ocorrência de TEA. 

Descritores: Transtorno do Espectro Autista; Agroquímicos; Saúde Mental; Gravidez. 
 

 

ABSTRACT 

Several studies associate the effect of pesticides as a risk factor for the occurrence of Autistic 

Spectrum Disorder (ASD). TEA is a syndrome that causes neurodevelopmental disorders 

characterized by marked difficulties in behavior, social interaction, communication and sensory 

sensitivities. It has its cause not yet established and several factors are related to its involvement. 

Objective: To identify an association between exposure to pesticides before conception and / 

or during the gestational period with a suggestive contribution to the occurrence of ASD. 

Method: Population-based control case study. The sample consisted of 225 individuals, of 

which 56 were mothers with children diagnosed with ASD, interviewed in the CAPSi of Cuiabá 

and Várzea Grande and in the AMA of Cuiabá; and 169 controls interviewed in the education 

network of the respective municipalities. Socioeconomic information on environmental 

exposures and pesticides were obtained through a standardized questionnaire. A bivariate and 

stratified analysis was performed using as a risk measure the odds ratio with 95% confidence 

interval and chi-square test. Stratified analysis was performed to select the main confounding 

or interaction variables. Finally, the logistic regression was performed considering all the 

variables when the crude and stratified analyzes presented p-values lower than 0.10, 

maintaining in the final model the variables with significance level less than or equal to 0.05 or 

those considered of importance, a priori, according to the literature. Results: Work place of the 

mother near the rural area (OR: 3.75, CI: 95% 1.72-8.13), Daily household insecticide use (OR: 

3.81, CI 95% (OR: 3.55, CI: 95% 1.61-7.81), Morava close to industry, rural area and / or 

garimpo (OR: 2, 54, CI: 95% 1.00-6.53) and had during the gestational period Diabetes and / 

or Hypertension (OR: 2.66, CI: 95% 1.01-7.13) were associated with the development of TEA. 

Keywords: Autism Spectrum Disorder; Agrochemicals; Mental health; Pregnancy. 
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INTRODUÇÃO 

 

O uso das substâncias que se abrigam sob o termo agrotóxicos tem se difundido na 

agricultura, em especial após a modernização agrícola, período que ficou conhecido como 

“Revolução Verde”. No Brasil, políticas criadas por diferentes governos impulsionaram a 

implementação da “modernização da agricultura”, com pacote tecnológico que tornou a 

produção agrícola dependente de insumos químico-industriais, processo que resultou em altos 

custos sociais, ambientais e de saúde pública1-3. 

Na contramão ao crescimento do agronegócio temos o Brasil ocupando a posição de maior 

consumidor de agrotóxicos do mundo desde o ano de 20084, sendo que somente o Estado de 

Mato Grosso consumiu 207 milhões de litros de agrotóxicos. Essas substâncias tóxicas são 

utilizadas com a finalidade de controle de vetores e pragas e aumento da produtividade3,5. 

Os potenciais biocidas dos agrotóxicos são conhecidos a décadas, sendo vários produtos 

utilizados em diferentes momentos da história como agentes de guerra6-7. Seu uso não se 

restringe ao meio rural e aflige, também, o meio urbano, tendo em conta as inúmeras atividades 

que utilizam agrotóxicos, como a agropecuária, produção industrial, madeireiras, silvicultura, 

manejo florestal, preservação de estradas, saúde pública, controle de algas, desinsetização e a 

desratização8.  

A exposição a substâncias químicas (agrotóxicos) desencadeia desreguladores endócrinos9-

11, o que leva as mulheres gestantes representarem uma população particularmente vulnerável, 

uma vez que, exposições ocorridas durante o período de desenvolvimento fetal podem provocar 

manifestações neurotóxicas, que afetam o crescimento e maturação neurocomportamental, e 

determinam efeitos cumulativos ao longo da vida8.  

  Os aparentes efeitos de desregulação endócrina de alguns pesticidas suscitaram 

preocupações particulares devido à natureza hormonal que envolve a gestação além de ser o 

período de formação do Sistema Nervoso (SN). A exposição a estes produtos durante o período 

gestacional é apontada como potencial fator causal do TEA9,10,12. Esta é uma síndrome que 

causa distúrbios do neurodesenvolvimento, caracterizado por dificuldades acentuadas no 

comportamento, interação social, comunicação e sensibilidades sensoriais, com diferenças 

sintomatológicas e de desenvolvimento e com uma maior incidência no sexo masculino13. São 

desconhecidos os mecanismos exatos que levam ao desenvolvimento do TEA, porém, um 



55 

 

 
 

recente estudo sugere que fatores genéticos representam aproximadamente 35-40% dos 

elementos que contribuem para o desenvolvimento do transtorno14-15. Os outros 60-65% 

provavelmente se devem a outros fatores, como fatores ambientais pré-natais, perinatais e pós-

natais14. Estes fatores, genéticos e ambientais interagem e revelam um transtorno 

multifatorial16.  

Mister que fatores pré-natais, perinatais e pós-natais do TEA devem ser considerados de 

maneira mais ampla, uma vez que os eventos ocorridos nestes períodos conforme supracitado 

podem interagir ou contribuir, em combinação com outros cofatores dentre eles o ambiental, 

para constituir uma síndrome autista17. Diante o exposto, os agrotóxicos têm recebido uma 

atenção especial em relação ao risco de TEA devido à sua onipresença e por causa da 

capacidade de certos pesticidas para induzir efeitos colaterais semelhantes aos observados no 

autismo18-20.  

Compostos pesticidas podem ser conservados durante um longo período de tempo através 

da cadeia alimentar, devido à degradação lenta e podem ser acumulados numa variedade de 

biotas, incluindo os seres humanos21. Estudo realizado nos Estados Unidos trouxe em seus 

resultados que o contato com substâncias tóxicas pode causar desordens de conduta às futuras 

gerações, que podem chegar até a terceira geração de seus descendentes, mesmo estes não tendo 

nenhum contato com agrotóxicos22-23.  

Estamos na terceira geração humana pós “revolução química”. Este dado remete para 

crescente aumento de problemas mentais atualmente, e este aumento pode não se dever apenas 

por vivermos num mundo mais agitado, mas também pelo efeito dos fatores ambientais 

sofridos ao longo das décadas1,23. 

Portanto, o objetivo do presente estudo é identificar associação entre a exposição a 

agrotóxicos antes da concepção e/ou durante o período gestacional com sugestiva contribuição 

para a ocorrência do TEA. 

 

MÉTODOS 

 

Estudo epidemiológico com delineamento de caso-controle de base populacional. A 

pesquisa utilizou três controles para cada caso. O tamanho da amostra de estudo foi de 225 

participantes, sendo 56 casos e 169 controles, considerando-se um erro alfa de 5% e poder do 

estudo de 80. Os controles foram pareados aos casos pela idade e sexo. A coleta de dados 
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decorreu entre os meses de janeiro a outubro de 2018. Como critérios de inclusão de casos e 

controles considerou-se mulheres que fossem mães biológicas da criança e com idade do infante 

menor de 18 anos. O cálculo amostral foi realizado através da ferramenta Statcalc do Epi Ifo 

7.0. 

Para a identificação dos casos (mães com filhos diagnosticados com TEA) o diagnóstico 

foi realizado com confirmação de acompanhamento dos usuários pelas instituições abrangentes 

da pesquisa, expostos ou não a agrotóxicos. As participantes foram contatadas nos dias em que 

seu filho tinha agendamento na instituição, e foram convidadas para participar da pesquisa. 

Após esclarecimentos, aceite e assinatura do TCLE, as entrevistas eram aplicadas.  

Os controles foram selecionados entre usuárias dos serviços de educação da rede básica 

dos municípios de Cuiabá e Várzea Grande. As mulheres foram abordadas nas instituições de 

educação e convidadas a participar da pesquisa. Semelhante aos casos, após esclarecimentos, 

aceite e assinatura do TCLE, eram então entrevistadas. Foram excluídas do grupo controle 

mulheres que informaram que seu filho tinha algum diagnóstico neuropsiquiátrico suspeito ou 

confirmado.  

Os entrevistadores foram acadêmicos de psicologia da Universidade de Cuiabá, 

participantes do programa de Iniciação Científica (PIC), campus Cuiabá/Beira Rio I, treinados 

com relação a utilização do TCLE e padronização quanto à aplicação do questionário. Todos 

os cuidados foram tomados de modo a diminuir possíveis desconfortos causados pela aplicação 

do instrumento no que se refere a assuntos de caráter pessoal. 

Para a coleta de dados foi elaborado um questionário estruturado que contemplou as 

seguintes variáveis: Informações sociodemográficas (idade, raça/cor, estado civil, profissão, 

renda per capita e escolaridade), Hábitos de vida (consumo de álcool , tabagismo e tabagismo 

passivo), Variáveis individuais , clínicas e hereditárias (paridade, abortamento prévio, filhos 

prematuros, pré-natal , histórico familiar de doenças mentais na família), Informações de 

exposição ambiental (história de residência em  zona rural ou urbana, história de residência 

próximo a plantações que usam agrotóxicos, história de uso de inseticidas na residência, história 

de uso de agrotóxicos e consumo de alimentos de horta, pomar ou jardim, história de residência 

próximo a garimpos, área rural ou fábricas e Informações ocupacionais (história de trabalho 

em atividades expostas ou lida direta e tipo de agrotóxicos, histórica de lavagem de roupa de 

pessoa que trabalhava com agrotóxico e história de trabalho pessoal ou do seu parceiro em zona 

rural). 
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Na análise de dados, as variáveis foram recategorizadas após a análise descritiva.  

O projeto foi encaminhado e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade 

de Cuiabá -UNIC para apreciação, sob o número 2.421.481 (CAAE: 80172417.8.0000.5165). 

Os questionários foram digitados e analisados no programa Epi Info 7, com posterior 

utilização do programa SPSS 18.0 na análise múltipla.  

 

RESULTADOS 

 

Este estudo reuniu 225 participantes do inquérito realizado no período de fevereiro a 

outubro de 2018, onde responderam a um questionário com informações do período pré 

concepcional e gestacional. As variáveis relativas as características sócias demográficas estão 

descritas na tabela 5. 

Tabela 5 - Distribuição de características sociodemográficas dos casos e controles. Cuiabá/Várzea 
Grande – 2019 

 

Variável Geral Casos Controles 

Raça/cor mãe Frequência % Frequência % Frequência % 

Amarela 4 1,78 - - 4 2,38 

Negra 20 8,88 2 3,57 18 10,71 

Branca 55 24,45 21 37,50 34 20,24 

Parda 142 63,11 33 58,93 109 64,29 

Indígena 4 1,78 1 - 3 2,38 

Estado civil       

Solteira 65 28,88 18 32,15 47 27,81 

Casada 85 37,78 25 44,65 60 35,50 

Viúva 2 0,90 1 1,78 1 0,59 

União estável 67 29,78 12 21,42 55 32,55 

Sem informação 6 2,66 - - 6 3,55 

Nível escolar da mãe       

Fundamental incompleto 22 9,78 5 8,93 17 10,05 

Fundamental completo 15 6,67 3 5,35 12 7,10 

Médio incompleto 29 12,88 4 7,15 25 14,79 

Médio completo 104 46,22 22 39,28 82 48,53 

Superior incompleto 10 4,44 5 8,93 5 2,96 

Superior completo 39 17,33 12 21,43 27 15,98 

Pós Graduação 4 1,78 4 7,15 - - 

Curso técnico 2 0,90 1 1,78 1 0,59 

Renda familiar per capita@       
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@salário mínimo em janeiro/2019 = R$ 954,00. 
Fonte: Participantes do estudo.  
 

Na análise bivariada das variáveis sócio demográficas, hábitos sociais e individuais, não 

foram associadas ao TEA (tabela 6). As demais variáveis também não apresentaram associações 

estatísticas significantes. 

Tabela 6 – Distribuição (n e %) das variáveis sociodemográficas segundo casos e controles com os respectivos 
Odds ratio, intervalo de confiança (IC 95%) e P (n=225). Cuiabá/Várzea Grande – 2019 

Variável Caso Controle OR IC p valor 
valor Idade de risco N % n %     

Sim 05 8,93 17 10,12 0,87 0,30 2,47 1,00 

Não 51 91,07 151 89,88 1,00    

Raça/cor         

Branca 11 19,64 21 12,50 1,71 0,76 3,81 0,19 

Outros 45 80,36 147 87,50 1,00 - - - 

Estado Civil         

Casada/amasiada 32 57,14 125 74,40 0,45 0,24 0,86 0,01 

Outros 24 42,86 43 25,60 1,00 - - - 

Grau de escolaridade         

Analfabeto até fundamental completo 18 32,14 46 27,38 0,79 0,41 1,53 0,49 

Médio completo e mais 38 67,86 122 72,62 1,00 - - - 

Renda familiar*         

Acima de R$ 994,00 09 16,07 25 14,88 0,91 0,39 2,09 0,83 

Até R$ 994,00 47 83,93 143 85,12 1,00 - - - 

Consumo de álcool na gestação         

Sim 15 26,79 28 16,67 1,82 0,89 3,74 0,11 

Não 41 73,21 140 83,33 1,00 - - - 

Consumo de tabaco na gestação         

Sim 8 14,29 20 11,90 1,23 0,51 2,98 0,64 

Não 48 85,71 148 88,10 1,00 - - - 

Consumo de tabaco pelo pai durante a 
gestação 

        

Sim 9 16,07 22 13,10 
 

1,27 0,54 2,95 0,65 

Não 47 83,93 146 86,90 1,00 - - - 

       
@salário mínimo em Janeiro/2019 = R$ 994,00. 
Fonte: Participantes da pesquisa. 
 
 

A tabela 7 apresenta as características gestacionais. Quanto às características maternas, 

a maioria das mães não se encontravam na faixa etária considerada de risco (>18 e <35). A 

maioria das mães tiveram mais que uma gestação prévia, tendo maior quantitativo de partos 

---l R$ 994,0 190 84,82 47 83,93 143 85,12 

R$ 995,00 l--- 34 15,18 9 16,07 25 14,88 
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resultado em parto cesáreo e com proles nascidas com peso adequado ao nascer. Foi também 

observado que a maioria das depoentes realizaram sete ou mais consultas pré-natais. 

 

Tabela 7:  Distribuição das variáveis (n e %) gestacionais dos casos e controles com os respectivos Odds ratio, 
intervalo de confiança e P (n=225). Cuiabá/Várzea Grande – 2019 

*Idade de risco: menor que 18 anos e maior que 35 anos. 
 Fonte: Participantes da pesquisa. 

 

As características domiciliares com as variáveis associadas à exposição ocupacional 

direta e indiretamente a agrotóxicos foi: dedetização da casa no 1º trimestre da gestação. Em 

relação à manuseio de agrotóxico no local de trabalho bem como parceiro em contato com o 

produto, não houve associação estatística significante com manuseio direto e/ou indireto de 

agrotóxico (Tabela 8). 

Variável Caso Controle OR IC p valor 

Idade de risco da mãe na gestação* n % N %     

Sim 5 8,93 17 10,12 0,87 
0,30 2,47 1,00 

Não 51 91,07 151 89,88 1,00 

Número de consultas Pré Natal         

1-6 13 23,21 33 19,64 0,80 0,39 1,67 0,57 
   7 ou mais 43 76,79 135 80,36 1,00 

Antecedentes Obstétricos         

Primigesta 11 19,64 17 10,12 2,17 0,94 4,97 0,09 
   Multígesta 45 80,36 151 89,88 1,00 

Prematuro         

Sim 10 17,86 18 10,71 1,81 0,78 4,19 0,16 
   Não 46 82,14 150 89,29 1,00 

Peso ao nascer         

Peso Adequado (PA) 50 89,29 141 83,93 0,62 0,24 1,60 0,38 

Baixo Peso ao Nascer (BPN) 6 10,71 27 16,07 1,00    

Tipo de parto         

Cesáreo 32 57,14 92 54,76 0,90 0,49 1,67 0,87 

Normal 24 42,86 76 45,24 1,00    
 
Morbidade na Gestação – Subitem 
 
Hipertensão na gravidez 

        

Sim 10 17,86 13 7,74 2,59 1,06 6,29 0,04 

Não 46 82,14 155 92,26 1,00    

Diabetes Gestacional         

Sim 3 5,36 3 1,79 3,11 0,61 15,88 0,16 

Não 53 94,64 165 98,21 1,00    

Diabetes e/ou Hipertensão na gestação         

Sim 13 23,21 14 8,33 3,32 
   1,45     7,60      0,00 

Não 43 76,79 154 91,67 1,00 
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Tabela 8: Distribuição das variáveis (n e %) ocupacionais e ambientais dos casos e controles com os respectivos 
Odds ratio, intervalo de confiança e P (n=225). Cuiabá/Várzea Grande – 2019 

Variável Caso Controle OR IC 
p 

valo
r 

Dedetização da casa no 1º trimestre da gestação N % n %     

Sim 37 66,07 79 47,02 2,19 
1,16 4,12 0,01 

Não 19 33,93 89 52,98 1,00 
Consumo de produção de horta e/ou pomar 
residencial 

        

Sim 10 17,86 23 13,69 1,37 
0,60      3,09        0,51 

   Não 46 82,14 
14
5 

86,31 1,00 

Residência próxima a poluente         

Sim 09 16,07 44 26,19 0,53 
0,24 1,19 0,14 

   Não 47 83,93 
12
4 

73,81 1,00 

Aplicação de veneno no trabalho         

Sim 16 28,57 38 22,62 1,36 
0,69 2,70 0,37 

   Não 40 71,43 
13
0 

77,38 1,00 

Teve companheiro que trabalhou exposto a 
agrotóxico 

        

Sim 22 39,29 76 45,24 0,78 
0,42 1,45 0,53 

Não 34 60,71 92 54,76 1,00 

Fonte: Participantes da pesquisa. 
 

No modelo final de regressão logística, as variáveis associadas ao TEA foram: local de 

trabalho da mãe próximo a área rural, Uso diário de inseticida domiciliar, Dedetização da casa 

no 1º trimestre da gestação, morava próximo de indústria, área rural e/ou garimpo e ter tido 

durante o período gestacional Diabetes e/ou Hipertensão (Tabela 9). 

Tabela 9 – Análise de Regressão logística e valores de Odds Ratios e IC 95% de variáveis preditoras para TEA. 
Cuiabá/Várzea Grande – 2019 

Variáveis OR IC p valor 

Diabetes e/ou Hipertensão 2,66 1,01 - 7,13 0,049 

Morava próximo de indústria, área rural e/ou 

garimpo 
2,54 1,00 - 6,53 0,050 

Dedetização da casa no 1º trimestre da gestação 3,55 1,61 -7,81 0,002 

Uso diário de inseticida domiciliar 3,81 1,67 – 8,64 0,001 

Local de trabalho da mãe próximo a área rural 3,75 1,72 – 8,13 0,001 

*Ajustada por sexo. 
Fonte: Participantes da pesquisa. 
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DISCUSSÃO  

 

Os resultados do presente estudo sugerem causalidade entre exposição aos agrotóxicos 

e TEA, por meio da associação com significância estatística da variável local de trabalho da 

mãe próximo a área rural.  

Conforme estudo realizado na França em área rural e urbana onde se analisou a presença 

de 56 agrotóxicos no ar, destes 41 foram detectados na área rural e também na urbana. Assim, 

verificou-se que não apenas a população rural está exposta a essas substâncias, ou seja, o intenso 

uso de agrotóxicos contamina toda a biota, tanto na zona rural quanto urbana, e 

consequentemente seus moradores24-25. 

Isso deve-se ao fato de que uma vez que as aplicações destes agrotóxicos quando 

realizada são feitas por meio de pulverizações por tratores, aviões ou equipamento costal, onde 

uma fração (32%) atinge seus alvos (insetos, fungos ou ervas daninhas) e outra fração (68%) é 

dispersa na água, ar, solo e biota26-28, atingindo sobretudo as comunidades rurais e/ou urbanas, 

com potencialidade em municípios cercados por grandes plantações ou próximos à zona rural. 

Tal condição ocorre no Estado de Mato Grosso com predomínio do modelo agrícola 

baseado na monocultura. Sendo o Estado de Mato Grosso palco principal do agronegócio 

brasileiro, das monoculturas, das plantas transgênicas e de uso intensivo de agrotóxicos29.  

Assim, os riscos para o meio ambiente e para a saúde humana decorrente da 

contaminação por agrotóxicos já são alvo de investigação a anos, contudo não se trata de uma 

pauta inédita para a ciência.  

Estudo realizado no Estado de Mato Grosso30 demonstrou que resíduos de agrotóxicos 

estavam presentes na água da chuva, o que tornava exposto trabalhadores rurais, moradores das 

zonas rurais e urbanas a diferentes tipos de agrotóxicos. Essa propagação dos agrotóxicos pelo 

ambiente ocorre devido a seu potencial de volatização a partir do solo, água e superfície vegetal, 

assim contaminando o meio31-32. 

 Corroboram com estes dados, estudo realizado em Parlier/Califórnia, onde buscou 

avaliar a potencial exposição da população residente no local a agrotóxicos e produtos de sua 

degradação presentes no ar, onde foram detectados agrotóxicos que não haviam sido relatados 

uso na área durante o estudo, sugerindo que sua presença foi provavelmente devido a emissões 

veiculares ou industriais 33. 
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Outra variável que demonstrou associação com TEA foi o uso diário de inseticida 

domiciliar. Este achado corrobora com estudo de caso controle de base populacional realizado 

na Califórnia/EUA com 970 participantes, encontrou que crianças filhas (os) de mães que 

viviam próximo de aplicações de piretróides durante o período pré-concepcional ou gravidez 

no terceiro trimestre estavam sujeitas a um risco maior de TEA9. 

O uso de piretróides e piretrinas, produtos que estão nos mesmos grupos químicos de 

alguns agrotóxicos são disseminados em ambientes domésticos como saneante desinfestante no 

controle de vetores urbanos, pois estão na composição de inseticidas de venda livre29, sendo 

propagado que este produto é supostamente inofensivo e, portanto, altamente utilizado. 

Entretanto, os produtos destinados a esse fim, se colocam como fatores de exposição aos 

mesmos princípios ativos dos agrotóxicos, estando estes entre as principais causas de 

intoxicação em ambientes domésticos25,34-35.  

Dados do INCA36, trazem que as intoxicações crônicas podem afetar toda a população, 

pois resultam da exposição múltipla aos agrotóxicos, ou seja, da presença de resíduos desses 

em alimentos, como também no ambiente. 

O uso crescente de inseticidas domésticos tem sido atribuído a proliferação/infestação 

de insetos vetores, dentre eles o Mosquito Aedes aegypti, vetor causador da dengue37, e as 

estratégias usadas para o controle do mosquito vetor são fundamentadas, principalmente, no 

emprego de defensivos químicos (controle químico)38-40 e predadores naturais (controle 

biológico)41, contudo, o mecanismo de ação dos piretróides ainda é pouco conhecido.  

Nesse contexto, estudos sinalizam que esta substância interfere no mecanismo de 

barreira do canal de sódio dos neurônios, prolongando a permeabilidade da membrana neuronal, 

durante a despolarização 42,43, e dentre os sinais e sintomas de intoxicações agudas e/ou crônicas 

causadas por estes produtos os efeitos sobre o sistema nervoso central, mais diretamente no 

sistema endócrino, está entre os mais citados43-44. 

Para reforçar as observações feitas, um estudo de coorte realizado na França 

acompanhou mulheres gestantes que moravam próximo a plantações que usavam agrotóxicos 

e encontrou a presença de cinco metabólitos de piretróides na urina das participantes da 

pesquisa45. Há evidencias de que uma das formas de poluição do ar por agrotóxicos se deu pelo 

uso doméstico de desinfestantes46. 

O intenso uso destes produtos durante o período gestacional pode estar relacionado a 

busca por ‘proteção’ do binômio e da família de vetores presente no ambiente, entretanto este 
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uso vem ocorrendo de forma imprudente, onde o consumidor, na maioria das vezes, desconhece 

as propriedades tóxicas contidas nas formulações destes componentes e sua toxicidade na 

maioria das vezes é ignorada, o que torna o risco de intoxicação maior, uma vez que por ser um 

inseticida de venda livre, não se leva em consideração normas de uso e precauções. 

No presente estudo, as mães que durante o período gestacional e/ou no primeiro 

trimestre que antecede sua gestação moravam próximo de indústria, área rural e/ou garimpo 

(400 metros) foi associada ao TEA. 

Vários estudos foram desenvolvidos buscando uma correlação entre poluentes e TEA47-

48, sendo considerado como fator de risco para desenvolvimento do transtorno a exposição 

materna durante a gestação (em agravante se a exposição ocorre no primeiro trimestre) a 

poluentes do trafego48-49, poluentes atmosféricos50-51, poluentes de indústria52-53, poluentes 

advindos de metais pesados54 e poluentes da fumaça advindos de madeira55. 

O possível impacto dos poluentes ambientais sobre a saúde pública, aqui em abordagem 

o TEA, é fato preocupante e, assim, o princípio da precaução, deve ser aplicado para proteger 

de possíveis fatores patogênicos. Mister que futuras pesquisas devem investigar se há uma 

diferença significativa na prevalência de TEA entre nações com níveis altos e baixos de vários 

tipos de poluição. 

O presente estudo na análise bivariada e de regressão diabetes e/ou hipertensão durante 

a gestação foi associada ao risco de ter uma criança com TEA. Neste sentido, a literatura não 

traz tais patologias como foco para risco de desenvolver o espectro, mais aponta que suas 

manifestações clinicas levam a distúrbios durante o período gestacional que elevam as taxas de 

diversas complicações na gravidez e consequentemente aumentam o risco de a criança 

desenvolver TEA56-57. 

No que tange ao diabetes gestacional um estudo multicêntrico de coorte demonstrou que 

o diabetes gestacional quando ocorre a partir da 26º semana de gravidez aumentou em 42% o 

risco da criança desenvolver TEA58, e devido ao aumento de sua incidência, o diabetes 

gestacional foi considerado por várias pesquisas (as pesquisas avaliaram várias doenças que 

não demonstraram associação) uma possível causa de associação ao TEA59-60. O diabetes 

gestacional dentre outras manifestações, afeta a coordenação motora fina e grossa do indivíduo, 

aumentando assim a taxa de dificuldade de aprendizagem e de transtorno do déficit de atenção 

com hiperatividade, comorbidade neurocomportamental, o que são comuns em casos de TEA57. 
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Outro quesito a ser discutido é o aumento do risco do transtorno para mães que tiveram 

Hipertensão.  Estudo populacional realizado em Califórnia apontou que gestantes que tinham 

contato com agrotóxicos, tiveram mais alterações pressóricas durante o período 

gestacional61.   No que tange a hipertensão, pesquisas já sinalizam a hipertensão como fator de 

risco para várias comorbidades, dentre elas o TEA. Essa possível relação, é apontada por 

resultados de uma revisão sistemática com metanálise de estudos observacionais, nos quais 

foram relatados HAS na gestação e neurodesenvolvimento56. Ainda em relação ao diabetes e/ou 

hipertensão durante a gestação e TEA, estudos62, sugerem que fatores pré-natais, dentre eles 

hipertensão gravídica e diabetes gestacional podem potencialmente moderar a expressão clínica 

do transtorno do espectro do autismo. 

Apesar de prematuro e baixo peso e idade materna não terem se mantido associado com 

significância estatística na análise múltipla, estudos apontam outra realidade. Desta forma, um 

estudo retrospectivo das anamneses de 75 crianças diagnosticadas com TEA em um 

ambulatório de Neuropediatria, em Curitiba, Brasil, concluiu que prematuridade e baixo peso 

ao nascer podem estar associados com TEA63. 

Uma revisão integrativa com dezoito estudos demonstrou que baixo peso reflete em um 

maior grau de prematuridade, sendo este fator de risco para TEA, uma vez que todas as crianças 

incluídas nos estudos apresentaram dificuldades no desempenho cognitivo, linguístico e motor, 

além de problemas de comportamentos64. 

Com relação a idade materna e/ou paterna, esta é apresentada por estudos como um dos 

fatores de risco mais importantes do autismo65-67, entretanto em outros estudos68-70 a relação 

entre autismo infantil e a idade materna assim como no nosso estudo é rejeitada. 

 Algumas limitações sobre o método de estudo devem ser consideradas: existe a 

possibilidade de que participantes de casos tenham mais memórias do período gestacional por 

conta do emocional envolvido com o diagnóstico de TEA da sua prole do que os controles 

atendidos na atenção primária e sem intercorrências, tendo respondido mais acertadamente as 

perguntas referentes ao seu passado de exposição, constituindo um possível viés de memória. 

Contudo, procurou-se minimizar alguns destes vieses por meio do treinamento e 

acompanhamento intensivo pela pesquisadora aos entrevistadores. 

Optou-se pelo pareamento de casos e controles pela idade e sexo. Esta opção se deu para se 

evitar possíveis efeitos de idade-período-coorte de nascimento, onde o tipo e o tempo de 

exposição poderiam ser diferentes entre casos e controles71. 
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Esse estudo é pioneiro na avaliação individual de exposição aos agrotóxicos e ocorrência 

de TEA em Mato Grosso, cuja população encontra-se entre as mais expostas aos agrotóxicos 

utilizados na agricultura brasileira e mundial, aliado à expansão das fronteiras agrícolas deste 

estado, juntamente com o aumento da utilização destes contaminantes ambientais. 

Existe uma relação entre TEA e exposição intra e peri domiciliar a agrotóxicos, sendo um 

fator de risco evitável, esse é um importante problema de saúde pública a ser debatido. Sugere-

se que os resultados da presente pesquisa possam subsidiar ações que minimizem a exposição 

e a ocorrência de doenças relacionadas aos agrotóxicos. 

Os transtornos do espectro autista (TEA) são vitalícios que afetam gravemente o 

funcionamento social e a autossuficiência. A etiopatogenia é presumivelmente multifatorial, de 

maior ocorrência no sexo masculino. Estudos epidemiológicos demonstraram que esse 

transtorno é resultante de uma interação complexa entre fatores genéticos e ambientais, e no 

que tange o fator ambiental a exposição gestacional aos agrotóxicos é um dos fatores ambientais 

que podem desencadear a ocorrência do TEA.  

Por fim os resultados do presente estudo sugerem realização de estudos de acompanhamento 

tipo coorte concorrente para uma melhor identificação destes fatores de riscos em regiões de 

alto consumo de agrotóxicos, como o sul do estado de Mato Grosso. 

 

CONCLUSÕES 

 

Fatores ambientais se mostram importantes marcadores de risco para doenças neurológicas 

e psiquiátricas. No TEA não é diferente: quesitos extrínsecos, como contato com agrotóxicos, 

podem trazer grande risco ao desenvolvimento cortical do bebê. 

Os achados do estudo em pauta refletem a carência de publicações cientificas abordando o 

tema pelo setor saúde. No tocante ao Brasil, onde os lucros gerados pelo setor agropecuário 

representam uma importante contribuição para o cenário econômico nacional vigente, a 

carência de estudos científicos e a incipiente política pública voltada para a proteção da 

população potencialmente exposta ao ambiente contaminado por agrotóxicos se mostra ainda 

mais preocupante. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Na pesquisa empreendida, pôde-se verificar potencialidades dos serviços de saúde 

mental, onde os dados apurados permitem constatar que a equipe atuante nos serviços busca 

desenvolver ações de forma interdisciplinares idealizando um cuidado de forma integral, apesar 

da falta de recursos humanos adequados diante do preconizado. O Transtorno do Espectro do 

Autismo tem sua predominância no sexo masculino e em crianças de 3 a 10 anos, porém 

também persiste em indivíduos adolescentes e adultos. Constatou-se também que, quanto mais 

precoce for o diagnóstico, melhores serão os resultados dos tratamentos. No que compreende o 

contato com agrotóxico e sua associação com o TEA os resultados apontam para uma possível 

relação entre as variáveis. 

Diante o descrito e tendo em vista os fatores ambientais como desencadeantes de 

inúmeras patologias que acometem o neurodesenvolvimento, como o TEA abordando na 

pesquisa, faz-se necessário a implantação de políticas públicas mais atuantes na fiscalização de 

atividades que fazem uso de compostos tóxicos em seus produtos. Sendo diante dessa temática 

mister o investimento em estudos adicionais visando fortalecer os conhecimentos já descritos 

quanto ao TEA, principalmente no que se refere a relação do meio ambiente no 

desenvolvimento deste transtorno, assim elucidando os aspectos da síndrome ainda 

desconhecidos. 
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8 APÊNDICES 
 

 

8.1 APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
  

Projeto: Exposição gestacional a agrotóxicos como fator de risco para desenvolvimento do 
transtorno do espectro autista (TEA) 
Pesquisadora: Enfermeira Mestranda Claudia Moreira de Lima 

 

 

Você está sendo convidada para participar, como voluntária, da pesquisa: “Exposição gestacional 
a agrotóxicos como fator de risco para desenvolvimento do transtorno do espectro autista (TEA)”, após 
ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final 
deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso 
de recusa você não terá nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição que 
recebe assistência. Em caso de dúvidas referente ao estudo em qualquer etapa você pode entrar em contato 
com a Mestranda Claudia Moreira de Lima por telefone (65) 99965.1742 ou pelo E-mail: 
cml_claudiamoreira@hotmail.com, ou com a Profª. Dra. Sue Ellen Ferreira Modesto Rey de Figueiredo 
por meio do telefone: (65) 3363-1278 ou pelo E-mail: suemodesto@homail.com. Caso ainda reste duvidas 
você pode entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Cuiabá-MT pelo 
telefone (65) 3363-1271, pelo e-mail: cep.unic@kroton.com.br ou pelo endereço: Universidade de Cuiabá 
(UNIC) - Beira Rio - Avenida Manoel José de Arruda, 3100, Bloco de Saúde I, sala 328 - Jardim Europa 
– Cuiabá –MT - CEP: 78.065-900. O objetivo visa analisar os casos existentes de Transtorno de Espectro 
Autista (TEA) no Estado de Mato Grosso bem como a associação a exposição a agroquímicos durante 
período gestacional como fator de risco para TEA. Sua participação nesta pesquisa consistirá em 
responder um questionário padronizado abordando dados socioeconômicos, ocupacional, de saúde e 
gestacional.  Os riscos relacionados com sua participação na pesquisa são mínimos, podendo apresentar 
desconforto ao responder alguma pergunta. Os benefícios são de relevância social e cientifica além da 
possibilidade de os participantes serem encaminhados para atendimento psicológico no Serviço de 
Psicologia aplicada (S.P.A.) da Universidade de Cuiabá ou para a rede básica de saúde local, caso seja 
percebido a necessidade pela pesquisadora. Os dados coletados serão confidenciais e garantimos o sigilo 
de sua participação durante toda pesquisa, inclusive na divulgação da mesma, resguardando preceitos 
éticos de pesquisas com seres humanos, garantindo a não utilização das informações em prejuízo das 
pessoas, assim como, serão assegurados os benefícios resultantes do projeto.   

Considerando os dados acima, AFIRMO estar sendo informado por escrito e verbalmente dos 

objetivos desta pesquisa.   

Eu........................................................................................................................................., idade: .............. 
sexo:.......................Naturalidade:..............................portador(a) do documento RG nº:............................., 
contato telefônico ............................................,  E-mail (se tiver): ..................................., declaro que 
entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa e concordo em participar.   

Cuiabá-MT, _____de __________ de _______. 

  ____________________________                                ______________________________      
Assinatura do (a) participante                            Assinatura e carimbo da Pesquisadora           
ou responsável legal                                                          

 



78 

 

 
 

8.2 APÊNDICE B: QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A 
AGROTÓXICOS E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) 

 
  
1. IDENTIFICAÇÃO: ___________________________________________________________________  
              (   ) GRUPO CASO        (   ) GRUPO CONTROLE   
                                                              (Genitoras com filhos com algum déficit mental serão excluídos)               
2. NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO: ____________________       

3. DATA DA ENTREVISTA: ________/________/_________      4. HORÁRIO: _______________                           

5. NOME DO ENTREVISTADOR: ______________________________________________________  

6. LOCAL DA ENTREVISTA___________________________________________________________  

  

 BLOCO A: IDENTIFICAÇÃO DA CRIANÇA  

7. NOME DA CRIANÇA: 
______________________________________________________________  

8. DATA DE NASCIMENTO: ________/________/___________  
9. SEXO: (   ) MASCULINO   (    ) FEMININO               10. PESO AO NASCER: 

______________grs     

11. QUAL RAÇA/COR VOCÊ DEFINE O SEU FILHO: (    ) BRANCA    (    ) PRETA      (   )  

PARDA    (   ) AMARELA      (   )  INDÍGENA  

12. A CRIANÇA NASCEU PREMATURA: (    ) SIM    (    ) NÃO  

13. É GEMELAR?  (   ) SIM    (   ) NÃO  

14. QUANTAS SEMANAS VOCÊ ESTAVA GRÁVIDA QUANDO NASCEU ESTA 
CRIANÇA? _______sem                                             

15. PARTO: (   ) NORMAL   (   ) CESÁREA  

Questões nº16 e nº17 só para o grupo caso:  

16. TEM DIFICULDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE: (    ) SIM    (    ) NÃO            

17. TEM DIFICULDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA: (    ) SIM    (    ) NÃO                              
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 BLOCO B: IDENTIFICAÇÃO MATERNA  

18. NOME DA MÃE: _________________________________________________________________           

19. IDADE DA MÃE: _______________anos             20.  TELEFONE: (   )-_______________________      

21. VOCÊ SE DEFINE EM QUE RAÇA/COR: (   ) BRANCA         (   ) PRETA             (   ) PARDA             
(   )  

AMARELA        (   ) INDÍGENA     (   ) IGNORADO  

22. VOCÊ ENCONTRA-SE: (    ) SOLTEIRA      (   ) CASADA       (   ) VIÚVA    

                                                 (    ) MORANDO JUNTO  COM    ALGUÉM   

23. ENDEREÇO: RUA:________________________________________________________________  

24. NÚMERO DA CASA:________        25.   BAIRRO:______________________________________  

26.  CIDADE:_______________________________________________  27.  ESTADO:_____________  

28. QUANTAS PESSOAS MORAM NA SUA CASA?________________________________________     

29. SOMANDO TODA RENDA DAS PESSOAS QUE MORAM NA SUA CASA QUAL É O VALOR? 
____________     

30. VOCÊ FOI A ESCOLA?   (   ) SIM           (   ) NÃO                                                                                                           

31. VOCÊ ESTUDOU ATÉ QUE SÉRIE? __________________________________________________  

BLOCO C: DADOS GESTACIONAIS 

32. QUANTAS VEZES VOCÊ JÁ FICOU GRÁVIDA? _______________________________________  

33. TEM QUANTOS FILHOS VIVOS? ___________________________________________________ 

QUESTÃO N° 34, 35 SOMENTE PARA O GRUPO CASO:  

34. ALÉM DESTA CRIANÇA VOCÊ TEM OUTRO FILHO COM AUTISMO?  ( ) SIM  ( ) NÃO         

35.  35. QUANTOS? _______    

QUESTÃO N° 36, 37 e 38 SOMENTE PARA O GRUPO CONTROLE:   

36. VOCÊ TEM ALGUM FILHO COM ALGUMA CONDIÇÃO ESPECIAL?  (  ) SIM (  ) NÃO   

37. QUANTOS? __________38. QUE CONDIÇÃO ESPECIAL? _______________________________ 

39. TEVE ABORTOS: (    ) SIM     (    ) NÃO              40. QUANTOS? ___________________________  

41. TEVE FILHOS QUE NASCERAM MORTOS:  (   ) SIM   (   ) NÃO ( se a resposta da questão n° 41 for 

NÃO passar para questão n° 45)    

42. QUANTOS: ______________________________________________________________________  

43. TINHAM ALGUM PROBLEMA IDENTIFICADO? (   ) SIM   (   ) NÃO     

44. QUAL:________________________________________________________________________ 

45. TEM ALGUM PARENTE COM ALGUM PROBLEMA DE SAÚDE MENTAL?   (   ) SIM   (   ) NÃO  
(se a resposta da questão n° 45 for NÃO passar para questão n° 48)    

46. O QUE ESTE PARENTE É SEU?_____________________________________________________  

47. QUAL O TIPO DE DISTÚRBIO MENTAL?____________________________________________  

48. VOCÊ É PARENTE DO PAI DESTA CRIANÇA?    (    ) SIM           (    ) NÃO  

49. QUE TIPO DE PARENTE ELE É SEU?_________________________________________________ 

50. QUANTOS ANOS O PAI TINHA QUANDO ESTA CRIANÇA NASCEU?_______________________  

51. VOCÊ FEZ PRÉ-NATAL NA GRAVIDEZ DESTA CRIANÇA? (   ) SIM   (   ) NÃO        
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52. QUAL FOI O NÚMERO DE CONSULTAS: _____________________________________________  

53. QUANTO TEMPO ESTAVA GRÁVIDA QUANDO FEZ A PRIMEIRA CONSULTA? __________  

54. VOCÊ TOMOU ALGUM TIPO DE VITAMINA NOS TRÊS PRIMEIROS MESES DA GRAVIDEZ 
DESTA CRIANÇA?  (   ) SIM   (   ) NÃO  

55. VOCÊ TOMOU FERRO (SULFATO FERROSO) NOS TRÊS PRIMEIROS MESES DA GRAVIDEZ 
DESTA CRIANÇA? (   ) SIM   (   ) NÃO  

56. VOCÊ TOMOU VITAMINA ÁCIDO FÓLICO NOS TRÊS PRIMEIROS MESES DA GRAVIDEZ 
DESTA CRIANÇA?  (   ) SIM   (   ) NÃO  

57. VOCÊ TOMOU ALGUMA VACINA NOS TRÊS PRIMEIROS MESES DA GRAVIDEZ DESTA 
CRIANÇA?   (   ) SIM   (   ) NÃO   (   ) NÃO LEMBRA         57. QUAL? _________________________  

58. USOU ALGUM TIPO DE REMÉDIO NOS TRÊS PRIMEIROS MESES DA GRAVIDEZ DESTA    
CRIANÇA? (    ) SIM   (    ) NÃO            59. QUAIS? ________________________________  

DURANTE OS TRÊS PRIMEIROS MESES DA GRAVIDEZ DESTA CRIANÇA VOCÊ TEVE ALGUMA 

60. DAS DOENÇAS A SEGUIR:  (  ) DIABETES (AÇÚCAR NO SANGUE)  (   ) PRESSÃO ALTA  (   ) 

TOXOPLASMOSE ( DOENÇA QUE PEGA DO GATO, POMBA)  (   ) RUBÉOLA   (   ) DOENÇA QUE 

TRANSMITE ATRAVÉS DO SEXO TAMBÉM CHAMADA DE SÍFILIS   (    ) INFECÇÕES  

61. TEVE OUTRAS DOENÇAS DURANTE A GRAVIDEZ DESTA CRIANÇA? (   ) SIM  (   ) NÃO    

62. QUAIS DOENÇAS VOCÊ TEVE? ________________________________________________        

63. EM QUAIS PERÍODOS DA GRAVIDEZ VOCÊ FICOU DOENTE? _________________________  

64. VOCÊ SE INTOXICOU POR ALGUM TIPO DE VENENO DURANTE OS TRÊS PRIMEIROS MESES 
DA GRAVIDEZ DESTA CRIANÇA? (    ) SIM       (    ) NÃO  

65. QUANTAS SEMANAS VOCÊ ESTAVA GRÁVIDA QUANDO SE INTOXICOU? _____________  

66. VOCÊ FOI AO MÉDICO?   (   ) SIM   (   ) NÃO  

67. FOI INTERNADA NO HOSPITAL?   (   ) SIM       (   ) NÃO  

68. ESTA INTOXICAÇÃO FOI: (   ) FRACA (leve)    (   )FORTE (Moderada)   (   ) MUITO FORTE (grave)  

69. FOI DE VENENO: (   ) DOMICILIAR    (   ) DE LAVOURA    

70. VOCÊ LEMBRA COMO ERA O NOME DO VENENO? _________________________________  

71. VOCÊ FUMOU DURANTE OS 3 PRIMEIROS MESES DE GRAVIDEZ DESTA CRIANÇA:                               
(    ) SIM  (    ) NÃO (se a resposta da questão n° 71 for NÃO passar para questão n° 73)    

72. QUANTOS CIGARROS POR DIA? _________________________________________________  

73. VOCÊ FEZ USO DE ALGUM TIPO DE BEBIDA ALCOÓLICA NOS TRÊS PRIMEIROS MESES DA 
GRAVIDEZ DESTA CRIANÇA? ( ) SIM ( ) NÃO (se a resposta da questão n° 73 for NÃO passar para 
questão 76)    

74. COM QUE FREQUÊNCIA UTILIZOU BEBIDA ALCOÓLICA NA GRAVIDEZ? _____________ (Todos 

os dias, 1, 2, 3 ou mais vezes por semana)  

75. QUE BEBIDA ALCOÓLICA VOCÊ BEBIA? _________________________________________  

76. 76.VOCÊ FEZ USO DE ALGUM TIPO DE DROGA NOS TRÊS PRIMEIROS MESES DE GRAVIDEZ 
DESTA CRIANÇA? (   ) SIM  (   ) NÃO (se a resposta da questão n° 76 for NÃO passar para questão 
n° 79)    

77. QUE TIPO DE DROGA? _______________________________________________________  

78. COM QUE FREQUÊNCIA VOCÊ USAVA DROGA? ____________________________________  
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79. DURANTE OS TRÊS PRIMEIROS MESES DE GRAVIDEZ DESTA CRIANÇA VOCÊ MORAVA COM 
O PAI DELA?   (   ) SIM    (   ) NÃO (Se a resposta da questão nº 79 for NÃO passar para a questão nº 
83)          

80. ELE FUMOU DURANTE OS TRÊS PRIMEIROS MESES DA GRAVIDEZ DESTA CRIANÇA?                         
(   ) SIM   (   ) NÃO    

81. DURANTE A GRAVIDEZ ELE FUMAVA PRÓXIMO DE VOCÊ: (    ) SIM  (   ) NÃO  

82. QUANTOS CIGARROS POR DIA ELE FUMAVA? ______________________________________  

  

                     BLOCO D: DADOS DOMICILIARES MATERNOS DO PRIMEIRO                         

                                TRIMESTRE GESTACIONAL DESTA CRIANÇA  

83. QUAL MUNICÍPIO VOCÊ MOROU NOS TRÊS PRIMEIROS MESES DA GRAVIDEZ DESTA  
CRIANÇA? _________________________________________________________________________  

  

  

  
105. VOCÊ FEZ USO DE VENENOS DOMICILIARES (VENENO PARA MOSQUITO/INSETO) 

DURANTE OS TRÊS PRIMEIROS MESES ANTES DA CONCEPÇÃO GESTACIONAL E OS TRÊS 
PRIMEIROS MESES DA GRAVIDES DESTA CRIANÇA? (   ) SIM         (   ) NÃO (se a resposta da 
questão  n° 105 for Não passar para a questão n° 111)  

106. VOCÊ LEMBRA COMO ERA O NOME DESTE VENENO? _____________________________  

107. PARA QUÊ FOI UTILIZADO O PRODUTO? _____________________________________________  

108. QUAL PERIODICIDADE ERA PASSADO O VENENO NA SUA CASA? _____________ 109. QUEM 

PASSAVA O PRODUTO NA SUA CASA? __________________________________________  

110. JÁ PASSOU POR EPISÓDIO DE MAL ESTAR APÓS USAR VENENO PARA MOSQUITO/INSETOS?  
(   ) SIM     (   ) NÃO       SE SIM, DESCREVA A 
SITUAÇÃO:______________________________________  

111. A ÁGUA CONSUMIDA EM SUA RESIDÊNCIA NO PERÍODO DOS TRÊS PRIMEIROS MESES DE 

GRAVIDEZ DESTA CRIANÇA VINHA:  (   ) DA REDE PÚBLICA     (   )DE POÇO SEMI ARTESIANO      

(   )DE POÇO CASEIRO  

112. VOCÊ POSSUÍA HORTA, POMAR OU JARDIM EM CASA DURANTE OS TRÊS PRIMEIROS 

MESES DA GRAVIDEZ DESTA CRIANÇA?       (   ) SIM     (   ) NÃO (se a resposta da questão nº 112 

for NÃO passar para a questão nº 116)  

113. UTILIZAVA ALGUM TIPO DE VENENO NA HORTA/POMAR/JARDIM? (   ) SIM   (   ) NÃO    

114. QUAL VENENO VOCÊ UTILIZAVA: ________________________________________________ 

115.  115.  CONSUMIA OS ALIMENTOS QUE PRODUZIA: (   ) SIM    (   ) NÃO     
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                 BLOCO E: DADOS OCUPACIONAIS MATERNO DO PRIMEIRO     

TRIMESTRE GESTACIONAL  

116. QUAL ERA SUA OCUPAÇÃO QUANDO VOCÊ FICOU GRÁVIDA DESTA CRIANÇA?  

_____________________________________________________________________________________   

117. QUE TAREFAS VOCÊ EXECUTAVA? 
_______________________________________________   

118. ONDE VOCÊ TRABALHAVA? 
______________________________________________________  

119. QUANTAS HORAS POR DIA VOCÊ TRABALHAVA? ________________  horas  

120. QUANTOS DIAS POR SEMANA VOCÊ TRABALHAVA? ___________________ dias  

121. NO LOCAL DO SEU TRABALHO ERA UTILIZADO ALGUM TIPO DE VENENO? (    ) 

SIM    (   ) NÃO  

122. PARA QUE ERA UTILIZADO VENENO? _____________________________________________  

123. COMO ERA O NOME DO VENENO? 

_________________________________________________  

124. NOS TRÊS PRIMEIROS MESES DA GRAVIDEZ DESTA CRIANÇA VOCÊ EXECUTOU 
ALGUMA  

ATIVIDADE QUE UTILIZAVA VENENO?   (   ) SIM    (   ) NÃO (se a resposta da questão nº 124 for 

NÃO passar para a questão nº 128)   

125. QUAL ERA O NOME DO VENENO? ________________________________________________  

126. PARA QUE VOCÊ UTILIZOU ESTE VENENO? 
________________________________________   

127.VOCÊ QUE LAVAVA AS ROUPAS QUE VOCÊ UTILIZAVA PARA TRABALHAR COM 
VENENO? (    ) SIM       (    ) NÃO     

128.   SEU TRABALHO FICAVA LOCALIZADO NA:  
(   ) ZONA RURAL:  (   ) na vila      (   ) na fazenda  (   ) ZONA URBANA:  (   ) no centro     (   ) na periferia  

129. QUANTOS METROS DE DISTÂNCIA FICAVA DA LAVOURA? _________________________  

Se a mãe não souber  responder sugerir menos de 100m, de100m a 200m, de 200m a 300m, de 300 a 400m 

a500m, 500m a 600m, 600m a 700m, 700m a 800m, 800m a 900m, 900m a 1000m)   

130. O QUE ERA PLANTADO NESTAS LAVOURAS? ______________________________________  

131. NESTE LOCAL ERA UTILIZADO VENENO: (   ) SIM   (   ) NÃO  (   ) NÃO SABE    

132. COMO ERA O NOME DOS VENENOS? ______________________________________________  

133. PARA QUE ERA UTILIZADO ESTES VENENOS? ______________________________________  

134. COMO OS VENENOS ERAM PASSADOS NAS LAVOURAS? ____________________________  

135. SEU TRABALHO FICAVA PERTO DE FAZENDA DE GADO?   (   ) SIM   (   ) NÃO   

136. QUANTOS METROS SEU TRABALHO FICAVA DA FAZENDA DE GADO? _______________  

Se a mãe não souber responder sugerir menos de 100m, de100m a 200m, de 200m a 300m, de 300 a 400m 

a500m, 500m a 600m, 600m a 700m, 700m a 800m, 800m a 900m, 900m a 1000m)  

137. NESTAS FAZENDAS ERAM UTILIZADOS VENENOS?   (   ) SIM   (   ) NÃO    (   ) NÃO SABE      (se 

a resposta da questão n° 137 for NÃO OU NÃO SABE passar para questão n° 141)    

138. COMO ERA O NOME DESTES VENENOS? ___________________________________________  
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139. PARA QUE ELES ERAM UTILIZADOS? ______________________________________________  

140. COMO OS VENENOS ERAM PASSADOS NAS FAZENDAS? ____________________________  

141. SEU TRABALHO FICAVA PERTO DE: MADEIREIRA: (    ) SIM   (    ) NÃO GARIMPO: (    ) SIM  
(   ) NÃO     ALGUMA INDÚSTRIA OU FÁBRICA :  (    ) SIM  (   ) NÃO    (Se todas alternativas da 
questão n° 141 for NÃO passar para a questão n° 143)  

142. FICAVA QUANTOS METROS DE DISTÂNCIA? _______________________________________                                

Se a mãe não souber  responder sugerir menos de 100m, de100m a 200m, de 200m a 300m, de 300 a 400m a 

500m, 500m a 600m, 600m a 700m, 700m a 800m, 800m a 900m, 900m a 1000m)   

  
                                      BLOCO F: DADOS PREGRESSOS DA MÃE  

MÃE VOU FAZER UMAS PERGUNTAS SOBRE O LOCAL ONDE VOCÊ MORAVA 
E  

TRABALHAVA ANTES DE VOCÊ ENGRAVIDAR DESTA CRIANÇA 143.  

ANTES DE 143. VOCÊ ENGRAVIDAR DESTA CRIANÇA VOCÊ MORAVA NA:  

(    ) ZONA RURAL:     (   ) na vila          (   ) na fazenda  

(    ) ZONA URBANA:    (   ) no centro      (   ) na periferia  

(Se a resposta da questão nº 143 for ZONA URBANA passar para a questão nº148)  

144. QUE IDADE VOCÊ TINHA QUANDO MOROU NA ZONA RURAL? 
____________________  

145. QUANTO TEMPO VOCÊ FICOU MORANDO NA ZONA RURAL? 
_____________________  

146. QUANTO TEMPO FAZ QUE VOCÊ SAIU DA ZONA RURAL? 
________________________ 

147. QUAL ERA SUA OCUPAÇÃO NA ZONA RURAL? 
_________________________________ 

148. VOCÊ JÁ TRABALHOU NA LAVOURA?   (   ) SIM    (   ) NÃO (se a questão n° 148 for 

NÃO passar para a questão n° 153)  

149. QUE TIPO DE LAVOURA? __________________________________________________ 
150. O QUE VOCÊ FAZIA NA LAVOURA? ____________________________________________ 

151. ERA UTILIZADO ALGUM TIPO DE VENENO? ____________________________________ 

152. PARA QUE ERA UTILIZADO VENENO? __________________________________________ 

153. QUE IDADE VOCÊ TINHA QUANDO MOROU NA CIDADE? ________________________ 

154.  QUANTO TEMPO VOCÊ MOROU NA CIDADE? ___________________________________ 

155. QUANTO TEMPO FAZ QUE VOCÊ SAIU DA CIDADE? _____________________________  

156. QUAL ERA SUA OCUPAÇÃO NA CIDADE? _______________________________________ 



84 

 

 
 

 BLOCO G: DADOS OCUPACIONAIS PREGRESSOS DO PAI  

157. QUAL ERA A OCUPAÇÃO DO PAI DESTA CRIANÇA QUANDO VOCÊ FICOU GRÁVIDA 

DELA? ___________________________________________________________________________  

158. HÁ QUANTO TEMPO ELE JÁ TRABALHAVA NESTA OCUPAÇÃO QUANDO VOCÊ 
ENGRAVIDOU  

DESTA CRIANÇA? ______________________________________________________  

159. QUE TAREFAS ELE EXECUTAVA? 
_________________________________________________   

160. QUANTAS HORAS POR DIA ELE TRABALHAVA? ________________  horas  

161. QUANTOS DIAS POR SEMANA ELE TRABALHAVA? ___________________ dias       

162. NO LOCAL DE TRABALHO DELE ERA UTILIZADO VENENO?   (   ) SIM    (   ) NÃO (se a 

questão n° 162 for NÃO passar para a questão n° 166)  

163. ELE AJUDAVA NA LIDA COM VENENO?  (   ) SIM   (   ) NÃO  

164. PARA QUE ERA UTILIZADO VENENO? 

_____________________________________________ 165. QUAL ERA O NOME DO VENENO QUE 

ERA UTILIZADO? _____________________________  

166. O TRABALHO DELE FICAVA NA:  

(   ) ZONA RURAL:         (   ) na vila                       (   ) Na fazenda  

(   ) ZONA URBANA       (   ) no centro                   (   ) na periferia   

167. QUANTOS METROS DE DISTÂNCIA O TRABALHO DELE FICAVA DA LAVOURA? ______  

Se a mãe não souber responder sugerir menos de 100m, de100m a 200m, de 200m a 300m, de 300 a 400m 

a500m, 500m a 600m, 600m a 700m, 700m a 800m, 800m a 900m, 900m a 1000m)   

168. O QUE ERA PLANTADO NESTA LAVOURA? ______________________________________  

169. NESTE LOCAL ERA UTILIZADO ALGUM TIPO DE VENENO: (    ) SIM        (     ) NÃO (    ) 
NÃO SABE (se a questão n° 169 for NÃO passar para a questão n° 173)  

170. COMO ERA O NOME DO VENENO? _________________________________________________  

171. PARA QUE ERA UTILIZADO ESTE VENENO? ________________________________________  

172. COMO O VENENO ERA PASSADO NA LAVOURA? ___________________________________  

173. O TRABALHO DELE FICAVA PERTO DE FAZENDA DE GADO?   (   ) SIM   (   ) NÃO   

174. QUANTOS METROS O TRABALHO DELE FICAVA DA FAZENDA DE GADO? ____________  

Se a mãe não souber responder sugerir menos de 100m, de100m a 200m, de 200m a 300m, de 300 a 400m 

a500m, 500m a 600m, 600m a 700m, 700m a 800m, 800m a 900m, 900m a 1000m)  

175. NAS FAZENDAS PERTO DO TRABALHO DO PAI DESTA CRIANÇA ERAM UTILIZADOS  

VENENOS NOS PASTOS?   (   ) SIM    (    ) NÃO     (   ) NÃO SABE  

(se a alternativa da questão n° 175 for NÃO OU NÃO SABE passar para a questão n° 179)  
176. VOCÊ SABE COMO ERA O NOME DESTES VENENOS? ________________________________  

177. PARA QUE ELES ERAM UTILIZADOS? ______________________________________________  

178. COMO OS VENENOS ERAM PASSADOS NAS FAZENDAS? ____________________________  

179. ANTES DE VOCÊ ENGRAVIDAR DESTA CRIANÇA O TRABALHO DO PAI DELA FICAVA 
PERTO DE:       MADEIREIRA: (   ) SIM  (   ) NÃO              GARIMPO: (   ) SIM  (   ) NÃO           
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INDÚSTRIA OU FÁBRICA:  (   ) SIM  (   ) NÃO  (se a questão n° 179 for NÃO passar para a questão 
n° 181)  

180. FICAVA QUANTOS METROS DE DISTÂNCIA? _______________________________________                                   
Se a mãe não souber  responder sugerir menos de 100m, de100m a 200m, de 200m a 300m, de 300 a 400m 

a 500m, 500m a 600m, 600m a 700m, 700m a 800m, 800m a 900m, 900m a 1000m)  

181. QUEM LAVAVA AS ROUPAS QUE ELE UTILIZAVA PARA TRABALHAR? _______________   

182. ANTES DO PAI DESTA CRIANÇA TRABALHAR NESTE SERVIÇO, QUAL ERA A OCUPAÇÃO 
DELE? ___________________________________________________________________ 

183.  O TRABALHO DELE FICAVA NA: 

(   ) ZONA RURAL:         (   ) na vila                       (   ) Na fazenda  

(  ) ZONA URBANA       (   ) no centro                   (   ) na periferia 

184. ELE TRABALHAVA NA LAVOURA?   (   ) SIM     (   ) NÃO  

185 NO LOCAL DE TRABALHO DELE ERA UTILIZADO VENENO? (   ) SIM    (   ) NÃO  (    ) NÃO SABE  

(se a questão n° 185 for NÃO encerrar o questionário)  

186. ELE AJUDAVA NA LIDA DO VENENO?  (   ) SIM     (   ) NÃO     (   ) NÃO SABE  

  
CONSIDERANDO NOTA DE 1 A 10.  
QUE NOTA VOCÊ SE DARIA EM RELAÇÃO ÀS RESPOSTAS DADAS POR VOCÊ NO QUESTIONÁRIO SEREM  
VERDADEIRAS? _____________________________  
NOTA DO AVALIADOR_______________________                                  
TEMPO DA ENTREVISTA: _____________________ 
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8.3 APÊNDICE C - FICHA DOS SERVIÇOS PRESTADOS A CRIANÇAS AUTISTAS 
PELO CAPSi 
 

 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO CAPSi 

1. Cidade de atendimento: ___________________________________________________ 
2. Quantidade de atendimento geral: ___________________________________________ 

a. Quantos destes são autistas? _________________________________________ 
 

3.  Turno de funcionamento da unidade: ________________________________________ 
4. Profissionais que atuam na unidade: __________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
5. Quantos funcionários são efetivos e quantos contratado? _________________________ 

________________________________________________________________________ 
6. Atividades oferecidas na unidade: ____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

7. Envolvimento com outros setores e movimentos sociais: (  ) sim   (  ) não 
a. Se a resposta for SIM, quais: __________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

8. A unidade oferece atendimentos aos pais ou responsáveis pelas crianças: (  ) sim  (  ) não 
a. Se a resposta for SIM, qual tipo de atendimento: _________________________ 

9. Gostaria de acrescentar algo: ________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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8.4 APENDICE D -  FICHA CARACTERIZAÇÃO CRIANÇAS AUTISTAS CAPSi 
 

 

 

FICHA CARACTERIZAÇÃO CRIANÇAS CAPSi 

1. Identificação: 
2. Idade: 
3. Sexo:   (  ) feminino  (  ) masculino 
4. Em escola: ( ) sim  (  ) não  ( ) sem informação 

a. Se SIM: Escola regular (  )  ( )Escola especial 
5. Encaminhado por qual setor/profissional: ( ) atenção primaria  ( ) psiquiatra infantil   ( )rede 

educação  (  ) demanda espontânea ( ) outro: _________________________ 
6. Quanto tempo em tratamento pelo CAPSi: _________________________________ 
7. Estrutura familiar: ( )nuclear ( ) família composta  ( )família estendida ( ) família mononuclear 

( ) outro: _________________________________________________ 
8. Problema de saúde agregado ao TEA: ( ) Sim ( ) Não 

a. Se a resposta for SIM, qual: ________________________________________ 
9. Uso de psicofarmacos: ( ) Sim ( ) Não 

a. Se a resposta for SIM, quantos: ______________________________________ 
b. Quais: ___________________________________________________________ 
c.  
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9. ANEXOS 
 

 

9.1 APROVAÇÃO CEP 
 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: EXPOSIÇÃO GESTACIONAL A AGROTÓXICOS COMO FATOR DE 
RISCO PARA DESENVOLVIMENTO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO 
AUTISTA (TEA) 

Pesquisador: Claudia Moreira de 

Lima Área Temática: 

Versão: 1 

CAAE: 80172417.8.0000.5165 

Instituição Proponente: IUNI EDUCACIONAL S.A. 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 2.421.481 

Apresentação do Projeto: 

O Brasil é o líder mundial no consumo de agrotóxicos, com o equivalente a um consumo médio de 5,2 

kg de veneno agrícola por habitante. Estudos epidemiológicos recentes evidenciam o envolvimento no 

uso de agrotóxicos com o possível desenvolvimento do 

Transtorno do Espectro Autista (TEA). Diante deste cenário, este projeto busca identificar se há uma 

associação entre a exposição a agrotóxicos antes da concepção e/ou durante o período gestacional com 

sugestiva contribuição para a ocorrência do TEA por meio da aplicação de questionários às genitoras de 

crianças com e sem TEA. 

Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: 

Analisar a relação entre o contato com agrotóxicos durante período gestacional e a ocorrência do 

Transtorno do Espectro Autista (TEA) em dois municipios do Estado de Mato Grosso. 

Objetivo Secundário: 
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- Avaliar a prevalência de TEA e atendimentos fornecidos a este público e seus familiares em 

doismunicípios do Estado de Mato Grosso. 

- Explorar correlações entre variáveis relativas a exposição a agrotóxicos, período gestacional, 

uso deserviços de saúde mental, educação e variáveis sóciodemográficas em casos de TEA no Estado 

de Mato Grosso.  

- Estimar a associação entre exposição a agrotóxicos (ambiental e/ou ocupacional) durante o 

período gestacional em genitoras com filhos diagnosticados com TEA. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Segundo a autora do estudo a pesquisa oferece riscos de natureza emocional e temporal. No 

risco temporal está relacionado ao tempo despendido para realização da pesquisa, onde será minimizado 

adequando local e horário de maior disponibilidade dos participantes visando não interferir em sua 

rotina diária. 

O risco emocional se dá pelo fato de lembranças de momentos de exposição a pesticidas e a 

negatividade com relação a gestação, assim trazendo lembranças desconfortantes. 

Benefícios: 

Os benefícios gerados nessa pesquisa são de relevância social e cientifica, além da possibilidade de os 

participantes serem encaminhados para atendimento psicológico no Serviço de Psicologia aplicada 

(S.P.A.) da Universidade de Cuiabá, caso seja percebido a necessidade pela pesquisadora. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Trata-se de pesquisa do tipo caso-controle em que será investigado por meio da aplicação de 

questionário, se a exposição dos genitores a agrotóxicos poderia levar ao nascimento de bebês com 

TEA. O projeto encontra-se bem delineado e redigido. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Folha de Rosto: Ok 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: Ok 

Termos de autorização: Ok 

Recomendações: 

Recomendo a aprovação do projeto de pesquisa. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

O projeto de pesquisa atende a Resolução 466/12. 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
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Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas 
do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 
ROJETO_1023619.pdf 

21/11/2017 
16:22:12 

 Aceito 

Outros CurriculoLattes.pdf 21/11/2017 
16:21:21 

Claudia Moreira de 
Lima 

Aceito 

Outros Questionarios.pdf 21/11/2017 
16:18:21 

Claudia Moreira de 
Lima 

Aceito 

TCLE / Termos de 
Assentimento / 
Justificativa de 
Ausência 

TCLE.pdf 21/11/2017 
16:14:18 

Claudia Moreira de 
Lima 

Aceito 

Projeto Detalhado / 
Brochura 
Investigador 

PropostaPesquisa.pdf 21/11/2017 
16:13:38 

Claudia Moreira de 
Lima 

Aceito 

Declaração de 
Instituição e 
Infraestrutura 

SecretariaEducacaoCulturaEsporteLazer 
VG.pdf 

21/11/2017 
16:13:05 

Claudia Moreira de 
Lima 

Aceito 

Declaração de 
Instituição e 
Infraestrutura 

SecretariaEducacaoCuiaba.pdf 21/11/2017 
16:12:51 

Claudia Moreira de 
Lima 

Aceito 

Declaração de 
Instituição e 
Infraestrutura 

AutorizacaoCAPSiVG.pdf 21/11/2017 
16:10:40 

Claudia Moreira de 
Lima 

Aceito 

Declaração de 
Instituição e 
Infraestrutura 

AutorizacaoCAPSiCuiba.pdf 21/11/2017 
16:10:10 

Claudia Moreira de 
Lima 

Aceito 

Declaração de 
Instituição e 
Infraestrutura 

AutorizacaoAMA.pdf 21/11/2017 
16:09:32 

Claudia Moreira de 
Lima 

Aceito 

Folha de Rosto Folharosto.pdf 21/11/2017 
16:03:40 

Claudia Moreira de 
Lima 

Aceito 

Situação do Parecer: 
Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 
Não 

CUIABA, 07 de Dezembro de 2017 

 

Assinado por: 
Deise Helena Pelloso Borghesan 

(Coordenador) 
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9.2 PRODUÇÃO CIENTIFICA: ARTIGO PUBLICADO 
 

 
 


