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Apresentação 

 

Este livro compreende uma coletânea de textos elaborados de forma 

multidisciplinar por diversos autores que participam do programa de mestrado em 

ambiente e saúde da Universidade de Cuiabá. O programa atua em campo 

interdisciplinar envolvendo as áreas ambientais e ciências da saúde visando analisar 

e subsidiar conhecimentos básicos ou aplicados das complexas interações entre o 

homem e o ambiente amazônico, considerando o uso da terra e os impactos dessas 

ações antrópicas no ambiente e na saúde de sua população. 

Os textos abordam diversos temas como poluição da água, ar e solo, 

qualidade do ar, uso de agrotóxicos entre outros temas ambientais e a relação destes 

com diversas condições e agravos a saúde incluindo ai doenças respiratórias, 

oncológicas, autoimunes, assim como sua possível interferência em condições 

fisiológicas como gestação e parto avaliando as influências no recém-nascido. 

O caráter interdisciplinar dos trabalhos permite uma visão ampla e 

diversificada do tema em várias nuances que permitem ao leitor vislumbrar as várias 

formas e consequências das alterações ambientais na saúde humana, permitindo uma 

reflexão sobre a importância dos cuidados com o meio ambiente.  

Este livro é inovador ao trazer um conjunto de reflexões para o debate sobre 

a preservação ambiental seja na região urbana ou rural e com certeza será uma 

referência para melhorar os conhecimentos de nossa sociedade sobre a importância 

do meio ambiente na saúde humana.  

 

 

 

 

 

 

 

Os organizadores  
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Agrotóxicos e Biomarcadores de Instabilidade Genômica 

 

Isabela Maria Campanelli dos Santos, Jefferson Tenesse da Silva Vicente, Lauriany 

da Silva Pereira Damasceno, Luiza Veiga Francisco, Henrique César Santejo 

Silveira  

 

Agrotóxicos e Biomarcadores 

Os agrotóxicos são utilizados em todo o mundo, o Brasil é o maior consumidor 

mundial. Assim, cada vez mais os trabalhadores rurais são mais expostos a estes 

compostos químicos. Dessa forma, torna-se importante elucidar os efeitos dessa 

exposição na saúde humana. Estudos de Biomonitoramento que utilizam 

biomarcadores de exposição podem ser importantes ferramentas para identificação 

de populações de risco ao câncer como as expostas aos agrotóxicos. As avaliações 

da frequência de micronúcleos e avaliação do comprimento dos telômeros são 

considerados biomarcadores para verificação da instabilidade genômica. Sendo 

assim, este capitulo aborda essa relação de biomarcadores de susceptibilidade e a 

relação de populações expostas aos agrotóxicos. 

 Agrotóxicos são amplamente utilizados no mundo inteiro principalmente no 

controle de pragas e ervas daninha (BENEDETTI et al., 2019). São compostos por 

uma gama de agentes químicos formando misturas heterogêneas. Os ingredientes 

ativos desses agrotóxicos são principalmente organoclorados, organofosforados, 

carbamatos, hidrocarbonetos clorados e derivados de carbamida (SAAD HUSSEIN et 

al., 2019). 

 O aumento exponencial da população mundial impôs um crescimento na 

produção de alimentos e consequentemente uma maior utilização de agrotóxicos, 

para aumento da produção e proteção das colheitas (JØRS et al., 2013). Em 2008, o 

Brasil se tornou o maior consumidor de agrotóxicos no mundo, ultrapassando os 

Estados Unidos (CARNEIRO et al., 2015). Segundo dados do Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, a quantidade de agrotóxicos 

utilizados no país entre 2000 e 2016 teve um aumento de 240%.  Apesar de ser usado 

em sua grande maioria na agricultura, também são utilizados no contexto da saúde 

pública, como por exemplo, em casos de controles de vetores. O uso intensivo de 

agrotóxicos podem causar vários impactos, tanto no campo ambiental, social, como 

na área da saúde. Os impactos são custeados por toda a população, seja através de 
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gastos públicos na recuperação de áreas contaminadas, na prevenção, diagnóstico e 

tratamento de intoxicações agudas e crônicas, afastamentos e aposentadorias por 

invalidez de trabalhadores rurais e até mesmo mortes por utilização dessas 

substâncias, sem que haja a socialização desses custos de responsabilidade direta 

das indústrias químicas (RELATÓRIO NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE 

POPULAÇÕES EXPOSTAS, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). Além disso, com esse 

aumento expressivo do uso de agrotóxicos, aumenta o risco de exposição da 

população através do consumo de água e alimentos contaminados. Esse risco é ainda 

maior entre os trabalhadores rurais que estão diretamente em contato com esses 

produtos (VIGILÂNCIA DO CÂNCER RELACIONADO AO TRABALHO E AO 

AMBIENTE 2010). 

 Estudos epidemiológicos relacionam alguns efeitos crônicos de saúde à 

exposiçao aos pesticidas, incluindo efeitos neurológicos, reprodutivos ou problemas 

de desenvolvimento e câncer.  Em um levantamento de dados no estudo de coorte 

americano Agricultural Health Study realizado desde 1997 até os dias atuais, com 

mais de 40.000 trabalhadores rurais, estudos têm revelado que a exposição aos 

agrotóxicos aumenta o risco para alguns tipos específicos de câncer, os tipos de 

leucemia, mieloma múltiplo, Linfoma Não-Hodgkin, próstata e bexiga (ANDREOTTI et 

al., 2015). 

Recentemente a Monografia volume 112 que a Agência Internacional de 

Pesquisa em Câncer (IARC) publicou classificou o herbicida glifosato e os inseticidas 

malationa e diazinona como prováveis agentes carcinogênicos para humanos (Grupo 

2A) e os inseticidas tetraclorvinfós e parationa como possíveis agentes carcinogênicos 

para humanos (Grupo 2B) (FRITSCHI et al., 2015). O glifosato é o agrotóxico mais 

utilizado no país e a malationa é amplamente utilizada em campanhas públicas para 

controle de vetores e ambos têm seu uso autorizado. O que evidencia influência dos 

agrotóxicos na saúde humana relacionado ao desenvolvimento de câncer. 

 

Biomarcadores e a Relação com a Influêmcia da Exposição aos Agrotóxicos e 

os Efeitos na Instabilidade Genômica 

 

 Os pesticidas geralmente entram no corpo através da inalação e absorção 

dérmica (BONDORI et al., 2018). A exposição aguda aos agrotóxicos é facilmente 

detectada, porém a exposição crônica pode promover alterações genéticas 
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cumulativas silenciosas em humanos e sem evidência clínica. A exposição prolongada 

e mesmo em doses baixas pode desencadear processos genotóxicos e epigenéticos 

(BENEDETTI et al., 2018). Diante disso, torna-se fundamental determinar o risco 

genotóxico dos agrotóxicos nas populações expostas e uma das ferramentas são os 

estudos de biomonitoramento nos quais, a identificação de biomarcadores de 

exposição/susceptibilidade potencialmente sensíveis e específicos a serem validados 

em contextos ocupacionais é fundamental. 

 Biomarcadores de suscetibilidade indicam um estado biológico por possuírem 

uma alta sensibilidade aos efeitos de um agente ambiental. São utilizados para 

identificar riscos potenciais em indivíduos com maior susceptibilidade a uma 

exposição ambiental (KELLY RS; VINEIS P., 2014).  

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

originados durante a mitose. São pedaços ou cromossomos inteiros ou quebras e 

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

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

secundários (FENECH, 2007; SILVEIRA et al. 2013). Podem ser utilizados para 

avaliação e indicação de possíveis danos cromossômicos em populações expostas a 

fatores carcinogênicos ou mutagênicos (HOLLAND et al., 2008). Além disso, o ensaio 

de micronúcleos produz resultados fidedignos e de baixo custo, sendo considerado 

padrão ouro para identificação desses danos (DECORDIER et al., 2011). 

A sua formação é um processo precoce e indutor da carcinogênese em seres 

humanos, portanto, o ensaio de micronúcleo (MN) é especialmente usado para a 

identificação de etapas pré-clínicas do câncer, sendo considerado um biomarcador de 

detecção precoce (NERSESYAN et al.,2006). O ensaio de MN também avalia outras 

anormalidades nucleares, como o nuclear buds, broken eggs (indicativo de 

instabilidade cromossômica ou dano ao DNA), células binucleadas (indicativo de falha 

e suscetibilidade da citocinese aneuploidia) e cariorrexe, cariólise e picnose 

(anormalidades associadas com morte celular) (BOLOGNESI et al., 2013). 

Estudos recentes como o de Silvério et al. (2017), De Oliveira et al. (2019), 

Carbajal-López et al. (2016), Marcelino et al., (2019), Benedetti et al. (2018) e Hutter 

et al. (2020), citados no Quadro 1, vêm demonstrando a relação entre exposição 

ocupacional e/ou ambiental aos agrotóxicos e a instabilidade genômica determinada 

pela frequência de micronúcleos. 
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Quadro 1 - Estudos relacionando exposição e frequência de micronúcleos 

Autores População do estudo Desfecho 

 
Silvério et al., 2017 

 
Trabalhadores de Minas 
Gerais 

 
Aumento significativo da frequência 
de micronúcleos na análise da 
mucosa bucal 

 
De Oliveira et al., 2019 

 
Trabalhadores de campos de 
soja 

 
Aumento no dano ao DNA e morte 
celular através da análise de 
micronúcleos da mucosa bubal 

 
Carbajal-López et al., 2016 

Trabalhadores agrícolas de 
comunidades do México 

Aumento significativo da frequência 
de micronúcleos analisados de 
células bucais 

 
Marcelino et al., 2019 

Trabalhadores agrícolas do 
Paraná 

Alta taxa de danos ao DNA pela 
análise de micronúcleos em células 
esfoliadas do epitélio bucal 

 
Benedetti et al., 2018 

Trabalhadores de campos de 
soja 

Dano ao DNA aumentou 
significativamente na análise de 
micronúcleos de células da mucosa 
bucal 

 
Hutter et al., 2020 

Trabalhadores de plantações 
de bananas 

Maior frequência de micronúcleos 
na análise de células da mucosa 
bucal 

Fonte: Dados da pesquisa.   

 

Outro exemplo de biomarcador de susceptibilidade são os telômeros, que 

também mede a instabilidade genômica. Os telômeros são compostos por regiões 

repetitivas de DNA (5´-TTAGGG- 3´) e um complexo de seis proteínas associadas 

denominadas shelterin (TRF1, TFR2, TPP1, POT1,TIN2 e Rap1) (KAHL et al., 2016a) 

que se encontram no final dos cromossomos, que possuem a função de protegê-los 

de rearranjos de DNA e fusões cromossômicas de extremidade-a-extremidade. A 

cada divisão celular, o comprimento do telômero diminui naturalmente devido à 

replicação incompleta do DNA telomérico. Quando os telômeros encurtam 

drasticamente, ocorre a morte da célula, pois o mecanismo de apoptose é acionado 

(Andreotti et al., 2015). Estudos, como o de Kahl et al. ( 2016, 2018), LI et al. (2011, 

2016), Saad Hussein et al. (2018), Wang et al. (2019),  vêm salientado  a medida do 

comprimento dos telômeros para avaliação da instabilidade genômica das populações 

expostas. Esses estudos associam tanto o encurtamento como o alongamento dos 

telômeros com o risco de câncer entre eles, pulmão, mama e melanoma entre outros 

(COLICINO et al., 2017; KAHL et al., 2016b).  

Em vista dos estudos citados acima, a avaliação do comprimento dos telômeros 

é considerado um importante biomarcador por seu papel na instabilidade genômica e 

consequentemente no risco de câncer em populações ocupacionalmente expostas a 

químicos, destacando-se nos estudos recentes aos agrotóxicos, conforme Tabela 2. 
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Quadro 2 - Estudos relacionando exposição agrotóxicos e comprimento dos 
telômeros 

Autores População do estudo Desfecho 

 
Kahl, V. F., et al, 2016 
 

 
Trabalhadores de plantação 
de tabaco do Rio Grande do 
Sul 

 
Diminuição do comprimento 
dos telômeros  

 
 
Kahl, V. F., et al., 2018 
 

 
Trabalhadores de plantação 
de tabaco do Rio Grande do 
Sul 

 
Telômeros menores e maior 
frequência de micronúcleos 
 

 
Li et al., 2016 

Cabeleireiros expostos a 
compostos químicos como o 
formol 

Diminuição significativa do 
comprimento telomérico 

 
Li et al., 2011 

Trabalhadores de indústrias 
da borracha 

Diminuição do comprimento 
do telômero  

 
Saad-Hussein et al., 2018 

Trabalhadores 
ocupacionalmente expostos a 
agrotóxicos 

Encurtamento do 
comprimento dos telômeros 

 
Wang et al., 2019 

Trabalhadores expostos ao 
agrotóxico omeotato 

Alongamento da sequência 
telomérica 

Fonte: Dados da pesquisa.   

 

Portanto, conforme descrito acima, a exposição ocupacional frente à 

xenobióticos, substâncias químicas as quais o organismo é exposto extrinsecamente, 

pode levar a danos genotóxicos. Assim, a frequência de micronúcleos e o 

comprimento do telômero podem servir como indicadores de exposição a químicos, 

no âmbito ocupacional, principalmente de populações expostas aos agrotóxicos.  
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Intoxicações Agudas e Exposições aos Agrotóxicos 

 

Nêmora Barros Faria, Laíza Strinta Castelli, Grasiela Cristina Silva Botelho Silvestre, 

Ageo Mario Candido da Silva 

 

Intoxicação por Exposição aos Agrotóxicos 

 

Com a globalização após a segunda guerra mundial pode-se notar as 

integrações entre os países, onde obteve uma evolução tecnológica e um grande 

movimento de exportação de alimentos pelo mundo. Isso atingiu diretamente os 

produtores no campo onde houve uma necessidade de aumentar a produção de 

alimentos in natura para suprir a demanda do mundo, resultando em grandes negócios 

voltados a agricultura (MENDONÇA, 2015). 

O contexto econômico do Brasil impulsionado pelo desenvolvimento da 

ciência e a tecnologia no campo entre 1970 a 1990 até aos dias atuais, possibilitou 

transformando as regiões impróprias para a agropecuária em áreas com grande 

potencial produtivo, tornando o Brasil reconhecido mundialmente pelo alto poder 

agrícola, sendo considerado o segundo maior produtor mundial desde 2009, sendo 

responsável atualmente pela exportação de monoculturas para mais de 200 países 

(LOURENÇO; LIMA, 2009). 

A expansão do agronegócio no Brasil foi impulsionada pela utilização dos 

agroquímicos na agricultura a partir da década de 1960, através de campanhas de 

saúde pública que eram utilizados inseticidas em massa no combate a vetores de 

endemias. Uso este, intensificado pela criação do sistema nacional de Crédito Rural, 

onde existia a obrigatoriedade de aquisição de agrotóxicos e fertilizantes químicos 

(ABREU; TAVARES, 2016). 

No Brasil estima-se que são utilizados cerca de 900 milhões de litros de 

agrotóxicos por ano em pulverizações na agricultura, este de maior uso nas culturas 

de soja, milho e cana. O uso demasiado desses agroquímicos vem trazendo 

conseqüências negativas para o meio ambiente no país, interferindo diretamente na 

saúde humana e contaminando a água, a chuva e o solo nos locais de produção 

agrícola e regiões próximas (PIGNATI et al., 2017). 

O uso abusivo e desordenado dos agroquímicos nas produções agrícolas; a 

diminuição dos preços de agrotóxicos mais tóxicos; a isenção de alguns tributos; o 

monocultivo transgênicos; as discrepâncias regionais na produção agrícola que 
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acompanham um processo tecnológico e de incentivos fiscais de exploração e o uso 

da terra que seguem coexistindo com as fragilidades nas legislações ambientais, 

controle social e com políticas que favorecem este modelo químico-dependente, 

corroboram com o surgimento da resistência de pragas e consequentemente a 

necessidade do consumo de agrotóxicos cada vez mais tóxicos e/ou com seu 

potencial de toxicidade desconhecido, expondo ainda mais as populações e o meio 

ambiente (PIGNATI et al., 2017). 

Portanto, ressalta-se a insuficiência de dados sobre o consumo de 

agrotóxicos, seus tipos e volumes, utilizado nos municípios brasileiros, o 

desconhecimento do seu potencial tóxico, a carência de diagnósticos laboratoriais; 

acrescido da fragilidade da vigilância estatal sobre o seu uso e a ausência de políticas 

que reduzam o uso de agrotóxicos e incentivem a produção agroecológica, favorecem 

o ocultamento e a invisibilidade desse problema de saúde pública (ALMEIDA et al., 

2017, LARA et al., 2019).  

As evidências científicas apontam que o transporte dos agrotóxicos para a 

corrente sanguínea humana, podem ocorrer por diferentes vias: a via inalatória (por 

meio da respiração) e dérmica (pele), sendo essas, as vias mais comuns entre os 

trabalhadores rurais e pessoas que residem em localidades próximas às áreas de 

pulverização dos agroquímicos (BRASIL, 2018a, PEREIRA; COSTA; LIMA, 2019) 

Outra forma de contaminação que deve ser destacada é a oral, que está 

associada a ingestão de alimentos e/ou água contaminados, para além destes, a 

exposição materna durante o período gestacional, pode resultar no transporte do 

agente químico via placentária ao embrião e/ou feto em desenvolvimento (BRASIL, 

2018a, PEREIRA; COSTA; LIMA, 2019).   

Classifica-se a exposição humana aos agrotóxicos de acordo com a 

frequência de exposição em: aguda (ocorre em um curto período de tempo, 

geralmente inferior a 24 horas, e se caracteriza por uma única exposição e em grandes 

quantidades de agrotóxicos), subaguda (semelhante à exposição aguda, mas o tempo 

de exposição é maior, podendo durar dias até 1 mês), sub crônica (exposições 

repetidas em um intervalo de tempo de 1 a 3 meses e em baixas doses de agrotóxicos) 

e crônica (exposições repetidas ou contínuas a baixas doses de agrotóxicos acima de 

3 meses) (BRASIL, 2016; BRASIL, 2018a).  

Em exposições agudas, os efeitos manifestam-se, geralmente, nas primeiras 

24 horas após a exposição, sendo este, o desfecho mais prevalente dos impactos dos 
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agrotóxicos na saúde humana. Isso pois, o curto período entre a exposição e o início 

da apresentação das sintomatologias possibilita identificar, realizar o diagnóstico e a 

notificação do caso (BRASIL, 2018a, LARA et al., 2019). 

As intoxicações agudas por agrotóxicos no ano de 2010 já ocupavam a 

segunda posição dentre as intoxicações exógenas notificadas no Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do Ministério da Saúde (LARA et al., 

2019).  

Para além das intoxicações agudas, as subagudas e crônicas que comumente 

apresentam as sintomatologias clínicas inespecíficas devido repetida e múltipla 

exposição aos agrotóxicos, são os que geralmente estão associados à danos 

irreversíveis à saúde, como: cânceres, malformações congênitas, lesões renais, 

hepáticas, pulmonares, distúrbios endócrinos, neurológicos, infertilidade, entre outros 

(LOPES; ALBUQUERQUE, 2018).  

Diante disso, evidencia-se que mesmo com a expansão das pesquisas 

científicas nos últimos anos acerca dos impactos dos agrotóxicos sobre a saúde 

humana, a carga química de exposição ocupacional e a dimensão dos danos à saúde, 

decorrentes do uso intensivo de agrotóxicos ainda são desconhecidos, o que traz a 

tona, a insuficiência das informações sobre o consumo de agrotóxicos e transgênicos, 

bem como a escassez dos dados sobre intoxicações por estes produtos (ARAÚJO; 

OLIVEIRA, 2017).  

O modelo hegemônico do agronegócio encontra-se diretamente associado ao 

uso intensivo de agrotóxicos, o que tem causado impactos sociais, ambientais e 

sanitários que não são incorporados pela cadeia produtiva. Estima-se que anualmente 

um milhão de pessoas no mundo se intoxicam por exposição a pesticidas, das quais 

entre três e vinte mil evoluem para o óbito (ARAÚJO; OLIVEIRA, 2017, TAVARES et 

al., 2020).  

As intoxicações exógenas por agrotóxicos são compreendidas como 

processos patológicos caracterizadas por um desequilíbrio fisiológico, cujas 

sintomatologias variam de acordo com a classe das substâncias ao qual o indivíduo 

foi exposto, exposição esta que pode ser de natureza ocupacional, acidental, delitiva, 

suicida, entre outras (BRASIL, 2018b).  

A intoxicação corresponde a um agravo de notificação compulsória, em 

caráter de caso suspeito e/ou confirmado, para tanto, considera-se como caso 

suspeito todo indivíduo que tenha sido exposto a agrotóxicos, apresente sinais e 
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sintomas clínicos de intoxicação ou alterações laboratoriais possivelmente 

compatíveis (BRASIL, 2018b).  

A intoxicação por exposição a agrotóxicos pode se apresentar em três tipos, 

a depender da frequência de exposição e classe da substância, sendo elas:  

• Intoxicação Aguda, que corresponde a apresentação das sintomatologias até 24 

horas após a exposição excessiva a produtos altamente tóxicos (Classe I), esta 

intoxicação pode se manifestar na forma leve, moderada ou grave, dependendo 

da quantidade de substância tóxica absorvida (PEREIRA; COSTA; LIMA, 2019).  

• Intoxicação subaguda: Neste, o sujeito sofreu uma exposição moderada ou 

pequena a produtos altamente tóxicos (Classe I) ou medianamente tóxicos 

(classe II, faixa amarela), por um período de tempo que pode variar de dias até 1 

mês, cuja manifestação clínica ocorre de forma lenta (PEREIRA; COSTA; LIMA, 

2019).  

• Intoxicação crônica: caracterizada pela exposição contínua e prolongada a 

múltiplas substâncias tóxicas em pequenas ou moderadas quantidades, esta 

intoxicação apresenta evolução lenta e por isso é responsável pela ocorrência de 

danos irreversíveis à saúde humana, como: neoplasias, infertilidade, distúrbios 

endócrinos, neurológicos, etc., sendo esta a condição mais frequente entre os 

trabalhadores rurais (PEREIRA; COSTA; LIMA, 2019).  

Estima-se que no Brasil, os casos de intoxicação acometem mais 

frequentemente as faixas etárias entre 20 a 39 anos, e com predominância do sexo 

masculino, representando aproximadamente 60% dos casos (BRASIL, 2018, MELLO 

et al., 2019). 

Sendo que somente em 2014, um total de 84.206 casos de intoxicação por 

agrotóxicos. Quanto ao tipo de agente tóxico, os raticidas foram os agrotóxicos mais 

utilizados (42,1%), seguidos dos agrotóxicos de uso agrícola (36,5%), agrotóxicos 

domésticos (11,4%), produtos veterinários (8%) e de uso em saúde pública (2%) 

(BRASIL, 2018a). 

A incidência da notificação por intoxicações a agrotóxicos aumentou 

gradativamente, passando de 2,70/100 mil hab. em 2007 para 6,26/100 mil hab. no 

ano de 2014, estando em consonância com o aumento da comercialização do 

agrotóxico por área plantada no Brasil (BRASIL, 2018a).  
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Presume-se que cerca de 70 mil trabalhadores de países em desenvolvimento 

morrem em virtude de intoxicações agudas e crônicas por agrotóxicos (TAVEIRA et 

al., 2018).  

Tavares et al., (2020), destaca que o estado de Mato Grosso possui uma das 

menores taxas de ocorrências de intoxicação média em dez anos, de 129 casos por 

ano, mesmo sendo responsável pelo maior volume de comercialização de agrotóxicos 

do País. O que pode nos direcionar a ocorrência de subnotificações dos casos no 

Estado.  

 

Subnotificação dos Casos de Intoxicações Humanas por Agrotóxicos no Brasil 

 

As intoxicações por agrotóxicos em âmbito nacional são monitoradas pelo 

Sistema Nacional de Informações Tóxico Farmacológicas (SINITOX), constituído pelo 

Ministério da Saúde e vinculado à Fundação Osvaldo Cruz (FIOCRUZ), criado na 

década de 1980, com o objetivo de coordenar a coleta, a compilação, a análise e a 

divulgação dos casos de intoxicação e envenenamento notificados no país (FIOCRUZ, 

2014).  

A partir de 1985, o SINITOX passou a divulgar os casos de intoxicação 

humana, registrados na rede de centros de assistência toxicológica (CAT). Em 1997, 

o Ministério da Saúde, em iniciativa conjunta com a Organização Pan-Americana da 

Saúde (OPAS), definiu uma metodologia para a implantação em todo o território 

nacional, do Programa de Vigilância a Populações Expostas a Agrotóxicos.  

Atualmente os registros do SINITOX são realizados pela Rede Nacional de 

Centros de Informação e Assistência Toxicológica (Renaciat), constituída por diversas 

unidades distribuídas em todas as regiões do Brasil (BOCHNER, 2015).  

Para além deste, o Sistema de Informações de Agravos de Notificação 

(SINAN), criado pelo Ministério da Saúde, com a finalidade de registrar e processar 

os dados sobre as notificações suspeitas e confirmadas de intoxicação à nível 

territorial. Este, por se tratar de um sistema integrado ao SUS, alimentado diariamente, 

deve ser utilizado para subsidiar a tomada de decisões em nível municipal, estadual 

e federal a partir das informações do perfil de morbidade das populações e os agravos 

de notificação compulsória (PEREIRA; CORRÊA, 2018).  

Cabe ressaltar, que em conformidade com a Portaria GM/MS no 1.271 8, de 

6 de junho de 2014, a intoxicação por agrotóxicos faz parte da Lista de Notificação 
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Compulsória (LNC) do Sistema Único de Saúde (SUS), a notificação deve ocorrer 

semanalmente por meio da ficha de intoxicação exógena do Sistema de Informação 

de Notificação de Agravos  (SINAN) por médicos, outros profissionais de saúde ou 

responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde que prestam assistência ao 

paciente (PEREIRA; CORRÊA, 2018).  

No entanto, estudos evidenciam que mesmo as intoxicações por agrotóxicos 

serem eventos de notificação compulsória, apenas 20% dos casos são, de fato, 

registrados. Nos direcionando, para o fato de que mesmo que seja possível visualizar 

melhoria nos processos de notificação, ressalta-se que a subnotificação é 

historicamente expressiva, em especial no caso das intoxicações crônicas, refletindo 

diretamente em um cenário de invisibilidade do problema e de baixo acesso à 

informação por parte de trabalhadores e demais populações expostas (PEREIRA; 

CORRÊA, 2018).  

Assim, acredita-se que a subnotificação das intoxicações, além de invisibilizar 

os custos para o SUS, corrobora ainda com o déficit nas ações de vigilância, 

implicando limitação do acesso dos trabalhadores aos seus direitos e à informação da 

sua real situação de saúde (SANTANA; DUARTE; DALMAS, 2019).  

Entre os anos de 2007 e 2015, foram notificados 84.206 casos de intoxicação 

por agrotóxicos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), sendo 

que em 2014 foi identificada a maior incidência de casos, de 6,26 por 100 mil 

habitantes (BRASIL, 2018a).   

No mesmo período, visualizou-se um crescente aumento do número de 

notificações por intoxicações por agrotóxicos, o que pode ter sido ter sido acarretado 

pelo aumento da comercialização dessas substâncias e da melhoria da atuação da 

vigilância e assistência à saúde para identificação, diagnóstico e notificação dos 

casos, sendo constatado um acréscimo de 139% das notificações, totalizando 84.206 

casos. Destaca-se que em 2014 foi registrado o maior número de notificações 

(n=12.695) (BRASIL, 2018a).  

 Apesar de se observar uma melhoria do processo de notificação, a 

subnotificação é historicamente muito expressiva, em especial das intoxicações 

crônicas, não permitindo revelar a magnitude do problema no país, cabendo assim a 

necessidade do desenvolvimento de estudos que analisem de forma robusta a 

ocorrência desses casos.  
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A Agricultura Familiar 

          

A produção de alimentos é uma atividade fundamental para a existência do 

homem. Nesse cenário o Brasil é um dos maiores produtores do mundo e a agricultura 

familiar é considerada um importante segmento para este setor, pois além de ser 

produtiva é responsável pela produção de mais de 50% dos alimentos da cesta básica 

brasileira. São aproximadamente 4,4 milhões de famílias agricultoras, o que 

representa 84% dos estabelecimentos rurais brasileiros (MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA, 2018). 

       Esta atividade contribui para a redução do êxodo rural e para a geração de capital 

no setor agropecuário ao promover o desenvolvimento rural com a geração de renda 

e emprego, bem como se mostra uma importante fonte de alimentos de qualidade 

para o mercado interno, contribuindo para a solidificação das estratégias de 

segurança alimentar do país (CONAB, 2018). Trata-se de um segmento muito 

importante para o abastecimento, a produção e a distribuição de alimentos e, como 

tal, deve ser tratada pelo setor público tanto quanto pelo privado (BEZERRA, 2017). 

        Conforme a Lei nº 11.326/2006, é considerado agricultor familiar e empreendedor 

familiar aquele que pratica atividades no meio rural, possui área de até quatro módulos 

fiscais, mão de obra da própria família, renda familiar vinculada ao próprio 

estabelecimento e gerenciamento do estabelecimento ou empreendimento pela 

própria família. Também são considerados agricultores familiares: silvicultores, 

aquicultores, extrativistas, pescadores, indígenas, quilombolas e assentados da 

reforma agrária (BRASIL, 2006). 

        Segundo Wanderley (2009), a agricultura familiar possui características distintas 

em comparação à agricultura não familiar. Nela, a gestão da propriedade é 

compartilhada pela família. Além disso, o agricultor familiar tem uma relação particular 
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com a terra, sendo ela o seu local de trabalho e moradia. A diversidade na produção 

também traz uma característica marcante à esse setor. 

Os agricultores familiares não se diferenciam apenas em relação ao tamanho 

da área cultivada e capacidade de produção, mas também em relação às condições 

de acesso à tecnologia, infraestrutura e nível de organização. (BUAINAIN, 2007). As 

principais dificuldades enfrentadas pelos produtores familiares são: a necessidade de 

investimentos continuados, como capital de giro, ausência de novas tecnologias, falta 

de informações e conhecimentos, insuficiência de mão de obra, devido a precoce 

migração dos membros da família, recursos genéticos, sendo que essas práticas 

favorecem o melhor funcionamento da propriedade e alocação de recursos para 

enfrentar a competividade no mercado (AMARAL, 2011). 

        O termo “agricultura familiar”, anteriormente denominado como agricultura de 

subsistência, consiste em um modo de produção dos setores “agrícola, florestal, 

pesqueiro, pastoril e aquícola (FAO, 2014). No Brasil, a agricultura familiar passa a 

ser discutida nos anos de 1990, deixando de ser vista como atrasada e passando a 

ser compreendida como elemento importante para o desenvolvimento econômico 

regional (STALOCH, ROCHA, 2018). Esse atraso se deu pela negligência das 

diversas esferas governamentais ao longo do processo de modernização da 

agricultura brasileira, como também devido ao próprio conceito de agricultura familiar 

que não havia sido incorporado pelos agricultores familiares e suas associações junto 

ao poder público. A falta de apoio era desde o acesso a terra até a comercialização 

da produção (CASTRO et al., 2014).  

A situação em que se encontra a agricultura familiar brasileira na atualidade, é 

resultado de um processo histórico, sendo influenciada, principalmente, pelos 

acontecimentos políticos, econômicos e sociais dos últimos séculos e principalmente 

das últimas décadas (SILVA, JESUS, 2010).Por representar um segmento de grande 

importância econômica e social para o meio rural brasileiro, observa-se ultimamente 

um interesse do governo por esse segmento, que se materializa em forma de políticas 

públicas. A determinação dos agricultores aliada à efetivação de políticas como o 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), o Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA), tem contribuído para o avanço da produção, melhoria da qualidade de vida no 

campo, erradicação da fome e da miséria (DELGADO, 2017). 
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        O trabalho agrícola possibilita a sobrevivência humana no que se refere à 

produção de alimentos e demanda articulação coletiva da sociedade diante da 

valorização dessa prática. Constata-se também que o trabalho no cultivo da terra gera 

modificações no ambiente, as quais comprometem a saúde das pessoas envolvidas 

direta e indiretamente. Há, portanto, necessidade de maior disseminação do 

conhecimento sobre essa atividade laboral, a fim de assegurar a sustentabilidade da 

vida. Acerca da exposição ocupacional, enfatiza-se o uso indiscriminado dos 

agrotóxicos ocasionando danos tanto ao meio ambiente, como ao trabalhador 

(BORGES, 2016). 

 

A Saúde do Agricultor Familiar e a Exposição aos Agrotóxicos 

 

       A extensiva utilização dos agrotóxicos vem representando um problema de saúde 

pública, especialmente para aqueles países que possuem a economia voltada ao 

agronegócio, a exemplo do Brasil (MOREIRA, 2014). As mudanças nos sistemas 

agrícolas, levaram ao uso intensivo de agrotóxicos, por grandes e pequenos 

proprietários, visando o controle de doenças e pragas. No entanto, estas mudanças 

vieram acompanhadas de riscos quanto ao uso dos agrotóxicos e ao desrespeito às 

normas de segurança, levando a impactos ambientais e riscos à saúde humana, 

devido ao perigo da contaminação (MOREIRA et al., 2002, SOUZA, 2018).  

A aplicação de agrotóxico é uma preocupação do ponto de vista dos riscos de 

contaminação a que os trabalhadores estão expostos. Diante disso, os riscos de 

intoxicação humana acontecem não somente através do trabalho na agricultura. Em 

certas áreas agrícolas, o simples fato de “respirar” pode se tornar uma fonte de 

exposição, tendo em vista que, durante a atividade de pulverização, existe a dispersão 

destes produtos no ambiente (GARCIA,1991; MOREIRA et al., 2002; PIGNATTI et al., 

2007). 

A atividade agrícola pode se constituir em um trabalho que oferece riscos à 

medida que são observados alguns fatores em que os trabalhadores estão expostos, 

tais como: o uso de máquinas, o contato com plantas e animais, a exposição a 

variações climáticas e a produtos químicos (ROCHA, 2016). Sendo de fundamental 

importância a compreensão sobre a dinâmica da interação entre o homem e a 

natureza, bem como, suas relações socioambientais e econômicos gerados na 

comunidade agrícola familiar (SOUZA, 2018). 
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            Relacionado a noção de risco, compreende-se que o agricultor familiar está 

mais vulnerável devido a sua condição na maioria dos casos de; baixa escolaridade; 

baixo poder econômico e às fragilidades com relação a desigualdade de acesso a 

bens e serviços públicos (CARMO, 2018). A exposição do trabalhador rural aos 

herbicidas, inseticidas, fungicidas, bactericidas, acaricidas e fertilizantes por meio 

direto, compreendido como não uso ou o uso inadequado dos Equipamentos de 

Proteção Individual (EPIs), pode levar à intoxicação aguda ou crônica (CASSAL, 

2014). Acredita-se que o agricultor tende a subestimar os dados sobre exposição 

ocupacional aos agrotóxicos e sobre intoxicações. Por outro lado, tende a 

superestimar as informações sobre o uso de medidas de proteção (FARIA, et al 2004). 

        As diversas transformações ocorridas no meio de produção da agricultura familiar 

culminaram no uso indiscriminado dos agrotóxicos decorrente de uma série de fatores 

inter-relacionados como, por exemplo: número considerável de idosos no trabalho 

agrícola familiar, desconhecimento de técnicas alternativas e eficientes de cultivo; 

pouca atenção dada ao descarte de rejeitos e de embalagens; e falta de estratégias 

governamentais resolutivas para o controle da venda de agrotóxicos (SOUSA et al, 

2016). 

        Para Silva (2014) a cadeia produtiva gerada pelo agronegócio, impacta sobre o 

ambiente e o ser humano, levando a danos irreversíveis ao organismo do homem em 

decorrência de intoxicação por agrotóxicos podendo evoluir ao óbito (SILVA et al., 

2005). Pignatti et al, (2017), ponderam que as atividades agrícolas representam um 

risco a saúde humana, desencadeando desde intoxicações agudas (quando a reação 

química provoca sintomatologias no ato da exposição), ou ainda mais grave, que é a 

intoxicação crônica. Esta ocorre pela exposição continua aos componentes do agente 

químico, podendo desencadear o desenvolvimento de doenças crônicas como: 

neoplasias, alterações endócrinas, problemas neurológicos, cardiovasculares, 

pulmonares, na fertilidade, malformações congênitas e doenças mentais. 

Os agrotóxicos são absorvidos pelo corpo humano pelas vias respiratórias e 

dérmicas e, em menor quantidade, também pela via oral. Uma vez no organismo 

humano, poderão causar quadros de intoxicação aguda ou crônica. Tendo em vista 

seu poder toxicológico, os sintomas indicados pelos agricultores após aplicação 

desses produtos são: irritação nos olhos, boca e garganta, dor de cabeça, fraqueza, 

náuseas, que levam a caracterizar condições de intoxicação aguda. Já as intoxicações 

crônicas geralmente não são citadas pelos agricultores, o que pode ser explicado pelo 
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fato de serem agravos de mais difícil diagnóstico, uma vez que não têm sintomas bem 

definidos e confundem-se facilmente com outras doenças. Contudo, a ação dos 

agrotóxicos no organismo é insidiosa e cumulativa, podendo se manifestar de forma 

tardia (MURUSSI et al., 2014; UBESSI et al., 2015). 

          A atenção à saúde do trabalhador rural passou a ganhar visibilidade, 

principalmente, pela importância de apoiar a busca por um novo modelo de produção 

agrícola, reduzindo a exposição química e melhorando a qualidade da vida durante o 

trabalho (MENCK, SERAFIM, 2019). As propostas estão relacionadas com a melhoria 

no setor a agroecologia trazendo ideias de  manejo da terra ampliado que leva em 

consideração a sustentabilidade ecológica, a não-utilização de agrotóxicos, a 

segurança alimentar, a viabilidade econômica, a conservação de recursos, a equidade 

social e a produtividade. Tendo em vista tais preceitos, observa-se que a adoção de 

práticas agroecológicas no meio agrícola pode colaborar na redução da 

vulnerabilidade de grupos familiares de agricultores, contribuindo para o 

enfrentamento da crise socioambiental vivida no campo (CAPORAL et al., 2007). 

        Além dos benefícios óbvios da não-utilização de químicos no cultivo para o 

homem e o ambiente, ressalta-se que estudos têm sugerido que o alimento cultivado 

de forma ecológica possui maior valor nutricional, sendo, portanto, mais rico em 

nutrientes essenciais à vida humana (AZEVEDO, 2003; WORTHINGTON, 1998). 

       Analisando os fatores que envolvem o desenvolvimento da agricultura familiar e 

sua relação implícita com a saúde, é perceptível os possíveis danos sobre a saúde 

dos trabalhadores decorrentes do uso de agrotóxicos. Portanto, conhecer as 

condições de uso dos agrotóxicos pelos agricultores familiares se torna fundamental 

para possíveis intervenções. Torna-se, dessa forma, é necessário estratégias para 

resgatar os valores sociais, culturais e produtivistas baseado nos princípios da 

economia associado a proteção ambiental, pensando na elevação da renda 

juntamente com a qualidade de vida dos agricultores familiares, com práticas que 

melhorem as condições ambientais nessas localidades com intuito de proteção e 

promoção de sua própria saúde. 

 

Referencias 
 
AMARAL, A. A. Fundamentos de Agroecologia. Curitiba: Livro Técnico,2011. 
 



 

26 

 

AZEVEDO, E. Alimentos orgânicos: ampliando os conceitos de saúde humana, 
ambiental e social. Florianópolis: Insular, 2003. 
 
BEZERRA, G. J.; SCHLINDWEIN, M. M.; Agricultura familiar como lageneración de 
renta y desarrollo local: unanálisis para Dourados, MS, Brasil. Interações (Campo 
Grande) [online]., vol.18, n.1, pp.3-15, 2017.   
 
BORGES, A. M. et al. Agricultura familiar y preservación de lasalud humana y 
ambiental. Rev. Bras. Enferm. [Online]. vol.69, n.2, pp.326-334, 2016.  
 
BRASIL. Ministério da Agricultura. Plano Safra-Importante para o desenvolvimento 
dos municípios e dos agricultores familiares. Brasília, DF. 2018. 
 
BRASIL. Senado Federal. Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006. Estabelece as 
diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e 
Empreendimentos.  
 
BUAINAIN, A. M. Agricultura Familiar e Inovação Tecnológica no Brasil: 
Características, Desafios e Obstáculos. Campinas – SP: Editora da Unicamp, 2003. 
 
CAPORAL, F. R.; COSTABEBER, J. A.; PAULUS, G. Agroecologia. Matriz 
disciplinar ou novo paradigma para o desenvolvimento rural sustentável. 
Disponível em: http://www.itcp.usp.br/ drupal/node/197. Acesso em: 20 nov. 2019. 
 
CARMO M. E, GUIZARD F.; L. O conceito de vulnerabilidade e seus sentidos para as 
políticas públicas de saúde e assistência social. Cad Saúde Pública. v.34, n.3, p:1-
14, 2018.  
 
CASSAL V. B., AZEVEDO L. F, FERREIRA R. P, SILVA D. G, SIMÃO R. S. 
Agrotóxicos: uma revisão de suas consequências para a saúde pública. REGET.v.18, 
n.1, p:437-45, 2014.  
 
CASTRO, C.N. RESENDE, G. M.; PIRES, M. J. S. Avaliação dos impactos 
regionais do Programa Nacional da Agricultura Familiar (Pronaf). Brasília: Ipea, 
2014. 
 
CONAB - Acompanhamento da safra brasileira grãos. Companhia Nacional de 
Abastecimento. Familiares Rurais. Brasília. vol. 7, p. 1-139, 2018.   
 
DELGADO, G. C.; BERGAMASCO, S. M.  Agricultura familiar brasileira: desafios 
e perspectivas de futuro. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2017. 
 
FAO, FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION.The State of Food Insecurity in 
the World 2014: Strengthening the enabling environment for food security and 
nutrition. Rome:FAO, 2014. 
 
FARIA, N. M.; et al. Trabalho rural e intoxicações por agrotóxicos. Cadernos de 
Saúde Pública, v. 20, p. 1298-1308, 2004. 
 

http://www.itcp.usp.br/


 

27 

 

GARCIA, E. G.; ALMEIDA, W. F. Exposição dos trabalhadores rurais aos agrotóxicos 
no Brasil.Rev Bras Saúde Ocup, v. 19, n. 72, p. 7-11, 1991. 
  
MENCK, V. F., SERAFIM, M. P., OLIVEIRA, J. M. Intoxicação do (a) trabalhador (a) 
rural por agrotóxicos:(sub) notificação e (in) visibilidade nas políticas públicas de 2001 
a 2015. Segurança Alimentar e Nutricional, 26, 019001, 2019.  
 
MOREIRA, J. C et al. Avaliação integrada do impacto do uso de agrotóxicos sobre a 
saúde humana em uma comunidade agrícola de Nova Friburgo, RJ. Ciência e Saúde 
Coletiva, Rio de Janeiro, v. 7, n. 2, p. 299-311, 2002.  
 
MOREIRA J.P.L.; OLIVEIRA B.L.C.A.; MUZI C.D; CUNHA C.L.F.; BRITO A.S.; LUIZ 
R.R. A saúde dos trabalhadores da atividade rural no Brasil. Cad Saúde Pública. v.31, 
n.8, p:1698-708, 2014.  
 
MURUSSI, C., et al. Changes in oxidative markers, endogenous antioxidants and 
activity of the enzyme acetylcholinesterase in farmers exposed to agricultural 
pesticides - a pilot study. Revista Ciência Rural, v,44, n.7, p: 1-8, 2014. 
 
PIGNATI, W. A. et al. Distribuição espacial do uso de agrotóxicos no Brasil: uma 
ferramenta para a Vigilância em Saúde. Ciência & Saúde Coletiva, v. 22, p. 3281-
3293, 2017. 
 
PIGNATI, W. A.; MACHADO, J.M.H; CABRAL, J. F. Acidente rural ampliado: o caso 
das" chuvas" de agrotóxicos sobre a cidade de Lucas do Rio Verde-MT. Ciência & 
Saúde Coletiva, v. 12, p. 105-114, 2007. 
 
ROCHA, F.N.O.; OLIVEIRA F.N. Segurança e saúde do trabalhador: vulnerabilidade 
e percepções de riscos relacionados ao uso de agroquímicos em um polo de 
fruticultura irrigada do Rio Grande do Norte. Gest Prod.v.23, n. 3, p::600-11, 2016.  
 
STALOCH, R.; ROCHA, I.  O.  Agricultura familiar e a permanência no campo:  a 
experiência de um projeto realizado e a percepção dos jovens sobre o município 
de Santa Terezinha (Santa Catarina). Extensão Rural, Santa Maria, v.25, n.3, p: 89-
112, jul./set.2018.  
 
SILVA, G. de S. et al. Avaliação da potencial contaminação das águas superficiais 
e subterrâneas por agrotóxicos em áreas de produção de uva para exportação 
no Vale do São Francisco. In: Embrapa Semiárido-Artigo em anais de congresso 
(ALICE). In: SIMPÓSIO ÍTALO-BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E 
AMBIENTAL 2014, Natal. Gestão integrada, avanços tecnológicos e regulação. Natal: 
ABES, 2014. 
 
SILVA, J. M.  et al. Agrotóxico e trabalho: uma combinação perigosa para a saúde do 
trabalhador rural. Ciência & saúde coletiva, v. 10, p. 891-903, 2005. 
 
SILVA, J. R.; JESUS, P. Os desafios do novo rural e as perspectivas da 
agricultura familiar no Brasil, 2010. Disponível em: 
<http://connepi.ifal.edu.br/ocs/index.php/connepi/ CONNEPI2010/paper/vie 
File/1407/457>. Acesso em 19/07/2019. 



 

28 

 

 
SOUSA, D. G. et al. Uma percepção ambiental de agricultores da comunidade águas 
turvas sobre o uso de agrotóxico na região da bacia hidrográfica do Rio Gramame, 
João Pessoa (PB). Revista Brasileira de Educação Ambiental (Rev BEA), v. 13, n. 
2, p. 332-339, 2018. 
 
SOUSA, H.O.F et al. Percepção dos produtores rurais quanto ao uso de agrotóxicos. 
Revista Brasileira de Agricultura Irrigada. v. 10, n.5, p. 976 - 989, set-out. 2016.  
 
UBESSI, L.D.; et al. Uso de equipamentos de proteção por agricultores que utilizam 
agrotóxicos na relação com problemas de saúde. Recife. Revista de Enfermagem, 
v.9, n.4, p: 7230-7238, 2015.. 
 
WANDERLEY, M. N. B. O mundo rural como espaço de vida: reflexões sobre a 
propriedade da terra, agricultura familiar e ruralidade. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 
2009. 
 
WORTHINGTON, V. Effect of agricultural methods on nutritional quality: a comparison 
of organic with conventional crops. Altern Ther Health Med, v. 4, n. 1, p. 58-69, 1998. 
 

 

 

  



 

29 

 

O Uso de Agrotóxicos e o Desenvolvimento do Transtorno Depressivo 

 

Thaissa Araujo Rachid Jaudy, Vander Fernandes, Sue Ellen Ferreira Modesto Rey 

de Figueiredo, Aline Bruehmueller Ale Fernandes. 

 

Transtorno Depressivo 

 

A definição de transtorno depressivo ou depressão como é comumente 

chamada, na concepção de Foucault (1975) é caracterizada como uma inércia motora 

tendo com o fundo humor triste, acompanhada de hipoatividade psíquica.   

Para alguns autores a depressão é um transtorno psicogênico enquanto que 

para outros ela é causada por fatores orgânicos, outros ainda acreditam que se trata 

de dois tipos diferentes de depressão: um psicogênico e outro orgânico (BECK, 2011) 

 A depressão enfraquece a pessoa dominada por ela através de sintomas físicos 

que se tornam visíveis aos olhos quando toma posse do corpo através das pálpebras 

e dos músculos que mantém a espinha ereta, quando fere o coração e o pulmão, 

tornando o movimento do corpo tão doloroso quanto uma dor física crônica intolerável 

(SOLOMON, 2014). 

 Entretanto, Solomon (2014) explica que a depressão não é apenas muito 

sofrimento, porém sofrimento demais pode virar depressão. Para ele o pesar é a 

depressão proporcional à circunstância ao passo que a depressão é um pesar 

desproporcional à circunstância e mais, a depressão se alimenta do próprio ar, 

crescendo apesar do seu desligamento da terra que a alimenta19. 

 A literatura em geral se refere à depressão como “o mal do século”, onde a 

sociedade vivencia a “democratização da tristeza” e isso na sua dimensão mais aguda 

como se observa na obra “Depressão e Melancolia”. Para ela, não se trata mais de 

uma forma que o homem utiliza para se situar no mundo, mas sim, uma caraterística 

enraizada no homem da atualidade (PERES, 2010). 

 Ainda para Peres (2010), a depressão é utilizada para caracterizar um 

diagnóstico que indica formas menos graves, quadros neuróticos bem definidos, ou 

sintomas que aparecem em diferentes tipos de neuroses, onde todos os relatos a 

respeito são voltados à intensidade do sofrimento quando manifestado de forma 

aguda e a inibição é tratada como uma paralisia (motora, afetiva ou intelectual) em 

que a pessoa se sente incapaz de reagir, como se nada pudesse fazer. 
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 Pode-se entender como um grau de desespero que acompanha os 

diagnósticos de depressão que é por sua vez, desproporcional aos fatos que 

possivelmente deram causa ao sofrimento descrito. Assim, em análise ao desencanto, 

muitas vezes cruel relatado por pessoas que sofrem com a depressão, é possível 

perceber que comumente está relacionado com traumas antigos, em perdas nas quais 

o indivíduo não realizou o devido luto, como numa morte ou na perda de um grande 

amor por exemplo (KRISTCVA, 1989). 

 A depressão é, especialmente na atualidade, como a doença que mais cria 

obstáculos quanto à viabilização de uma análise, isso porque com a tecnologia da 

comunicação cada vez mais evoluída, as promessas de soluções terapêuticas 

difundidas pela mídia em geral são tantas que não permitem ao indivíduo que se 

encontra nessa situação reconhecer que carece de uma análise mais consistente e 

aprofundada, inclusive porque veiculam tanto a vertente esotéricoreligiosa quanto a 

científico-farmacológica, causando uma espécie de ilusão de cura na pessoa 

impossibilitando uma transferência para o psicanalista, fato que culmina normalmente 

na piora do quadro e que só é possível quando superado esse potencial ilusionista 

(COSER, 2003). 

 A depressão tal como uma doença mental crônica exige um tratamento bem 

mais elaborado do que as abordagens tradicionais baseadas somente em fatos 

objetivos. Assim, é possível afirmar que a medicação antidepressiva não “cura” no 

mesmo entendimento de antibióticos curam infecções, já que a depressão se trata de 

uma doença emocional e os pacientes sabem disso, fato que gera a recusa em tomar 

os medicamentos para enfrentar os problemas da vida, sejam eles quais forem 

(SERVAN-SCHREIBER, 2004). 

 Apesar de comprovados os efeitos nocivos à saúde, o número de pesquisas 

voltadas à saúde mental do trabalhador rural no Brasil é consideravelmente menor do 

que os estudos acerca do tema nas áreas urbanas, isso porque é nas cidades que há 

a maior concentração de problemas que podem desencadear doenças mentais e que 

demandam uma aplicação imediata da Psicologia, já que é lá que está a concentração 

das grandes empresas, miséria, marginalização, saneamento, delinquência e assim 

por diante (ARAÚJO, 2013).  
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O Transtorno Depressivo e o uso de Agrotóxicos 

 

 Para efeitos legais, conforme determinação da Lei n. 7.802, de 11 de julho de 

1989 são considerados agrotóxicos os produtos e os agentes de processos físicos, 

químicos ou biológicos, destinados ao uso nos setores de produção, no 

armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção 

de florestas, nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e também de 

ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da 

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

nocivos; bem como substâncias e produtos, empregados como desfolhantes, 

dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento (BRASIL, 1989). 

 A mesma lei dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a 

embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a 

propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos 

resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a 

fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins (BRASIL, 1989). 

 Há mais de cinco décadas que o Brasil utiliza diversas espécies de agrotóxicos 

como método de eliminar pragas das lavouras, porém, foi por volta dos anos 70 que 

o Brasil começou a utilizar os agrotóxicos em larga escala, mesmo momento em que 

os agricultores começaram a introduzir nas lavouras adubos e fertilizantes químicos. 

Mesmo quando o uso de pesticidas ainda era considerado tímido, isso lá pelos anos 

sessenta já haviam notícias sobre intoxicação por organoclorados em trabalhadores 

rurais, sendo que vários países passaram a proibir a referida classe de agrotóxico 

(ARAÚJO, 2007). 

 Um dos grandes responsáveis pelo aumento da utilização de agrotóxicos não 

só no Brasil como também no mundo foi o pacote tecnológico da Revolução Verde 

instituído pela FAO (órgão das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura) e o 

Banco Mundial com a ideia de modernizar a agricultura (LONDRES, 2011). 

 Além disso, o aumento da produção de alimentos pelo mundo, especialmente 

no Brasil que é um dos maiores produtores mundiais de grãos de acordo com os 

números apresentados pela Embrapa (safra 2018/2019), foi um dos grandes 

propulsores do aumento do uso de pesticidas, destacando-se também as culturas de 

cana-de-açúcar e algodão que junto com o título de grande produtor está o de grande 

consumidor de agrotóxicos (CREMONESE, 2012). 
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 Segundo Siqueira (2008), os impactos negativos não só para o meio ambiente, 

mas também para a saúde humana acompanharam esses números sendo que vários 

estudos a respeito deste último já foram desenvolvidos, cujos resultados mostraram 

que substâncias nocivas foram encontradas em amostras de sangue, leite materno e 

alimentos consumidos diariamente e pior, os mesmos estudos puderam relacionar a 

exposição aos agrotóxicos com a ocorrência de anomalias congênitas tais como 

câncer, doenças mentais além de disfunções reprodutivas nos humanos. 

 Um desses efeitos negativos é justamente o transtorno depressivo, que entre 

outros transtornos mentais foi observado entre trabalhadores rurais cujos sujeitos 

apresentavam queixas inespecíficas e sintomatologia difusa, num quadro de mal-estar 

físico e psíquico generalizado (ARAÚJO, 2013). 

 Um dos estudos que aponta para a depressão como um transtorno mental 

decorrente do uso de agrotóxicos foi realizado através do acompanhamento 

psicológico a trabalhadores rurais no ambulatório do Hospital das Clínicas da UFMG 

que é responsável pelo Serviço Especializado em Saúde do Trabalhador. No entanto, 

o que se percebeu com a pesquisa foi que outros fatores contribuíram para o 

desenvolvimento da depressão, o que torna mais difícil a associação clara e específica 

do uso de agrotóxicos com o transtorno depressivo (ARAÚJO, 2013). 

 Seguindo essa mesma linha, um outro estudo realizado com 28 trabalhadores 

rurais com diagnóstico confirmado de depressão no Estado do Paraná, no município 

de Anahy (Unidade Regional de Cascavel cujo ranking de notificação de intoxicação 

por agrotóxicos agrícola apontou que o município ficou em 14º lugar a nível nacional 

em 2014), mostrou que, apesar da doença ser multifatorial, o uso contínuo de 

agrotóxicos se apresenta como uma das causas desse transtorno, assim como do 

comportamento suicida (MACHADO, 2018).  

 Isso porque de acordo com Machado (2018), alguns grupos de agrotóxicos, 

como por exemplo os organofosforados e os carbamatos são capazes de inativar 

irreversivelmente a enzima acetilcolinesterase, que por sua vez permite o acúmulo da 

acetilcolina nas terminações nervosas cujas consequências consistem no 

desenvolvimento de distúrbios no sistema nervoso, incluindo-se aqui a depressão. 

 Pesquisas com a finalidade de identificar a associação da exposição aos 

agrotóxicos com transtornos mentais como a depressão também foram realizadas no 

Rio Grande do Sul, onde os riscos foram avaliados em 2.400 trabalhadores no cultivo 

do tabaco, sendo que no caso da utilização dos organofosforados o risco de 
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desenvolver transtornos mentais menores foi de 50%. Já com relação à depressão a 

pesquisa mostrou que a exposição cumulativa aos agrotóxicos é um fator de risco 

numa chance de 2,5 vezes mais do que os indivíduos que não sofrem exposição às 

substancias químicas utilizadas na agricultura (MORIN, 2016). 

 Na literatura em geral é possível encontrar diversos agravos relacionados à 

exposição aos agrotóxicos, entre eles doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, 

morbidade respiratória, doença de Parkinson, transtornos da visão, ansiedade, 

depressão, confusão mental, e efeitos neurológicos diversos, e até suicídio, onde as 

queixas nesse sentido são sintomáticas depressivas, ansiosas, subjetivas e isoladas 

e dentre os relatos estão o nervosismo, a irritabilidade, a fadiga, o esquecimento e a 

falta de concentração (MORIN, 2016). 

Também é importante observar o uso indevido destas substâncias. Em estudo 

realizado no IML da capital do estado de Mato Grosso onde foi pesquisado os casos 

de óbitos de intoxicação humana nos anos de 2010 a 2017, identificou-se que as 

intoxicações tiveram como circunstância prevalente as mortes por suicídio (43,75%), 

seguida pela acidental (12,5%) e homicida (6,25%). Contudo foi verificado que estes 

dados não foram registrados no SINITOX, pois quando pesquisado os casos de óbitos 

de intoxicação humana nos anos de 2010 a 2016, não encontrou-se nenhum registro 

de óbito nos referidos anos, demonstrando também a baixa qualidade do registro 

destas informações (FERNANDES, 2018). 

 Levigard e Rosemberg (2004) citam relatos de profissionais de saúde que 

atenderam trabalhadores da agricultura na região de Nova Friburgo/RJ e adjacentes 

por volta dos anos 2000 que já mostraram que as queixas de “problemas de nervos” 

eram muito frequentes, fato que levou alguns dos médicos da época a utilizar a 

expressão “endemia de depressão” cuja associação que se fazia da doença já era 

com a exposição aos agrotóxicos, uma vez que todas as queixas mencionadas eram 

de pessoas (homens e mulheres) que tinham contato direto com as substâncias 

químicas nas lavouras. 

 Diante destas constatações os Estados através das suas Secretarias de Saúde 

começaram a divulgar em seus manuais técnicos a possibilidade de intoxicação por 

agrotóxicos, bem como a gravidade desses efeitos negativos. Um exemplo disso está 

no Manual Técnico 2018 divulgado através da Secretaria de Saúde do Estado do 

Paraná que especificou de forma bem clara que as intoxicações ocorrem quando há 

exposição a uma ou mais substâncias tóxicas, podendo ser Intencional (tentativa de 
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suicídio, de homicídio, de abortamento), Acidental (reutilização de embalagens, fácil 

acesso das crianças a produtos); Ocupacional (no exercício da atividade de trabalho) 

ou Ambiental (água, ar, solo contaminados, proximidade de áreas pulverizadas, 

cadeia alimentar) (CEQUINEL, 2018). 

 O principal motivo causador das intoxicações com veneno se dá pela não 

observação das instruções contidas nas bulas e rótulos dos produtos, não utilização 

dos equipamentos de segurança adequados e ainda a falta de treinamento adequado 

para o manuseio dos agrotóxicos, sendo que todas as informações passadas aos 

agricultores são através dos vendedores ou da mídia, que de uma forma ou de outra 

muitas vezes induz ao uso excessivo e com poucas orientações sobre os riscos, 

inclusive desconsiderando o despreparo do trabalhador, o que contribui para a 

ausência de controle de uso e aplicação dos pesticidas (RADOLL, 2012).  

 No entanto, na concepção e Londres (2011) apesar da gravidade, os 

agrotóxicos nem sempre apresentam seus efeitos imediatamente como é o caso das 

intoxicações crônicas que no decorrer do tempo são capazes de provocar 

malformações genéticas além de desenvolver doenças neurológicas, hepáticas, 

cânceres entre outras e que literalmente matam devagar. 

 Mesmo assim, segundo Menegat e Fontana (2010) um estudo realizado no Rio 

de Janeiro mostrou que a percepção dos trabalhadores está relacionada 

principalmente à negação do perigo, ou seja, embora os técnicos que lhes prestam 

serviços os orienta e alerta sobre os perigos do uso dos agrotóxicos conforme a 

substância e a toxidade do mesmo, os trabalhadores reconhecem os perigos, mas 

não estão cientes dos limites do real problema. 

           Podemos inferir pelo exposto, que ainda existem dificuldades em nosso país 

de implementação de Políticas Públicas para conscientização da população dos riscos 

do uso e/ou consumo indireto de agrotóxicos, importante parcela deste fato é em 

decorrência da subnotificação das intoxicações agudas quanto crônicas por 

agrotóxicos e suas consequências a curto e longo prazo. 
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A Doença de Parkinson  
 

A doença de Parkinson é a segunda patologia neurodegenerativa mais 

frequente(ALI, BINIENDA, IMAM, 2011), que foi referida pela primeira vez em 1817 

pelo médico inglês, James Parkinson. Décadas após, o neurologista Frances Jean- 

Martin Charcot, recomendou a alteração do nome da patologia (paralisia agitante) 

para doença de Parkinson (GOETZ, 2011; TEIVE, 1998). 

A etiologia da doença é pouco compreendida, e até então permanece 

obscura, todavia possivelmente envolve fatores ambientais (exposição a pesticidas, 

herbicidas e inseticidas) e genéticos (PEREIRA; GARRETT, 2010; WIRDEFELDT et 

al., 2011).  

A principal característica fisiopatológica da DP é a disfunção dopaminérgica 

que abrange a via nigroestriatal (BLANDINI et al., 2000). A fisiopatologia é 

caracterizada como uma patologia neurodegenerativa, gradativa, apresenta disfunção 

monoaminérgica múltipla, inserindo a deficiência de sistemas colinérgicos, 

dopaminérgicos, serotoninérgicos e noradrenérgicos (TEIVE, 2005).  

A prevalência da doença de Parkinson é cerca de 1% para o indivíduo na faixa 

etária de 65 anos de idade, e aumenta em torno de 5% aos 85 anos (VAN DEN EEDEN 

et al., 2003; SHULMAN; DE JAGER; FEANY, 2011). E de acordo com a pesquisa de 

Benito- Leon e colaboradores (2003), realizada na Espanha, as estimativas da 

prevalência por idade específica da DP foram maiores entre os homens do que entre 

as mulheres.  

O diagnóstico para a doença de Parkinson é realizado com base na clínica e 

com o auxílio de um conjunto de diagnósticos diferenciais. Para isso é necessário 

conhecer o quadro clínico típico da DP, e assim encontrar o tratamento eficaz, com a 

intenção de melhorar a qualidade de vida dos indivíduos (MASSANO, 2011).  

Não possui até o momento teste diagnóstico para essa doença, apesar de 

médicos neurologistas utilizarem como diagnóstico da DP os sinais cardinais, sendo 
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que uma categorização clínica modelo ainda não foi obtida. No momento, as medidas 

do Banco de Cérebros da Sociedade de Parkinson do Reino Unido são os mais 

aplicados para o diagnóstico (HUGHES et al., 1992; BRASIL, 2017).  

Segundo Shenkman e colaboradores (2001) a doença de Parkinson 

compreende cinco estágios e mais intermediários para avaliar a severidade da 

patologia e abrange, essencialmente, medidas globais de sinais e sintomas que 

permitem classificar o indivíduo quanto ao nível de incapacidade. 

Uma redução de 80% no teor de dopamina no corpo estriado e uma perda de 

cerca de 60% dos neurônios dopaminérgicos ocorre em paciente com Parkinson, 

sendo que sua principal característica patológica é a perda de neurônios 

dopaminérgicos pigmentados nas substâncias negras, resultando em variados 

sintomas motores ou cardinais como rigidez, bradicinesia, tremor de repouso, e 

instabilidade postural nas fases avançadas da doença (GAIG; TOLOSA, 2009; XIA; 

MAO, 2012).  

A doença de Parkinson é conhecida por alterações motoras, todavia as 

alterações não motoras também fazem parte do quadro da patologia. Os sinais e 

sintomas não-motorizado que podem estar presentes nos pacientes com DP são as 

desordens gastrointestinal, o sono, a dor, a depressão, a ansiedade, os ataques de 

pânico, a demência e a psicose (WOLTERS, 2009). O reconhecimento precoce destes 

sintomas pode levar a um diagnóstico mais antecipado da DP (ZIEMSSEN; 

REICHMANN, 2007). 

As principais intervenções para a doença de Parkinson são farmacológicas, 

cirúrgicas e reabilitativas. Que embora não exista cura, diferentes terapias para a 

doença de Parkinson são utilizadas, as quais destinam em promover a independência 

e melhora dos sintomas, através dos recursos farmacológico, cirúrgico e reabilitativo 

(FAGES, 2012; BARBOSA et al., 2014).  

A redução do seguimento da doença e o controle dos sintomas é o que o 

tratamento pretende, pois não existe cura e nem terapêutica para regredir e nem evitar 

a neurodegeneração (YARNALL; ARCHIBALD; BURN, 2012; BRASIL, 2017;). 

Tanto a fisiopatologia e a origem da DP, não são bem esclarecidas, 

conhecem-se os mecanismos relacionados a perdas de neurônios associados aos 

principais sintomas da doença. Sabe-se ainda que, os fatores hereditários, e 

ambientais e o estresse oxidativo são elencados como possível causa.  
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Agrotóxicos e a Doença de Parkinson 
 

A partir da metade do século XX com a revolução verde, atrelada à ideia de 

grandes produtores agrícolas, que defendiam o argumento de que produziriam 

alimentos em grande escala afim de exterminar a fome no mundo, gerando emprego 

e comida para as populações desfavorecidas socialmente (ANDRADE; GANIMI, 

2007). Neste cenário, o Brasil decidiu adotar o modelo proposto pela revolução verde, 

em meados de 1960-1970, durante a ditadura militar (PORTO; SOARES, 2012). 

A revolução verde impulsionou o processo de modernização da agricultura em 

todo mundo, entretanto contribuiu para a utilização desregrada e desenfreada, de 

compostos químicos em excesso no manejo do solo, sendo a gênese de vários 

problemas de ordem pública, sanitária e ambiental atualmente (MATOS, 2010).  

Os agrotóxicos compreendem um grupo heterogêneo de agentes químicos 

desenvolvidos para o controle de uma gama de pragas nas plantações. Eles são 

classificados de acordo com o tipo de praga a ser combatida sendo: inseticidas, 

herbicidas ou fungicidas (BOLOGNESI, 2003). 

A grande maioria destes agentes químicos é composta por substâncias 

nocivas ao ser humano, como por exemplo, hidrocarbonetos aromáticos, 

organofosforados, carbamatos e organoclorados, entre outros, possuindo a habilidade 

de depositar-se no meio ambiente por vários anos (IARC, 2008).  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que a cada ano em média 3 

a 5 milhões de pessoas são contaminadas por agrotóxicos em todo o mundo, esse 

número pode chegar a 25 milhões de trabalhadores rurais. Mas, independentemente 

do número de indivíduos acometidos, é inegável a seriedade dos problemas, 

especialmente nos países em desenvolvimento que são responsáveis por 

aproximadamente 20% do consumo mundial dos agrotóxicos (PERES; MOREIRA; 

DUBOIS, 2003).  

A exposição do indivíduo aos agrotóxicos vai desde a exposição ocupacional 

pelo contato direto e/ou indireto, dependendo de sua ocupação, bem como ambiental 

pela contaminação do ar, solo, alimentos e água (ABRASCO, 2012).  

A inclusão destas inovações como o uso de agrotóxicos de modo impróprio e 

indiscriminado acarretou efeitos diretos e danosos sobre o ambiente e a saúde 

humana, a exposição a estas substâncias é um dos principais problemas de saúde 

púbica (SANTOS, 2013).  
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Os dados de intoxicação humana e contaminação ambiental provocado pelo 

uso intensivo e generalizado de agrotóxicos são alarmantes, o uso seguro 

apresentado pelas indústrias pode mascarar tamanho perigo de seus produtos aos 

seres humanos (LONDRES, 2012).  

A partir de 2008, o Brasil começou a liderar o ranking de maior consumidor de 

agrotóxicos do mundo. Os impactos na saúde pública são vastos, atingem diversos 

territórios e envolvem diferentes grupos populacionais, como trabalhadores em 

diversos ramos de atividades, moradores do entorno de fábricas e fazendas, além de 

toda a população, que consome diretamente os alimentos contaminados (CARNEIRO, 

2015).  

Em 2013, a incidência de intoxicações exógenas por agrotóxicos no Brasil foi 

de 6,23 casos por 100 mil habitantes. No período de 2007 a 2014, houve um aumento 

de 87% dos casos notificados, sendo que o total acumulado no período alcançou 

68.873 casos. Dentre os estados que mais notificaram casos de intoxicação exógena 

por agrotóxicos, no mesmo período, temos São Paulo com 12.562 casos, Paraná 

10.967, Minas Gerais 10.625 e Pernambuco 5.734, finalizando com o Acre, com 

apenas 1 caso, sendo o estado que menos notificou (BRASIL, 2016).  

O estado do Mato Grosso é considerado um dos grandes polos de produção 

agropecuária do Brasil, e a incidência de intoxicações por agrotóxicos no estado 

apresentou várias oscilações. Houve aumento da incidência até o ano de 2010, 

voltando a crescer em 2013, o que pode refletir o trabalho da vigilância na 

sensibilização de gestores e profissionais de saúde para melhoria dos processos de 

detecção e notificação dos casos (BRASIL, 2016).  

No Brasil, os profissionais da área da saúde, apresentam dificuldade para 

diagnosticar, registrar e até referenciar um indivíduo intoxicado por agrotóxico. 

Observa-se que o número de notificações é muito menor que o número legítimo 

(LONDRES, 2012).  

Pignatti, Machado e Cabral (2007) em estudo para verificar riscos de 

exposição ao agrotóxico, demonstrou que névoas de agrotóxicos provenientes da 

pulverização das lavouras lesaram hortas, plantas e folhagens de jardim, segundo 

relato obtido de moradores das cidades próximas a lavouras.  

Isso se denominou de “acidente rural ampliado”, em que a magnitude e 

dimensão transcendem o ambiente de trabalho, colocando em ameaça a fauna, flora 
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e a saúde dos habitantes da cidade, como também podem causar danos imediatos 

(agudos) e/ou tardios (crônicos) efeitos imponderáveis surgindo tardiamente.  

No estudo de Moreira et al. (2012), foi realizada análise da contaminação de 

águas superficiais e de chuva por agrotóxicos em duas cidades do Mato Grosso. Os 

autores relatam elevado consumo de herbicidas e fungicidas abordando um grande 

consumo de agrotóxicos (endosulfan e metamidofós) que são proibidos na Europa e 

Estados Unidos.  

No estudo ecológico de Rigotto et al. (2013), os dados obtidos sugerem que 

nos municípios que consomem mais agrotóxicos ocorreram maior morbimortalidade 

por neoplasias, no qual podem estar sofrendo influências pelas mudanças produtivas, 

sociais e ambientais, relacionada a ampliação da tecnologia agrícola, aumentando o 

risco da comunidade rural.  

Devido a sua toxicidade intrínseca, os agrotóxicos produzem efeitos lesivos à 

saúde humana que variam de acordo com o princípio ativo do composto químico, a 

dose absorvida, a forma de exposição e as características individuais em que o sujeito 

é exposto, ocasionando no indivíduo intoxicações que podem ser agudas, 

subagudas/sobreagudas e crônicas (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2010).  

As intoxicações crônicas podem afetar toda a população, pois são decorrentes 

da exposição múltipla aos agrotóxicos, geralmente em doses baixas. Os efeitos 

adversos decorrentes da exposição crônica aos agrotóxicos podem aparecer muito 

tempo após a exposição, dificultando a correlação com o agente (LONDRES, 2012). 

Dentre um conjunto de doenças investigadas e relacionadas às exposições crônicas 

podemos destacar o câncer e os distúrbios neurodegenerativos como, por exemplo, a 

doença de Alzheimer, esclerose múltipla, e a doença de Parkinson (SANTOS, 2013).  

Os inseticidas organofosforados e carbamatos exercem suas ações biológicas 

principalmente por inibição das enzimas denominadas esterases, em especial da 

acetilcolinesterase (AChE), que tem a ação de degradar o neurotransmissor 

acetilcolina (ACh). Com a AChE inibida, há acúmulo de ACh nos receptores 

muscarínicos, nicotínicos e no Sistema Nervoso Central (WANG et al., 2014).  

A associação entre exposição a pesticidas e a doença de Parkinson vêm 

sendo indicada em estudos recentes como o realizado por Wang e colaboradores 

(2014), em que se utilizou uma ferramenta de avaliação de exposição baseada no 

sistema de informações geográficas (GIS) para estimar a exposição ambiental a 36 

organofosforados comumente usados de 1974-1999, os autores encontraram que a 
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exposição ambiental a cada organofosforados avaliado separadamente aumentou o 

risco de desenvolver DP.  

Aguiar e colaboradores (2008), verificaram a associação entre a exposição a 

fatores ambientais (pesticidas, herbicidas entre outros) e a doença de Parkinson de 

Início Precoce- DPIP. Foram incluídos na pesquisa 72 casos e 81 controles 

(voluntários saudáveis), ambos foram investigados para a exposição ambiental. A 

exposição a fatores ambientais como pesticidas, herbicidas ou solventes orgânicos foi 

mais prevalente entre os pacientes com a doença de Parkinson de início Precoce.  

É grande a problemática envolta na utilização dos agrotóxicos no Brasil e no 

mundo, os danos acumulativos à saúde humana são remontados em diversas 

pesquisas que elucidam diversas alterações sistemáticas que acometem as 

populações expostas. Sendo necessária a discussão e implementação de políticas 

públicas efetivas na saúde do trabalhador, a fim de prevenir o risco do 

desenvolvimento de comorbidades associadas aos agrotóxicos.  
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Agrotóxicos Como Fator de Risco para Fendas Labiopalatinas 

 

Marcelo Neves Lotufo, Vander Fernandes, Ageo Mário Cândido da Silva 

 

Fissuras Labiopalatinas 

 

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

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

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

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

Podem ser classificadas como isoladas ou associadas, físicas ou mentais, simples ou 

múltiplas e de maior ou menor importância (GARNE, 2011).  

Mesmo com todo avanço das pesquisas para conhecimento das origens 

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

decorrentes de causas desconhecidas. Dos 40% conhecidos, as causas podem ser 

divididas em três categorias: genéticas (alterações cromossômicas), ambientais 

(teratógenos) e multifatoriais ou mistas (genética e ambiental) (CZEIZEL, 2005).  

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

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

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

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

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

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

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

estigma em relação a essas crianças (AMARAL, 1996).  

Panamonta et al (2015) realizaram uma revisão sistemática do período entre 

1950 e 2015 sobre a prevalência global de nascimento de fissuras orofaciais 

constatando diferença por continentes, sendo na Ásia 1,57; América do Norte 1,56; 

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

vivos, havendo diferenças de prevalência também de origem étnica, genética e fatores 

ambientais.  

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

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

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

estudos mostram uma prevalência de 0,47 a 1,54 por 1.000 nascidos vivos 
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(LOFFREDO, 2001).  

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

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

unidades federativas e as regiões (SOUSA, 2017).  

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

falta de fusão dos processos faciais decorrentes de condições adversas enquanto 

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

elementos básicos no aparecimento das fissuras (CHAN, 2006). O palato primário 

(lábio, pré-maxila, palato anterior e forame incisivo) é formado a partir da quarta 

semana pela união das prominências nasais com a proeminência maxilar. Uma falha 

nessa fusão levará a formação de fenda labial, com ou sem envolvimento alveolar. 

Durante a sexta semana de gestação é iniciada a formação do palato secundário 

(porção final do palato duro e palato mole) e deficiência nessa fase leva a uma fenda 

palatal (BAROUDI, 1996). O estudo dos estágios pré-natais do desenvolvimento ajuda 

a compreender a formação das estruturas anatômicas (MOORE, 2013).  

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

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

objetivo de prevenir, destruir ou controlar qualquer praga, incluindo vetores de 

doenças animais ou humanas, espécies indesejáveis de plantas ou animais que 

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

estocagem, transporte ou comercialização de alimentos, produtos relacionados à 

agricultura, madeira e seus derivados, rações ou ainda substâncias que possam ser 

administradas em animais para controle de insetos, aracnídeos ou outras pragas 

dentro ou sobre os seus corpos (WHO, 1990).  

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

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

impulsionado pelos incentivos oferecidos pelo governo federal, passando a ser 

considerado o maior consumidor mundial de agrotóxicos (LONDRES, 2011).  

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

tem se caracterizado como um dos maiores produtores agrícolas e para isso são 

utilizados tanto fertilizantes como grandes quantidades de agrotóxicos. Com as 

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

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

resultado disso, é o estado com o maior consumo de agrotóxicos do Brasil(LONDRES, 
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2011).   

Importante salientar que os agrotóxicos aplicados no Brasil estão entre os 

mais tóxicos, sendo que dos 20 ingredientes ativos mais utilizados entre os anos de 

2012 a 2016, 15% são classificados como extremamente tóxicos e 25% como 

altamente tóxicos (PIGNATI, 2017). Ainda, Carneiro, 2015, refere que dos 50 

agrotóxicos mais utilizados no nosso país, 22 são proibidos na União Europeia. Isto 

faz do Brasil o maior consumidor de agrotóxicos já banidos por outros países no 

mundo (CARNEIRO, 2015). 

 

Agrotóxicos e Fissuras Labiopalatinas 

 

Como os agrotóxicos absorvidos tem a capacidade de atravessar a barreira 

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

aparecimento de malformações congênitas mesmo em concentrações menores do 

que aquelas que indivíduos são expostos em certas regiões (CARRASCO, 2010).  

Oliveira e colaboradores (2014)
 

avaliaram a incidência de malformações 

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

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

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

antecederam esta ao aparecimento de malformações congênitas fetais.  

Dutra e colaboradores (2017)
 
estudaram a taxa de malformação congênita em 

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

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

de agrotóxicos no estado do Paraná, sugerindo maior exposição da população a 

agrotóxicos.  

Em 1974, Ottolenghi e colaboradores (1974)
 

realizaram um trabalho 

experimental onde foram estudados os efeitos teratogênicos da aldrina, dieldrina e 

endrina em hamsters e camundongos. Doses orais foram administradas a Hamsters 

no 7o, 8o e 9o dia de gestação e causaram alta incidência de morte fetal, retardo do 

crescimento e anomalias congênitas. Os defeitos mais frequentes foram fenda 

palatina, olho aberto e pé alado. Doses orais equivalentes de cada pesticida foram 

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

acarretaram aumento da mortalidade fetal ou distúrbio de crescimento, porém as 

anomalias foram similares sendo a fenda palatina uma das mais frequentes.  
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Nos dois grupos a fenda palatina, fenda labial e costelas fundidas ocorreram em uma 

proporção significativa de casos como uma única malformação, atestando assim a 

teratogenicidade dos pesticidas.  

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

Romitti e colaboradores (2007), examinou o risco de fissuras orofaciais associadas à 

exposição a pesticidas. Os resultados dessa meta-análise sugerem que a exposição 

materna aos agrotóxicos está associada a um risco modesto, mas marginalmente 

significativo, de fissura. Foi ressaltado que vários estudos identificados como 

adequados eram retrospectivos com tamanhos de amostra variáveis, além de 

diferentes níveis de exposição e avaliação fenotípica.  

Yang e colaboradores (2014) conduziram um estudo de caso controle de base 

populacional na região de São Joaquim Valley, na Califórnia, Estados Unidos da 

América, encontrando associação entre exposição prévia materna à trifularina e 

maneb e a ocorrência de fenda labiopalatina, sendo o primeiro princípio ativo um dos 

agrotóxicos mais utilizados nas regiões de monocultura do estado de Mato Grosso, 

Brasil, região de  intenso consumo de agrotóxicos (PIGNATI, 2017).   

Apesar de ainda serem poucos os estudos específicos em relação à fissura 

labiopalatina e exposição ambiental, algumas abordam a ocorrência do grupo de 

malformações como um todo. Estudo conduzido em municípios de Mato Grosso de 

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

de ocorrência de malformação congênita entre crianças de mães expostas aos 

agrotóxicos durante o período periconcepcional (OLIVEIRA, 2014). Outro estudo de 

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

excesso de exposição aos agrotóxicos entre mães de crianças nascidas com 

malformação (CAMPOS NEVES, 2016).  

Mbuyi-Musanzayi et al. (2018), em estudo de caso-controle conduzido em 

Lubumbashi, capital do Congo, nos anos de 2012 a 2015, encontraram 130 vezes 

mais ocorrência de fendas labiais em mulheres mães de crianças que haviam sido 

expostas aos agrotóxicos utilizados nas lavouras da região  

Hao e colaboradores (HAO, 2015), estudo de caso- controle realizado com mães de 

crianças com até 3 anos de idade na província de Heilong Jiang na China onde os 

casos eram pacientes diagnosticados como lábio leporino, fissura labiopalatina ou 

fissura palatina, investigou a exposição de mães aos agrotóxicos durante o período 

periconcepcional e observaram que a exposição materna a pesticidas e outros 
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contaminantes ambientais estava associada à ocorrência de malformação por essas 

três patologias.  

Outro estudo de caso-controle foi realizado no norte da Holanda entre 1997 e 

2013 utilizando dados de registros de malformações por fenda labial e palatina de 

base populacional em crianças, encontraram que a exposição ocupacional materna a 

pesticidas aumentou a chance de fissuras orais na prole em 70% (SPINDER, 2017).
     

Assim, quanto ao nexo causal entre exposição materna aos agrotóxicos e 

malformação por fenda labiaopalatina não sindrômica, diversos estudos 

demonstraram esta plausibilidade. 

 

Referências 

 
AMARAL, V.L.A.R. Aspectos psicológicos, problemas sociais e familiares associados 
às fissuras lábio-palatinas. In: Carreirão S, Lessa S, Zanini AS, editores. Tratamento 
das Fissuras Labiopalatinas. Rio de Janeiro: Revinter; p. 19-23,  1996.  
 
CAMPOS NEVES, A.T. et al. Fatores ambientais relacionados à ocorrência de fissuras 
orais em uma subpopulação brasileira. Niger Med J., v. 57, n. 3, p. 167-172, 2016.  
 
CARNEIRO,  F.F. Dossiê ABRASCO: um alerta sobre os impactos dos 
agrotóxicos na saúde: EPSJV/Expressão Popular; 2015. 
 
CARRASCO, A. et al. Glyphosate-BasedHerbicidesProduceTeratogenicEffects on 
Vertebrates by Impairing Retinoic Acid Signaling. In Chemical Research in 

Toxicology. EUA: ACS, ago. 2010.   
 
CHAN, R.K. et al., Chinese attitudes toward cleft lip and palate: effects or personal 
contact. Cleft Palate Craniofac J. v.43, n.6, p.731-9, 2006.  
 
CZEIZEL, A.E. Birth defects are preventable. Int J Med Sci, v. 2, p. 91-2, 2005. 
Disponível em: 
<http://www.sep.org.br/artigo/1521_b91605d431331313c8d7e1098bb1dd34.p df>. 
Acesso em: 01 mar. 2019.   
 
DUTRA, L.S.; FERREIRA, A.P. Associação entre malformações congênitas e a 
utilização de agrotóxicos em monoculturas no Paraná, Brasil. Saúde em Debate, v. 
41, p. 241-253, 2017.  
 
GARNE, E. et al. Paper 5: Surveillance of multiple congenital anomalies: 
implementation of a computer algorithm in European registers for classification of 
cases. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol., v. 91, suppl. 1, p. 44-50, 2011.  
 
LOFFREDO, L.C.M.; FREITAS, J.A.S.; GRICOLLI, A.A.G. Prevalência de fissuras 
orais de 1975 a 1994. Rev Saúde Pública, v. 35, p.571-5, 2001.  
 

http://www.sep.org.br/artigo/1521_b91605d431331313c8d7e1098bb1dd34.p%20df


 

51 

 

LONDRES, F. Agrotóxicos no Brasil: um guia para ação em defesa da vida. – Rio de 
Janeiro: AS-PTA – Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa, 
2011. 
 
MOORE, KL, PERSAUD, T.V.N.; TORCHIA, M.G. Embriologia Básica. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2013.  
 
MBUYI-MUSANZAYI, S., et al. Non-syndromic cleft lip and/or cleft palate: 
Epidemiology and risk factors in Lubumbashi (DR Congo), a case-control study. 
Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, v. 46, n. 7, p. 1051-1058, 2018. 
 
HAO, Y.; TIAN S., JIAO X., et al., Associação de Exposições Ambientais dos Pais e 
Ingestão de Suplementação com Risco de Fendas Orofaciais Não Sindromáticas: Um 
Estudo de Caso-Controle na Província de Heilongjiang, China. Nutrientes. v. 7,n. 9, 
p. 7172-7184, 2015.  
 
OLIVEIRA, N.P., et al. Malformações congênitas em municípios de grande utilização 
de agrotóxicos em Mato Grosso, Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, v. 19, p. 4123-
4130, 2014.  
 
OTTOLENGHI, A. D., HASEMAN J. K., SUGGS, F. Efeitos teratogênicos da aldrina, 
dieldrina e endrina em hamsters e camundongos. Teratologia, v.9, p.11- 16, 1974.  
 
PANAMONTA, V., et al., Global birth prevalence of orofacial clefts: A systematic 
review. Journal of the Medical Association of Thailand, v.98, n. 7, p.11–21, 2015.  
 
PIGNATI, W. A., et al., Distribuição espacial do uso de agrotóxicos no Brasil: uma 
ferramenta para a Vigilância em Saúde. Ciência & Saúde Coletiva, v. 22, p. 3281-
3293, 2017. 
 
ROMITTI, P.A., et al., Meta-análise: pesticidas e fissuras orofaciais. The Cleft Palate-
Craniofacial Journal , v. 44, n. 4, p. 358-365, 2007.  
 
SOUSA, G.F.T.; RONCALLI, A.G.; Fissuras orofaciais no Brasil e reabilitação cirúrgica 
no Sistema Único de Saúde. Pesquisa oral brasileira, v. 31, 2017.  
 
BAROUDI, R. Embriologia da face. In: Carreirão S., Lessa S., Zanini S.A. Tratamento 
das Fissuras Labiopalatinas. Rio de Janeiro: Revinter; p. 1-11, 1996. 
 
SPINDER, N., et al. Maternal occupational exposure and oral clefts in offspring. 
Environmental Health, v. 16, n. 1, p. 83, 2017.  
 
WHO (World Health Organization), 1990. Public Health Impact of Pesticides Used in 
Agriculture, Geneva, Switzerland.  
 
YANG, W. et al. Residential agricultural pesticide exposures and risk of neural tube 
defects and orofacial clefts among offspring in the San Joaquin Valley of 
California. American Journal of Epidemiology, Oxford, v. 179, n. 6, p. 740-748, mar. 
2014. 

Exposição a Agrotóxicos e Malformações por Fissuras Labiopalatinas 



 

52 

 

 

Carla Meliso Rodrigues Silvestre, Renata Cristina Giroto Ferreira da Silva, Ageo 

Mario Candido da Silva, Leiliane dos Santos Novais Siqueira, Luciana Goes 

Campelo e Cerqueira, Cristhiane Almeida Leite da Silva 

 

Fissura Labiopalatina 

 

As anomalias congênitas são anormalidades físicas ou bioquímicas presentes 

ao nascimento, decorrentes de fatores hereditários, ambientais ou desconhecidos 

(LEBBY, TAN, BROWN, 2010; COSME et al. 2017).  As anomalias craniofaciais 

representam um grupo amplo de malformações congênitas que afetam uma grande 

proporção da sociedade mundial. Dentre elas encontra-se as fissuras labiopalatinas, 

anomalia orofacial mais frequente entre os seres humanos, com uma prevalência 

média mundial entre 1 e 2 indivíduos com fissura de lábio e/ou palato para cada 1.000 

nascimentos. (LIDRAL, 2008; FREITAS et al. 2011; CYMROT et al., 2010). 

As fissuras labiopalatinas são malformações complexas que ocorre entre a 4ª 

e a 12ª semana de vida intra-uterina, período em que ocorre o desenvolvimento 

embrionário da face e palato, resultante da falha de fusão do lábio e palato 

(FERGUSON, 1988).  

As exposições maternas aos fatores ambientais durante o período 

periconcepcional, podem contribuir para o aumento da probabilidade do embrião 

desenvolver anormalidades estruturais que incluem as fissuras labiopalatinas (LEBBY 

et al. 2010). Na literatura encontra-se diversos fatores ambientais associados à 

ocorrência de fissuras, dentre eles à exposições dos genitores à produtos químicos 

como os agrotóxicos (LEBBY, TAN, BROWN, 2010; WEHBY 2013; WEHBY, 2013; 

SKULADOTTIR, 2014; SPINDER et al. 2017; DUTRA, FERREIRA 2017).  

 
Exposição à Agrotóxicos e Fissuras Labiopalatinas 
 

Agrotóxicos são genericamente denominados praguicidas ou pesticidas que 

tem o objetivo de exterminar determinados seres vivos, podendo ser utilizados para 

uso doméstico ou através da pulverização do controle de vetores em regiões de 

agronegócios, sendo sua essência tóxica (LEITE, et al. 2003; SIQUEIRA E KRUSE, 

2008). Eles representam uma vasta gama de substâncias químicas utilizadas como 

herbicidas, inseticidas, fungicidas, e fumegantes (ROMITTI et al., 2007).      
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O Brasil alcançou entre 2001 e 2008 a posição de maior consumidor mundial 

de venenos. No ano de 2009 o consumo chegou a marca de 5,2 kg de veneno por 

habitante (LONDRES 2011).  Em 2015 o Brasil plantou 71, 2 milhões de hectares de 

lavouras, pulverizando 899 milhões de litros de agrotóxicos (PIGNATTI et al. 2017). 

A exposição aos agrotóxicos tem sido relacionado a vários problemas de 

saúde (FARIA; ROSA; FACCHINI 2009, KALLIORA et al. 2018). Na agricultura a 

exposição pode ser de maneira direta com o manuseio das substâncias ou, indireta 

através da contaminação das áreas próximas às plantações agrícolas, podendo 

contaminar a água, o solo e os alimentos. Consumidores em geral que se alimentam 

de produtos contaminados com resíduos de agrotóxicos, moradores de regiões com 

predomínio do agronegócio e os familiares dos agricultores (mulheres, crianças, 

idosos) fazem parte do grupo de risco (PIGNATTI et al. 2017; SANTANA et al.2016). 

A contaminação do ambiente por resíduos agrotóxicos pode ser influenciada 

por fatores climáticos, pois os ventos fortes e as altas temperaturas podem contribuir 

com a veiculação e volatilização das partículas pelo ar. As diferentes maneiras de 

aplicação também contribuem para a contaminação principalmente as pulverizações 

aéreas, onde as gotículas de aerossóis podem ser transportadas pelo vento a grandes 

distâncias antes de chegarem ao solo (PERES et al., 2003; PIGNATI et al. 2007). 

Grande parte dos agrotóxicos apresentam meia-vida longa no solo e são 

transportados para os recursos hídricos superficiais ou subterrâneos, podendo fixar-

se também nos sedimentos causando grande impacto ambiental e na saúde humana 

(GRISOLIA,2005; DORES et al. 2008).   

Algumas das consequências do consumo indiscriminado dos agrotóxicos no 

Brasil são as contaminações ambientais, intoxicações, contaminações através de 

resíduos em alimentos, ocasionando impactos sociais, econômicos e ambientais 

(PIGNATTI et al. 2017; PIGNATI et al. 2007; GRISOLIA,2005; SOARES, 2017). 

A literatura refere associação entre o uso de agrotóxicos e as malformações 

congênitas, sendo que as populações intensamente expostas aos agrotóxicos 

apresentaram maior risco de malformações fetais (DUTRA, FERREIRA, 2019; 

OLIVEIRA et al. 2014; BENÍTEZ-LEITE, MACCHIL, 2009).  

 As exposições maternas aos fatores ambientais durante o período 

periconcepcional, podem contribuir para o aumento da probabilidade do embrião em 

desenvolver anormalidades estruturais que incluem as fissuras labiopalatinas 

(LEBBY, TAN, BROWN, 2010).  A literatura refere ainda vários estudos relacionados 
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a exposição ocupacional à pesticidas e a prevalência de doenças congênitas, 

relatando dentre as mal formações as fissuras orais, onde pelo menos um dos 

genitores foram expostos ao agrotóxico (SUHL et al. 2018; DUTRA, FERREIRA 2017; 

SILVA et al., 2011; ROMITTI et al., 2007; KEIROZ, 2006; GARCÍA et al., 1999).  

A exposição residencial a pesticidas agrícolas em áreas com alta taxa de usos 

de pesticidas, também foi objeto de estudos associado à mães de crianças com 

fissuras orais que tinham pesticidas aplicados próximo à suas residências (BENÍTEZ-

LEITE, MACCHIL, 2009; YANG et al. 2014; RAPPAZZO et al.2016). O uso doméstico 

rotineiro de inseticidas e a exposição de mães a pesticidas usados para jardinagem 

doméstica também foi associado ao aumento de risco para maioria para defeitos 

congênitos, incluindo as fissuras labiopalatinas (LEITE, et al.,2003; HEEREN et al., 

2003; SHAW, 1999). 

Os diversos efeitos negativos que essas substâncias causam na saúde 

humana e seus impactos no meio ambiente se torna um tema prioritário. Sendo assim, 

visando compreender melhor este fenômeno faz necessário estudos aprofundados 

com objetivo de analisar a associação entre as exposições ambientais relacionadas à 

ocorrência de fissuras labiopalatinas. 
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Usos do Agrotóxicos 

 

A política agrícola de modernização no campo adotada pelo governo brasileiro 

a partir da década de 1960, denominada “revolução verde”, baseada na monocultura 

e no uso intensivo de agrotóxicos e impulsionada por meio de isenções fiscais cedidas 

às indústrias químicas de agrotóxicos, tornando o Brasil um dos maiores produtores e 

consumidor de agrotóxicos no mundo (FRANCO, PELAEZ, 2016; PACHECO et al., 

2012; PIGNATI et al., 2017).  

O cenário econômico brasileiro é marcado pelo desenvolvimento do 

agronegócio e agroexportação, os quais são influenciados pela globalização da 

economia mundial. No Brasil, o setor é responsável por 30% do Produto Interno Bruto 

(PIB), o que representa proporcionalmente um terço das exportações nacionais 

(PIGNATI et al., 2017).  

O consumo crescente de agroquímicos para o manejo da agricultura, por sua 

vez, tem acarretado diversos impactos sociais, ambientais e à saúde pública, impactos 

estes, que não são incorporados pela cadeia produtiva, mas pagos pela sociedade 

(ARAÚJO; OLIVEIRA, 2017; BRASIL, 2018; PERLROTH et al., 2017).  

O Relatório Nacional de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a 

Agrotóxicos de 2018, caracteriza as mulheres em idade reprodutiva, gestantes e 

lactentes como um dos grupos populacionais mais susceptíveis a sofrerem danos que 

variam de intoxicação aguda à distúrbios de nível sistêmico, metabólico e endócrino, 

devido ao contato direto ou passivo aos defensores agrícolas (ARAÚJO; OLIVEIRA, 

2017; BRASIL, 2018).  

Algumas classes de agrotóxicos, como as substâncias organocloradas e 

piretroides têm demonstrado capacidade de alterar o equilíbrio e função do sistema 

endócrino, tendo sido relacionados com eventos negativos em estudos experimentais 

e epidemiológicos. Estas substâncias, conhecidas como desreguladores endócrinos, 

podem interferir no desenvolvimento dos órgãos e tecidos durante o período pré-natal, 

bloqueando ou imitando a ação dos hormônios endógenos, sendo os períodos fetal e 
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neonatal, considerados janelas de susceptibilidade particular aos efeitos tóxicos 

destes agentes (CREMONESE et al., 2012; SILVA et al., 2019). 

 

Agrotóxicos e Desfechos Gestacionais 

 

É sabido que inúmeros agravos podem ocorrer durante o período gestacional, 

devido a mulher encontrar-se em uma fase de mudanças fisiológicas e emocionais, 

podendo os agravos repercutir de maneira danosa para a saúde materno-fetal. 

Considera-se assim, que a ocorrência de desfechos adversos na gestação como o 

aborto, natimorto, baixo peso ao nascer, prematuridade, anomalias e síndromes 

congênitas são de cunho multifatorial, e tem contribuído significativamente para o 

aumento da morbimortalidade dessa população (MOURA et al. 2018; DULTRA; 

FERREIRA, 2019).  

Nessa conjuntura, evidencia-se que a morbimortalidade materna, fetal e 

neonatal corresponde a um dos principais indicadores da atenção à saúde da mulher 

e da criança do País. No ano de 2017, entre os 2.923.535 nascidos vivos, 25.287 

nasceram com alguma malformação congênita e 248.354 nasceram com baixo peso, 

sendo que, dos 30.620 óbitos fetais notificados, 1.903 ocorreram em decorrência de 

alguma malformação congênita ou alteração cromossômica (BRASIL, 2018).  

Estudos revelam uma associação positiva entre a exposição ambiental 

materna à agentes químicos como os agrotóxicos e a ocorrência de resultados 

reprodutivos adversos, como o aumento de casos de abortos espontâneos, defeitos 

congênitos e baixo peso entre os nascidos vivos. O processo de suscetibilidade fetal 

aos agrotóxicos e pesticidas inicia-se pela exposição materna, através da passagem 

dos compostos do agente pela placenta e por conseguinte, pelo leite materno durante 

a amamentação e exposição ambiental (PIGNATI, 2017; DULTRA, SOUZA, 2017; 

DULTRA; FERREIRA, 2017; DULTRA; FERREIRA, 2019). 

O uso de agrotóxico de forma contínua e por longo período pode ocasionar 

danos a diversos grupos populacionais e afetar vários sistemas do nosso corpo 

(respiratório, renal, digestivo, endócrinos, reprodutor) e ainda o SNC de crianças. No 

sistema reprodutor os danos podem ser para a mulher, devido a resultados de 

pesquisas que correlacionaram a exposição a agrotóxicos e o aumento na incidência 

de canceres de ovário, endometriose e abortamentos, ao homem vem sendo 
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identificado a incapacidade de gerar filhos, impotência sexual e ao concepto, 

malformações congênitas e óbito fetal (ANVISA, 2011). 

A mulher e o concepto são considerados um dos grupos de risco para 

exposição a agrotóxicos, seja no período que antecede a gestação, durante o período 

gestacional e pós gestação.  Sendo assim a avaliação de risco reprodutivo durante a 

gestação é uma das ações que deve ocorrer durante o pré-natal, haja vista que os 

mesmos podem influenciar negativamente no desenvolvimento de uma gestação e 

ocasionar o óbito do concepto. Dentre os riscos reprodutivo estão as condições 

sociodemográficas desfavoráveis no setor ocupacional por exposição a agentes 

físicos, químicos e biológicos e condições ambientais inseguras (BRASIL, 2009). 

A morte do produto da concepção define-se como óbito fetal, antes da expulsão 

ou de sua saída completa do corpo da mãe, independente da duração do período 

gestacional. A morte será caracterizada pelo fato de o produto ter sido separado do 

corpo materno ou pela ausência de sinais vitais (BRASIL, 2009; BRASIL, 2012).  

A incidência de óbito fetal é de aproximadamente seis casos por 1.000 nascidos 

vivos, possui como causa etiológica, a combinação de fatores biológicos, culturais, 

sociais e falhas no sistema de saúde.  Entre os anos de “2000 a 2009, 65% dos óbitos 

fetais registrado no Brasil, caracterizou-se em quatro tipos etiológicos apenas, a 

hipóxia intrauterina, causa não especificada, complicações da placenta do cordão 

umbilical e das membranas, e afecções maternas”. Mesmo com as considerações 

supracitadas, o óbito fetal é pouco analisado nos setores da saúde, pois são raras as 

políticas públicas que visam à redução destes óbitos (BRASIL, 2012; BRASIL, 2009). 

Segundo Oliveira et al. (2014), sua pesquisa apresentou como objetivo principal 

“investigar a associação entre exposição materna passada aos agrotóxicos e a 

ocorrência de malformações congênitas em alguns municípios do estado de Mato 

Grosso”. Foram selecionados municípios de MT, que obtiveram o maior consumo de 

agrotóxico no período de 2000 a 2009 em lavouras temporárias. A metodologia 

empregada trata-se de um estudo de caso-controle onde considerou caso (todos os 

nascidos vivos com malformação dos municípios selecionados) e controle (os 

nascidos vivos com mais de 37 semanas de gestação e sem nenhuma malformação 

congênita), sendo que a amostra final deste estudo foi de 219 nascido vivos para 

casos e 862 nascidos vivos para controle. O resultado alcançado da pesquisa 

comprova que mulheres quando exposta à agrotóxico, três meses antes da concepção 
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e no primeiro trimestre gestacional, está associado com a incidência de malformação 

congênita nos municípios do estudo.  

Silva et al., (2019) analisou a exposição ambiental e ocupacional de gestantes 

residentes nas zonas rural e urbanas de um determinado munícipio com grandes 

atividades rurais, e concluiu que ambas as gestantes indicam uma elevada taxa de 

aborto espontâneo sem diferenciação por local de residência. 

Segundo Rigotto et al., (2013), em casos mais graves de malformação 

congênita podem ocorrer o óbito fetal e aborto espontâneo. A exposição crônica de 

mulheres a múltiplos agrotóxicos durante vários anos e principalmente durante o 

período gestacional pode influenciar as alterações encontradas como baixo peso e 

estatura inferior ao preconizado para nascer (FREIRE, 2005).   

Enfatiza-se que dentre os agrotóxicos, os herbicidas são considerados como 

um dos mais prejudiciais ao período gestacional (SILVA et al., 2019).  Estes 

agrotóxicos possuem a capacidade de se dispersar no meio ambiente contaminado o 

ar, solo, águas superficiais e de chuvas (PIGNATI, 2007). Alguns possuem poder de 

bioacumulação ao ambiente e ao organismo podendo permanecer no organismo por 

até 30 anos (ABRASCO, 2018), e podem afetar a saúde dos consumidores, 

moradores próximos às áreas de plantio, setores ocupacionais do agronegócio e 

comunidades que vivenciam a pulverização aérea. 

Palma et al., (2014), analisou a concentração de agrotóxico em leite materno 

de mães residentes em Lucas do Rio Verde, foram coletadas 62 amostras de leite 

materno, obteve-se como resultado a presença de agrotóxico em todas as amostras, 

sendo que 85% mulheres que participaram do estudo eram expostas a vários 

agrotóxicos, sugerindo uma multiexposição a estes compostos o que dificulta a análise 

dos malefícios na saúde humana e ambiental, também houve associação a “incidência 

de aborto nas nutrizes que foram expostas aos agrotóxicos inseticidas organoclorados 

(beta endossulfan e aldrim), e os piretróides (deltametrina) que causam alterações no 

sistema reprodutivo e hormonal. 

A exposição aos agrotóxicos durante a gestação pode ocasionar danos 

irreparáveis ao desenvolvimento fetal (MENCK, COSSELLA, OLIVEIRA, 2015). A 

associação entre a incidência de óbito fetal e o setor ocupacional dos genitores na 

agricultura é devido estes setores apresentarem o uso maciço de agrotóxico, haja 

vista que pesquisa apontaram que famílias de agricultores do agronegócio possuem 
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maior chance de vivenciar durante o período gestacional o óbito fetal, em relação a 

famílias em que não acontece o uso de agrotóxico (RIGOTTO et al., 2013).  

Diversos agrotóxicos podem atuar no organismo como disruptores endócrinos, 

comprometendo o desenvolvimento do feto e da criança desde o momento da 

concepção, pois dentro da placenta o feto pode absorver agrotóxico pela corrente 

sanguínea, pele e pulmões (DUTRA, FERREIRA, 2019; FREIRE, 2005). 

 Corroborando Yang (2018) estudou a exposição materna e paterna a 

agrotóxicos e os resultados adversos na gravidez entre os casais que moravam em 

áreas rurais da china, o estudo evidenciou que os pais expostos apresentaram fator 

de risco para desfechos adversos como aborto, natimorto e baixo peso ao nascer, em 

relação as mães expostas evidenciaram-se como fator de risco o aborto e parto 

prematuro. 

Observa-se que o uso crescente de agrotóxicos tem impulsionado a 

necessidade da realização de pesquisas que analisem a associação da exposição aos 

agroquímicos e a ocorrência de morbidades, em especial em regiões onde esta 

exposição seja elevada, com condições climáticas que propiciam impactos causados 

no meio ambiente e na saúde humana, bem como a alta frequência de contato através 

do manejo para preparação e aplicação dessas substancias.  
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Influência da Exposição Materna aos Agrotóxicos na Ocorrência de Nascidos 

Vivos Com Baixo Peso ao Nascer 
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Barros Faria, Laíza Strinta Castelli, Grasiela Cristina Silva Botelho Silvestre 

 

Exposição Materna aos Agrotóxicos Durante o Período Gestacional 
 

O Brasil é considerado um dos maiores produtores agropecuários do mundo e 

lidera o Ranking Mundial no uso de insumos, fertilizantes e agrotóxicos (PIGNATI et 

al, 2017). 

Alguns estudos mostram evidências da contaminação em trabalhadores e 

moradores das áreas de plantios circunvizinhos devido à aplicação os pesticidas 

serem realizados através de pulverização por tratores e aviões agrícolas, podendo 

gerar algum dano à saúde do homem (OLIVEIRA et al., 2014). 

Segundo Windham e Fenster (2008) a exposição humana a determinados grupos 

de agrotóxicos, tem sido associada a efeitos adversos durante o período gestacional. 

Dentre elas, a malformação congênita, recém-nascido de baixo peso, aborto, defeitos 

mutagênicos, teratogênicos, e carcinogênicos (MILDEMBERG; ONOFRE; RIBAS, 

2017). 

Estudos associam baixo peso ao nascer à exposição paterna e materna aos 

agrotóxicos considerando a sua alta toxicidade, teratogenicidade e risco elevado para 

o desenvolvimento de outros agravos na saúde em decorrência da exposição 

ocupacional, da contaminação do ar, solo, água e alimentos (CREMONESE, 2014). 

A exposição aos agrotóxicos no sentido amplo do termo está relacionada a tudo 

aquilo que pode expor a pessoa aos agentes químicos do produto e não apenas e 

diretamente a quem tem o contato direto com o artefato. Assim, os impactos dos 

agrotóxicos sobre a saúde humana incluem o consumo dele através dos alimentos e 

da água, bem como através do ar que se respira (LOPES; ALBUQUERQUE, 2018). 

Segundo os mesmos autores a contaminação da água, do solo e do ar 

prejudica-se de tal forma o meio ambiente que é capaz até de mudar o habitat natural 

de insetos, animais e peixes. Enquanto isso Chrisman (2008), relata que apesar de 

não haverem ainda estudos conclusivos em seres humanos, estudos experimentais 

realizados em ratos e camundongos evidenciaram várias alterações no 
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desenvolvimento intra-uterino, no entanto os danos por essa exposição só aparecem 

depois do nascimento. 

         No próprio Estado do Mato Grosso, Oliveira et al. (2014), apresentam um 

estudo sobre a malformação congênita em municípios onde é grande a utilização de 

agrotóxicos em que ficou evidenciada a maior ocorrência da malformação congênita 

num índice assustador de 100% entre as crianças cujas mães sofreram exposições 

aos agrotóxicos durante o período periconcepcional em relação às outras analisadas. 

         Nesse sentido, Oliveira et al. (2014) mencionam que outros estudos realizados 

também evidenciaram maior ocorrência de determinados tipos de malformação de 

nascidos vivos de mães que trabalhavam na agricultura em períodos de exposição 

semelhantes, bem como no caso do contato direto com os agrotóxicos em virtude do 

manuseio das roupas e utensílios do companheiro/marido em que o trabalho era 

diretamente com os agrotóxicos. 

         É justificada a preocupação com a exposição da gestante aos agrotóxicos 

inclusive pelo fato de ter sido verificado em um estudo realizado em 2011 no Mato 

Grosso que é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do Brasil devido a grande 

produtividade agrícola, excreção de substâncias químicas através do leite materno, o 

que por sua vez passa a ser mais uma fonte de contaminação diretamente ligada aos 

recém-nascidos (PALMA, 2011). 

         Palma (2011) explica que não só a nível de Brasil mas a nível de mundo o uso 

de agrotóxicos é monitorado através de pesquisas que buscam verificar a ocorrência 

de prejuízos à saúde e ao meio ambiente, sendo que em algumas dessas pesquisas 

como exemplo de uma realizada na África do Sul foi possível verificar que a exposição 

de mulheres aos agrotóxicos aumenta em sete vezes o risco de ter filhos com alguma 

malformação congênita o que sugere uma relação bem próxima entre a exposição aos 

agrotóxicos e as malformações congênitas em recém-nascidos. 

         Já na Espanha, estudos mostraram que a exposição paterna aos agrotóxicos é 

que apresentou relação com a malformação congênita fetal podendo resultar na morte 

do feto durante o primeiro trimestre da gestação (PALMA, 2011). A autora ressalta 

que mesmo com os estudos realizados que sugerem a malformação congênita devido 

à exposição materna ou paterna aos agrotóxicos (especialmente quando se trata de 

atividade específica que exige o contato direto com as substâncias químicas), 

resultados não são conclusivos, ou seja: 

  



 

67 

 

Enquanto alguns estudos mostram que filhos de agricultores têm uma maior 

frequência de morte fetal e/ou mortalidade perinatal do que filhos de não 

agricultores, provavelmente devido à exposição a pesticidas, outros estudos 

não encontraram diferenças. [...] uma possível explicação para esses 

resultados inconsistentes é que as principais causas de óbito fetal e morte 

perinatal são diferentes de um lugar para outro (PALMA, 2011, p. 23). 

   

         Segundo Oliveira et al. (2014), outro fator que contribui para que os resultados 

sejam diferentes é que a quantidade de agrotóxicos utilizada varia de lugar para lugar, 

assim como o princípio ativo que causa danos à saúde, uma vez que o tipo de 

agrotóxico de cada monocultura é diferente conforme a finalidade a que se destina, 

podendo ainda ser utilizado concomitantemente com outras substâncias tóxicas de 

acordo com as safras anuais. 

         Lopes e Albuquerque (2018) concordam que a exposição a alguns agrotóxicos 

é capaz de gerar alterações tanto no sistema reprodutor da mulher quanto do homem 

onde os organoclorados apresentam efeitos antiandrogênicos nos homens e 

estrogênico nas mulheres. 

         Desse modo, a preocupação paira sobre a constatação em experimentos com 

animais de que “os agrotóxicos atravessam facilmente a barreira placentária devido à 

sua alta lipossolubilidade, aumentando a suscetibilidade do embrião aos seus 

múltiplos efeitos tóxicos e teratogênico” (OLIVEIRA et al., 2014). 

 

Relação Entre o Baixo Peso de Recém-Nascidos e a Exposição aos Agrotóxicos 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, o baixo peso ao nascer é 

qualificado quando o recém-nascido nasce com peso inferior a 2,5kg, o que no Brasil 

representa um problema de saúde pública, já que está diretamente relacionado à 

maior mortalidade neonatal (MOREIRA, et al, 2018). 

         Segundo Tourinho (2012), o peso do recém-nascido, entre outros, é um 

parâmetro utilizado para avaliar a sua saúde logo no momento do nascimento, cujo 

acompanhamento é de grande relevância já que pode representar a sobrevivência ou 

não do recém-nascido, pois o baixo peso é o fator mais influente na sobrevivência da 

criança nos primeiros anos de vida. 

         De acordo com Dutra (2019), vários fatores maternos podem influenciar no 

baixo peso do recém-nascido e dentre eles está a exposição da gestante aos 

agrotóxicos. Em um estudo realizado em New Jersey que monitorou a exposição de 
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bebês ainda no útero da mãe a pesticidas sendo que, “[foram encontradas 

concentrações elevadas de um agrotóxico no sangue do cordão umbilical, que foi 

relacionado ao baixo peso ao nascer.]” 

 

[...] a exposição humana a determinados grupos de agrotóxicos tem sido 

associada com eventos adversos na gravidez. Assim, vários estudos 

epidemiológicos vêm apontando a exposição crônica de mulheres a 

agrotóxicos, principalmente durante o período gestacional, como fator de risco 

potencialmente para a prematuridade, baixo peso ao nascer, peso reduzido 

para a idade gestacional, retardo do crescimento intrauterino, da altura e do 

perímetro cefálico do neonato, morte fetal, índice de Apgar insatisfatório, e 

malformações congênitas em meninos, como criptorquidia e hipospádias, entre 

outros (CREMONESE et al, 2014, p. 1). 

          

         Para Cummings e Kavlock (2004) citados por Cremonese (2014), a exposição 

aos agrotóxicos afeta o sistema reprodutivo que ocorre em diversos estágios ao longo 

da vida desde o período pré-natal, a pré-puberdade, a puberdade e o período adulto 

até a menopausa. Cada uma dessas fases apresenta vulnerabilidades diferentes 

segundo os autores, sendo que as exposições sofridas em estágios iniciais podem 

apresentar seus prejuízos em fases tardias, sendo considerados como efeitos 

adversos os problemas constatados na gravidez ou nascimento e estes incluem o 

baixo peso, a prematuridade, a morte fetal e materna, entre outras causas. 

No mesmo sentido: 

 
Poluentes ambientais como os praguicidas perturbam e têm o potencial de 
alterar a ação de hormônios esteróides gonadais em virtude de suas 
propriedades antiandrogênicas ou estrogênicas e, ao fazer isso, mudam o 
balanceamento hormonal como um todo. Durante a vida fetal e neonatal, o 
desenvolvimento do trato reprodutivo é regulado hormonalmente, que 
inicialmente se encontra em um estado indiferenciado, sem mecanismos 
compensatórios homeostáticos para evitar efeitos adversos de EDC 
(MURRAY et al., 2001; GUIMARÃES et al, 2014). 

          
 

Tourinho (2012), explica que o baixo peso ao nascer é decorrente de duas 

situações principais sendo elas a prematuridade e o retardo do crescimento 

intrauterino (RCIU) e associados a isso estão os fatores fetais, maternos, 

gestacionais, placentários e ambientais que também contribuem para a condição de 

nascimento com baixo peso. 

         Ela argumenta ainda que o estudos já mostraram que o baixo peso também 

está associado ao desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) 

na vida adulta como doenças cardiovasculares e diabetes tipo II por exemplo, isso 
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porque quando faltam nutrientes para o feto durante a gestação seu metabolismo é 

alterado no intuito de evitar a hipoglicemia o que por sua vez aumentaria a resistência 

periférica à insulina e secretando menores quantidades desse hormônio, tendo como 

consequência a restrição do crescimento intrauterino (TOURINHO, 2012). 

O efeito do nascimento prematuro nas crianças é motivo de bastante 

preocupação para estudiosos e profissionais da área da saúde especialmente fora do 

Brasil, que buscam entender cada vez mais sobre essa vulnerabilidade biológica no 

intuito de viabilizar a diminuição desses efeitos ao longo do crescimento da criança 

(MOREIRA et al., 2014). 

  

Referências 
 
 CHRISMAN, J.R. Avaliação da contaminação por agrotóxicos em mulheres 
grávidas residentes no município de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro: Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca,  2008. 

CREMONESE, C. Exposição a agrotóxicos e distúrbios reprodutivos: estudo em 
trabalhadores rurais, seus familiares e jovens do município de Farroupilha -RS. 2014. 
Disponível em <https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/13159> Acesso em AGO 2019 

CUMMINGS, A. M.; KAVLOCK, R. J. Function of sexual glands and mechanism of sex 
differentiation. J Toxicol Sci, v. 29, n. 3, p. 167–178, ago. 2004. 

DUTRA, L.S.; FERREIRA, A.P. Tendência de malformações congênitas e 
utilização de agrotóxicos em commodities: um estudo ecológico. 2019. Disponível 
em <https://www.scielosp.org/article/sdeb/2019.v43n121/390-405/pt/> Acesso em 
AGO 2019. 

LOPES, C.V.A.; ALBUQUERQUE, G.S.C. Agrotóxicos e seus impactos na saúde 
humana e ambiental: uma revisão sistemática. Saúde Debate, v. 42, n. 117, p. 518-
534, 2018. 

MILDEMBERG, R. A. R; ONOFRE, P. G; RIBAS, J. L. C. Teratogenia e agrotóxico 
Revista Saúde e Desenvolvimento, v. 11, n. 9, 2017. 

MOREIRA, A.I.; SOUSA, P.R.M.; SARNO, F. Baixo peso ao nascer e seus fatores 
associados. Einstein, v.16, n.4, 2018. doi:  http://dx.doi.org/ 
10.31744/einstein_journal/2018AO4251.  

MOREIRA, R.S.; MAGALHÃES, L.C.; ALVES, C.R.L. Efeito do nascimento prematuro 
no desenvolvimento motor, comportamento e desempenho de crianças em idade 
escolar: revisão sistemática. J. Pediatr., v.90 n.2  2014.  

OLIVEIRA, N. P. et al. Malformações congênitas em municípios de grande utilização 
de agrotóxicos em Mato Grosso, Brasil. Revista Ciência e Saúde Coletiva, v. 19, 
n.10, 2014. 

https://www.scielosp.org/article/sdeb/2019.v43n121/390-405/pt/


 

70 

 

 
PALMA, D.C.A. Agrotóxicos em leite humano de mães residentes em Lucas do 
Rio Verde. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) – Universidade Federal de 
Mato Grosso, Instituto de Saúde Coletiva, Cuiabá, 2011. 

PIGNATI, W. A. et al. Distribuição espacial do uso de agrotóxicos no Brasil: uma 
ferramenta para a Vigilância em Saúde. Revista Ciência & Saúde Coletiva, v. 2, n. 
10, p. 3281-3293, 2017. 

TOURINHO, A.B.; REIS, L.B.S.M.R. Peso ao Nascer: Uma Abordagem Nutricional. 
2012. Disponível em 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/periodicos/revista_ESCS_v23_n1_a02_peso_ao_na
scer.pdf> Acesso em AGO 2019. 

WINDHAM, G.; FENSTER, L. Environmental contaminants and pregnancy outcomes.  
Fertility and Sterility – Journals, v. 89, n. 2, p. 111- 116, 2008. 
 

  



 

71 

 

Agrotóxicos e o Câncer de Mama 

 

Paulo Henrique Nascimento Campos, Ageo Mário Cândido da Silva,  Grasiela 

Cristina Silva Botelho Silvestre, Nêmora Barros Faria e Laíza Strinta Castelli. 

 

Câncer de Mama 

O câncer compreende a segunda causa de morte na população brasileira, 

ceifando a vida de 225 mil indivíduos anualmente. A estimativa é que até os 75 anos 

de idade, um em cada cinco brasileiros desenvolvem algum tipo de câncer (JEMAL et 

al., 2014). Sendo o câncer de mama a principal causa de morte por câncer em 

mulheres no mundo, com cerca de 600 mil novos casos por ano (INCA, 2018).  

Estimam-se 59.700 casos novos de câncer de mama no biênio 2018-2019, 

sendo, junto às neoplasias de pele não melanoma, o mais frequente nas mulheres 

das Regiões Sul (73,07/100 mil), Sudeste (69,50/100 mil), Centro-Oeste (51,96/100 

mil) e Nordeste (40,36/100 mil) na Região Norte o segundo tumor mais incidente 

(19,21/100 mil) (INCA, 2018). 

A incidência de câncer de mama aumenta com a idade, sendo que 

aproximadamente 50% dos cânceres de mama ocorrem em mulheres entre 50 a 64 

anos, e 30% ocorrem em mulheres acima dos 70 anos. Todavia, menos de 1% de 

todos os cânceres de mama ocorrem em menores de 25 anos de idade (FEBRASGO, 

2010). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) de 1989 a 2006 a 

mortalidade por câncer de mama tem diminuído em alguns países, mas permaneceu 

estável na Europa central. Em contrapartida, a mortalidade continuou a aumentar na 

Grécia, na Estónia e na Letónia, não se verificando ainda qualquer redução na 

Bulgária ou na Lituânia (OMS, 2018). 

Alguns dos fatores de risco estabelecidos como a idade, história familiar, 

genética, reprodução e fatores hormonais incluindo história menstrual, utilização de 

contraceptivos orais, assim como comportamentos modificáveis tais como excesso de 

peso ou a obesidade, a utilização de estrogénio e progesterona combinados, ausência 

de atividade física e o consumo de álcool tem sido associada a um risco aumentado 

de câncer da mama; no entanto, a etiologia de muitos casos de câncer de mama é 

desconhecida (BRASIL, 2016). 
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Em relação às condições de reprodução, a multiparidade e gestações em 

idades mais precoces parecem ser fator de proteção ao câncer de mama. Stewart e 

Wild, 2014, afirmam que mulheres com idade precoce no primeiro parto são de 

menores riscos. Já mulheres com primeiro filho nascido após os 30 anos tem 

geralmente riscos maiores do que as mulheres nulíparas. 

Alguns estudos têm encontrado que mulheres que dão à luz ao seu filho antes 

dos 20 anos tem menores riscos de câncer de mama em relação às mulheres 

nulíparas ou as que tiveram seu primeiro filho após a idade de 30 anos (AKRAM et 

al., 2017). 

Enfatiza-se que as taxas de incidência de câncer de mama continuam a 

aumentar na grande maioria dos países ao passo que suas taxas de mortalidade estão 

diminuindo em muitos países desenvolvidos e aumentando em países em 

desenvolvimento, sendo o grupo de doenças mais associado à exposição ambiental 

(AKRAM et al., 2017). 

Mister frisar que o câncer de mama é uma das causas predominantes de 

morte por câncer em mulheres em todo o mundo, independentemente da etnia ou 

desenvolvimento econômico e há um crescente interesse em compreender as 

relações entre os fatores não-tradicionais de risco, tais como poluentes ambientais e 

câncer de mama (ELLSWORTH et al., 2018). 

 

Agrotóxicos e Câncer de Mama 
 

A utilização dos agrotóxicos tornou-se intensa a partir de 1970, com a 

“Revolução Verde”, que converteu o modelo de produção agrícola, baseada na 

monocultura e no uso intensivo de agrotóxicos (CONSEA, 2013; PIGNATI et al., 

2017). Estes produtos contaminam o solo, lençóis freáticos, rios e os produtos que 

possuem mais persistência no ambiente bioacumulam-se na cadeia alimentar e nos 

seres humanos (CONSEA, 2013). 

Os agrotóxicos são agentes constituídos por uma grande variedade de 

compostos químicos ou biológicos, desenvolvidos para matar, exterminar, combater e 

repelir a vida. Normalmente, tem ação sobre a constituição física e a saúde do ser 

humano, além de se apresentarem como importantes contaminantes ambientais 

(PERES; MOREIRA; DUBOIS, 2003) 
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Na última década, o Brasil expandiu em 190% o mercado de agrotóxicos, o 

que colocou o País em primeiro lugar no ranking mundial de consumo desde 2008. 

Somente na safra de 2010 e 2011, foram consumidas 936 mil toneladas de 

agrotóxicos (LOPES, 2018). 

No Brasil é estimado cerca de 900 milhões de litros de agrotóxicos por ano 

em pulverizações na agricultura (PIGNATI et al., 2017). Nesse contexto o cenário da 

exposição brasileira aos agrotóxicos e as vulnerabilidades associadas ao seu uso 

impõem desafios para a regulação desses produtos, principalmente no que concerne 

ao estabelecimento de níveis considerados seguros para o homem e o ambiente. Os 

agrotóxicos causam danos à saúde humana e prejuízos irreparáveis à biodiversidade 

(FRIEDRICH, 2013). 

Estudos demonstraram que, quando o agrotóxico é aplicado, contamina o 

ambiente e seu potencial tóxico afeta a saúde da população tanto urbana  

circunvizinha quanto a população  rural gerando efeitos carcinogênicos, mutagênicos, 

teratogênicos, neuroendócrinos, dificuldades respiratórias, problemas de memória e 

de pele, depressão, entre outros (PIRES; CALDAS; RECENA, 2005). 

De acordo com o Relatório Nacional de Vigilância em Saúde de Populações 

Expostas a Agrotóxicos, mulheres em idade reprodutiva, gestantes e lactentes são 

uns dos grupos de riscos mais vulneráveis aos danos devido ao contato direto ou 

passivo com os agrotóxicos que podem variar de uma intoxicação aguda à distúrbios 

de nível sistêmico, metabólico e endócrino (ARAÚJO, OLIVEIRA, 2017; BRASIL, 

2018).  

Assim, tem sido detectada a presença dessas substâncias em amostras de 

sangue humano, no leite materno e resíduos presentes em alimentos consumidos pela 

população em geral, apontando a possibilidade de ocorrência de anomalias 

congênitas, de câncer, de doenças mentais, de disfunções na reprodutividade humana 

relacionadas ao uso de agrotóxicos (SOARES; PORTO, 2012). 

Desse modo, a exposição a substâncias químicas (agrotóxicos) em regiões 

de alta produção agrícola tem sido apontada como potenciais fatores causais dos 

cânceres, uma vez que a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC/OMS) 

classifica os agrotóxicos utilizados nas lavouras como potencialmente cancerígenos, 

por exemplo, o glifosato (PIGNATI et al., 2017). 

O aumento da incidência de câncer nos últimos 50 anos pode ser atribuído 

não apenas ao envelhecimento da população, mas também à difusão de agentes 
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cancerígenos tanto no trabalho como no ambiente. Estudos epidemiológicos, de 

biologia molecular e toxicologia têm demonstrado que as exposições a poluentes 

ambientais, incluindo os agrotóxicos, estão associados à crescente ocorrência de 

neoplasias (TEBOURBI; SAKLY; RHOUMA, 2011), indicando associações entre 

exposição ocupacional a agrotóxicos atividade hormonal  e o aumento de ocorrência 

de câncer de mama (BROPHY et al., 2012; KNOWER et al., 2014). 

Cabe ressaltar que alguns agrotóxicos são classificados como poluentes 

orgânicos persistentes (POPs). Uma vez absorvidos, os POPs são principalmente 

armazenados em tecido adiposo, inclusive as mamas, onde podem ser liberados ou 

persistirem por longos períodos de tempo, que é o caso da mama (BRÄUNER et al., 

2012). 

Nesse cenário, os pesticidas têm recebido uma atenção especial em relação 

ao risco de câncer da mama causa da capacidade de certos pesticidas em induzir 

tumores mamários em modelos animais ou causar efeitos em vitro relacionadas a 

etiologia do câncer da mama (JEMAL et al., 2014). Os aparentes efeitos de 

desregulação endócrina de alguns pesticidas suscitaram preocupações particulares 

devido à natureza hormonal de muitos fatores de risco conhecidos para o câncer de 

mama. No entanto, apesar de grande parte das pesquisas sobre pesticidas e câncer 

de mama estudaram a ação dos inseticidas organoclorados na ocorrência desses 

cânceres, várias outras classes de inseticidas também exibem tal atividade (ENGEL 

et al., 2017).  

Importante destacar que nos ambientes de trabalho, em especial indústria e 

agricultura, a utilização conjunta de vários componentes ativos dos agrotóxicos junto 

à exposição prolongada a essas substâncias são fatores que aumentam ainda mais a 

ocorrência de neoplasia (PERTILE et al., 2018). 

Outros estudos atestaram que associações entre proximidade da residência 

a lavouras que usam agrotóxicos e a maior ocorrência de câncer de mama. Pesquisa 

realizada em Long Island, Estados Unidos, demonstrou um aumento de mais de seis 

vezes do risco de câncer de mama em mulheres que residiam próximo a lugares que 

anteriormente eram utilizadas para agricultura (O’LEARY et al., 2004). Outro estudo 

caso-controle de base hospitalar desenvolvido por He et al., (2017) realizado na 

China, demonstrou que os agrotóxicos organoclorados são fatores de risco para o 

câncer da mama. Onde esses compostos estavam presentes em cerca de 90% dos 

casos de câncer da mama do estudo. 
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Vários são os estudos toxicológicos que associam o uso de agrotóxicos ao 

câncer de mama, onde atuam como iniciadores, promotores e aceleradores de 

mutações que originam a doença. Agrega-se a isso acúmulo destas substâncias que 

não somente podem levar a maior ocorrência de neoplasias, da mama, como também 

de outros órgãos e tecidos (HE et al., 2017; PIRES, 2018). 

Destarte, existe uma relação entre o câncer de mama e uso de agrotóxicos e 

por se tratar de um fator de risco evitável, esse é um importante problema de saúde 

pública a ser debatido. 
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Exposição aos Agrotóxicos e sua Influência no Linfoma não Hodgkin 

 

Luiza Flavia Veiga Francisco, Rogério Nunes Silva, Isabela Maria Campanelli dos 

Santos, Henrique César Santejo Silveira 

 

Linfoma Não Hodgkin e a Relação com os Agrotóxicos 

 

O amplo uso de agrotóxicos no mundo todo tem causado diversos efeitos 

negativos à saúde humana, como por exemplo, o desenvolvimento de câncer. 

Considerando o Linfoma não Hodgkin uma neoplasia com estimativa de mais de doze 

mil casos para o triênio de 2020-2022 no Brasil, e um dos tipos de câncer mais 

associado à exposição ocupacional aos agrotóxicos. Neste capítulo foi abordado a 

relação da exposição aos agrotóxicos e o Linfoma não Hodgkin. 

O Brasil desde 2008 é líder mundial no consumo de agrotóxicos (INCA, 2018), 

e isso pode estar relacionado com o aumento da produtividade de alimentos devido 

ao crescimento populacional (CARVALHO, 2017). Os agrotóxicos são produtos 

químicos sintéticos e amplamente utilizados em todo o mundo em diferentes 

plantações, com a finalidade de protegê-las contra a ação danosa de seres vivos 

(DAMALAS; KOUTROUBAS, 2016). Estas substâncias são geralmente agrupadas de 

acordo com o grupo químico, o tipo de pragas que eles controlam, seu modo de ação, 

estrutura e, às vezes, de acordo com as relações químicas (SCHINASI; LEON, 2014).  

No Brasil, o crescimento da produção agrícola se intensificou no final da década 

de 70, com a adoção da monocultura, mecanização no campo, agronegócio de 

exportação e uso intensivo de agrotóxicos, características da chamada “modernização 

agrícola” (SOUZA et al., 2017). O desenvolvimento desse modelo agrícola foi 

incentivado pelo governo brasileiro que estimulou o uso destes insumos por meio da 

isenção fiscal às indústrias químicas formuladoras de agrotóxicos e do aumento de 

crédito agrícola para compra de agrotóxicos (PORTO; SOARES, 2012). Diante disso, 

obteve-se um crescimento exponencial agrícola e estímulo das políticas públicas no 

Brasil, intensificando a produção e o consumo ao longo dos anos (PORTO; SOARES, 

2012; SOUZA et al., 2017). Segundo o Sistema de Agrotóxicos Fitossanitários (Agrofit) 

do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), o Brasil no ano de 

2018 inscreveu o maior número de agrotóxicos já registrados desde 1988, sendo 242 

compostos. Para este ano de 2020, já se tem o registro de 110 novos compostos 

(MAPA, 2020).  
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A entrada dos agrotóxicos no corpo humano pode ser através das vias 

digestiva, respiratória, dérmica ou por contato ocular (MACFARLANE et al., 2013). A 

exposição ocupacional ocorre principalmente durante as atividades laborais dos 

trabalhadores rurais, tais como: na produção, mistura e manuseio destes produtos, no 

tratamento de sementes, limpeza de equipamentos de pulverização e aplicação na 

agricultura (APREA et al., 2016; LEON et al., 2019). Por outro lado, na exposição 

ambiental a população em geral tem como via principal de exposição a ingestão de 

alimentos e águas contaminadas por agrotóxicos (INCA, 2018). Porém, é sabido que 

pessoas ocupacionalmente expostas a estes compostos, os torna o grupo mais 

susceptível ao risco de desenvolvimento de doenças devido à exposição, muitas 

vezes a exposição ocorre ainda muito jovem nos trabalhadores rurais (CORCINO et 

al., 2019). Sendo assim, a exposição a estes produtos tem evidenciado um elevado 

risco a saúde humana. 

Agrotóxicos e Efeitos na Saúde Humana Com Enfoque na Carcinogênese  

 

Os efeitos negativos observados na saúde humana podem variar de acordo 

com o grau de exposição e o contato com os agrotóxicos. Em curto prazo, a exposição 

aos agrotóxicos tem sido associada a eventos de intoxicação e irritações, enquanto 

que a longo prazo, já foram observadas alterações no sistema nervoso, reprodutivo, 

digestivo, circulatório, respiratório e imunológico, além da associação com o 

desenvolvimento de câncer (ALAVANJA et al., 2014; KIM; KABIR; JAHAN, 2017; 

MOSTAFALOU; ABDOLLAHI, 2013).  

De acordo com diversos estudos, são vários os mecanismos pelos quais os 

agrotóxicos causam câncer. A genotoxicidade é o principal mecanismo envolvido na 

carcinogênese, porém, mecanismos não genotóxicos parecem também ter papel no 

desenvolvimento (ALAVANJA; ROSS; BONNER, 2013). Os agrotóxicos quando 

interagem com as células, desencadeiam alterações, como, metabólica, molecular, 

indução de sinais inflamatórios e espécies reativas de oxigênio, os quais podem 

causar estresse oxidativo, danos genéticos e o desenvolvimento de doenças, como o 

câncer (SABARWAL; KUMAR; SINGH, 2018; SILVA; JASIULIONIS, 2014). Em 

relação ao material genético (DNA), a interação com estes compostos muitas vezes 

ocasiona a instabilidade genômica, proporcionada pelas mutações no DNA 

(GEORGOULIS et al., 2017; SABARWAL; KUMAR; SINGH, 2018).  Além de promover 
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eventos epigenéticos (não genotóxicos), como alterações no padrão da metilação do 

DNA, da expressão de microRNAs e modificações nas histonas, que alteram os perfis 

da expressão gênica e tem uma ligação intrínseca no processo de carcinogênese 

(MOSTAFALOU; ABDOLLAHI, 2013; SABARWAL; KUMAR; SINGH, 2018; SILVA; 

JASIULIONIS, 2014).  

Existem vários estudos epidemiológicos mostrando que a exposição aos 

agrotóxicos isolados ou em misturas é considerada fator de risco para o 

desenvolvimento de câncer. Os principais tipos de câncer associados aos agrotóxicos 

são: câncer de pulmão, mama, pâncreas, leucemia, próstata, melanoma, bexiga e 

linfoma não-Hodgkin (ALAVANJA et al., 2014; ERIKSSON et al., 2008; KOUTROS et 

al., 2019; LAMURE et al., 2019; LEMARCHAND et al., 2017; PARDO et al., 2020; SUN 

et al., 2019; VENTURA et al., 2019).  

Agrotóxicos e Linfoma não Hodgkin 

 
O Linfoma não Hodgkin (LNH) é um grupo heterogêneo de doenças derivadas 

da proliferação de linfócitos malignos e seus precursores, que se acumulam nos 

linfonodos, mas que também podem se estender a outros órgãos (ANSELL, 2015). 

Segundo as estimativas do Globocan/IARC (2018), o LNH, para ambos os sexos, foi 

a 13° neoplasia mais incidente e a 13° com maior mortalidade entre todos os tipos de 

câncer no mundo, enquanto no Brasil o LNH ocupou a 9° posição para mais incidente 

e 14° para o índice de mortalidade.  

O Instituto Nacional de Câncer  no Brasil, estimou 12.030 novos casos de LNH, 

sendo 6.580 em homens e  5.450 em mulheres, para cada ano do triênio 2020-2022. 

Esses valores correspondem a um risco estimado de 6,31 casos novos a cada 100 

mil homens e 5,07 para cada 100 mil mulheres (INCA, 2019). Dessa maneira, 

esperando que o LNH ocupe a 8° posição para os homens e 9° posição para as 

mulheres, entre os tipos de câncer mais incidentes em 2020, exceto pele não 

melanoma. Este tipo de neoplasia possui uma alta prevalência em todos os estados 

da região do agronegócio, em especial na região sul do país, Mato Grosso e Distrito 

Federal (BOCCOLINI et al., 2015). 

De modo geral, o LNH pode ocorrer em qualquer faixa etária, porém, o risco da 

doença aumenta à medida que as pessoas envelhecem. As causas do aumento da 

incidência do LNH são desconhecidas, mas, pessoas com o sistema imune 
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comprometido, portadores do vírus Epstein-Barr e HTLV1 e da bactéria Helicobacter 

pylori, podem ter um aumento na chance de desenvolvimento de LNH. Além desses 

fatores, a exposição a altas doses de radiação, bem como a alguns produtos químicos, 

como, benzeno, poluentes orgânicos persistentes e agrotóxicos também constituem 

fatores de riscos para a doença (INCA, 2018). 

Em relação a exposição aos agrotóxicos, numerosos estudos realizados em 

todo o mundo sugeriram que a exposição aos agrotóxicos de diferentes classes, 

como, herbicidas, fungicidas, inseticidas entre outros, estão associados com o risco 

potencial de LNH (ALAVANJA et al., 2014; DREIHER; KORDYSH, 2006; LEON et al., 

2019; LUO et al., 2016). O LNH também tem sido associado especificamente a 

inseticidas organoclorados, organofosforados e carbamatos (CANTOR et al., 1992; 

HU et al., 2017; KOUTROS et al., 2019; MCDUFFIE et al., 2001; QUINTANA et al., 

2004; SCHINASI; LEON, 2014; ZHENG et al., 2001). Os principais agrotóxicos 

associados com o aumento do risco de LNH de acordo com os estudos na literatura 

estão apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Principais agrotóxicos associados com o aumento do risco de LNH 

Agrotóxicos Referência 

2, 4D KOUTROS et al., 2019; MCDUFFIE et al., 2001; SMITH et al., 2017 

Lindano 
CANTOR et al., 1992; KACHURI et al., 2020; MCDUFFIE et al., 2001; 

SCHINASI; LEON, 2014; ALAVANJA et al., 2014; PURDUE et al., 2007 

Malation CANTOR et al., 1992; KOUTROS et al., 2019; MCDUFFIE et al., 2001 

Carbaril KOUTROS et al., 2019; MCDUFFIE et al., 2001 

Terbufos ALAVANJA et al., 2014; BONNER et al., 2010; LEON et al., 2019 

DDE LUO et al., 2016; QUINTANA et al., 2004 

DDT ALAVANJA et al., 2014; LOUIS et al., 2017; MCDUFFIE et al., 2001 

Clordano 
CANTOR et al., 1992; DE ROOS et al., 2003; LOUIS et al., 2017; LUO et al., 

2016 

Diazinon 
ALAVANJA et al., 2014; CANTOR et al., 1992; DE ROOS et al., 2003; HU et 

al., 2017; WADDELL et al., 2001 

Permetrina ALAVANJA et al., 2014; RUSIECKI et al., 2009 

Glifosato 
CHANG; DELZELL, 2016; DE ROOS et al., 2005; ERIKSSON et al., 2008; 

HARDELL; ERIKSSON; NORDSTROM, 2002; LEON et al., 2019 

Atrazina DE ROOS et al., 2003; RUSIECKI et al., 2004 

Paraquat FERRI et al., 2017; PARK et al., 2009 

Captafol FERRI et al., 2017; MCDUFFIE et al., 2001 

Deltametrina LEON et al., 2019 

Piretróide LEON et al., 2019 
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Dieldrin QUINTANA et al., 2004 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Diante desses estudos é possível estabelecer que a exposição ocupacional aos 

agrotóxicos pode ser um fator influente no aumento do risco de LNH entre os 

agricultores. Resultados de vários artigos do Agricultural Health Study (AHS), um 

estudo de coorte americano com uma casuística de mais de 47.000 aplicadores de 

agrotóxicos licenciados e seus cônjuges (https://aghealth.nih.gov/) e um estudo do 

AGRICOH (A Consortium of Agricultural Cohorts Studies) um consórcio internacional 

que reúne várias coortes agrícolas ao redor do mundo oferecendo poder estatístico 

suficiente para se estudar a exposição a agrotóxicos e a relação com doenças 

(https://agricoh.iarc.fr/index.php), aumentam as evidências que associam a exposição 

ocupacional aos agrotóxicos com o risco aumentado da ocorrência de NHL.  

Em estudo realizado por Alavanja et al. (2014) avaliando o uso de agrotóxicos 

e o risco de subtipos de LNH na coorte do AHS, foi verificado que, os agrotóxicos 

terbufos e DDT foram associados ao linfoma de pequenas células, leucemia linfocítica 

crônica e linfoma de células marginais, enquanto que lindano e diazinon foram 

associados com o linfoma folicular, e a permetrina com mieloma múltiplo. Esses 

achados foram os primeiros a sugerir a ligação destes agrotóxicos com os subtipos 

de LNH.  Em uma análise combinada com mais de 300.000 trabalhadores agrícolas 

de coortes da França, Noruega e EUA, foi observado algumas associações 

moderadas para o aumento do risco de LNH com o uso de agrotóxicos. Neste estudo 

dentre os 33 ingredientes ativos avaliados, o inseticida organofosforado terbufos foi 

associado com elevação no risco geral de LNH, o inseticida piretróide deltametrina 

com a leucemia linfocítica crônica e linfoma linfocítico de pequenas células, e o 

herbicida organofosforado glifosato com o linfoma difuso de células B grandes  (LEON 

et al., 2019). 

Em outro estudo, Koutros et al. (2019), avaliaram o uso de 12 organofosforados 

e 2 inseticidas carbamatos em associação com o LNH no North American Pooled 

Project, que inclui dados de estudos de caso-controle nos Estados Unidos e no 

Canadá. A análise realizada demonstrou que o uso constante de malation foi 

associado ao aumento do risco geral de LNH, bem como com os subtipos linfoma 

folicular e linfoma difuso de células B grandes. Os estudos mencionados 
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anteriormente sugerem que as associações de agrotóxicos com LNH parecem ser 

específicas para os subtipos da doença e agrotóxicos. 

Os agrotóxicos têm sido considerados fator de risco para o câncer. Devido ao 

amplo uso de agrotóxicos no mundo todo, bem como, os efeitos negativos a saúde, 

há grande preocupação com os impactos que os mesmos podem causar na saúde 

humana e ambiental. Considerando que o câncer de Linfoma não Hodgkin é um dos 

tipos de câncer mais associado à exposição ocupacional aos agrotóxicos, a realização 

de estudos que avaliem essa associação pode ser importante para que políticas 

públicas melhorem a qualidade de vida das pessoas expostas a esses compostos. 

Além disso, podem contribuir com a prevenção de câncer no ambiente de trabalho 

rural, diminuindo o risco de câncer nas populações exposta. 
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Exposição a Agrotóxicos e o Desenvolvimento do Lúpus Eritematoso 

Sistemico 

 

Maria Amélia dos Santos Peres, Paula Henriques Blaskievicz, Vander Fernandes, 

Osvaldo Borges Pinto Junior, Ageo Mario Candido da Silva, Cristhiane Almeida Leite 

da Silva 

 

Lúpus Eritematoso Sistêmico 

 

Lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença autoimune multissistêmica, 

heterogênea, caracterizada pela quebra nos mecanismos de auto tolerância, hiper-

reatividade de células B e T, formação de autoanticorpos, deposição de complexos 

imunes, estimulando assim a inflamação e danos severos em órgãos e tecidos. Evolui 

apresentando um amplo espectro de manifestações clínicas, com períodos de 

exacerbação e remissão. (OLIVEIRA, 2011). 

 As mulheres são as mais acometidas, na fase adulta entre a segunda e quarta 

década de vida, aproximadamente 80% em idade reprodutiva, afro-americanos e 

hispânicos. Mundialmente, a prevalência estimada para o LES varia entre 30 a 150 a 

cada 100.000 habitantes e a incidência de 2.2 a 23.1 a cada 100.000 habitantes por 

ano (BOMBARDIER et al., 1992; BERNATSKY, 2007; FORTUNA, 2013; DURCAN, 

2019).  

Devido a ampla variedade de manifestações clínicas, o colégio americano de 

reumatologia (ACR) estabeleceu 11 critérios sendo que a presença de no mínimo 

quatro destes, de modo simultâneo ou sequencial, são necessários para o diagnóstico 

de LES, durante qualquer intervalo de tempo: eritema malar, lesão discóide, 

fotossensibilidade, úlceras orais/nasais, artrite, serosite, comprometimento renal, 

alterações neurológicas, alterações hematológicas, alterações imunológicas, fator 

antinuclear. (HOCHBERG, 1997; OLIVEIRA, 2011; JACINTO,2017).  

A etiologia ainda é desconhecida podendo implicar em seu desenvolvimento 

fatores genéticos, fatores de riscos ambientais, fatores ocupacionais. A herança 

genética não é suficientemente aceitável como único fator desencadeante para a 

doença, sugerindo que fatores de riscos ambientais atuam como um gatilho para que 

o indivíduo possa desenvolve-la. Gatilhos ambientais como exposição a radiação 

ultravioleta, tabagismo, medicamentos, vírus como Vírus Epstein-Barr, baixos níveis 
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de vitamina D e poluentes ambientais tem sido descrito (VYSE, 2008; BARBHAIVA et 

al., 2016; DURCAN; O’DWYER; PETRI, 2019). 

O LES é uma doença imprevisível, caracterizado por períodos alternados de 

remissão e exacerbação e uma ampla variedade de manifestações clínicas e 

laboratoriais. O comprometimento de diversos órgãos ou sistemas pode ocorrer de 

forma simultânea ou sequencial. Queixas constitucionais, como adinamia, mal-estar, 

fadiga, perda de peso e febre são frequentemente observadas na fase ativa da doença 

(BORBA, et al. 2008; ASKANASE et al., 2012). 

As manifestações musculoesqueléticas geralmente incluem artralgia, artrite, 

osteonecrose avascular, necrose do osso e miopatia. A artralgia e artrite tende a ser 

migratória, geralmente envolve simetricamente articulações como joelhos, 

interfalangianas proximais, joelhos, punhos, e articulações metacarpofalangeais, no 

entanto, todas as articulações podem ser acometidas (CRONIN et al., 1998; FIEHN et 

al, 2006; GOH et al., 2013). 

 Sinais e sintomas renais acometem cerca de 50% dos doentes com LES e 

pode surgir decorrente de um dano direto da doença ou devido a toxicidade causada 

pelos medicamentos. Embora na grande maioria dos doentes seja assintomática, 

hipertensão e alterações laboratoriais podem ser detectadas. Depósitos de 

imunoglobulinas e complemento e a inflamação do parênquima renal resultam em 

insuficiência renal e vários graus de nefrite, refletindo na complicação mais grave da 

doença (BORCHERS et al., 2012; GOH et al., 2013). 

 O sistema nervoso central é frequentemente afetado, levando o 

desenvolvimento de sintomas neurológicos e psiquiátricos (FIEHN et al, 2006). Uma 

das causas mais comuns das queixas gastrointestinais é a vasculite mesentérica e 

trombose, que pode levar a isquemia, infarto e perfurações. Outras alterações 

gastrointestinais incluem enteropatia com perda proteica, pancreatite aguda e mais 

raramente, doença celíaca e doenças inflamatórias intestinais (GOH et al., 2013) 

Inúmeros estudos tem demonstrado uma associação entre o LES e doenças 

cardiovasculares que podem incluir pericardite, endocardite, miocardite e aneurisma 

da aorta (TSELIOS e UROWIT, 2017). As desordens hematológicas comuns nos 

doentes com doença ativa são: anemia, leucopenia, linfocitopenia, trombocitopenia, 

aumento da taxa de hemossedimentação, hipergamaglobulinemia, diminuição dos 

níveis séricos do complemento, e vários anticorpos contra componentes do núcleo e 

do citoplasma (DOMICIANO et al., 2010). 
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  O comprometimento cutâneo e mucoso no LES é bastante comum, ocorrendo 

em 70-80% dos pacientes durante a evolução da doença, constituindo a manifestação 

inicial em cerca de 20% dos casos e estão divididas em específicas e não específicas.  

As lesões não específicas indicam doença sistêmica com consequente 

repercussão cutânea e incluem: vasculite cutânea, fenômeno de Raynaud, alopécia 

não cicatricial e livedo reticular e não são encontradas na cavidade oral. As lesões 

específicas são classificadas baseadas na morfologia clínica somado a subsídios 

histológicos específicos, compreendendo três formas: lúpus eritematoso (LE) crônico, 

LE subagudo e LE agudo (CROWSON et al., 2001; BRENNAN et al., 2005; ALBILIA 

et al., 2007;). 

O LES é uma doença crônica, potencialmente fatal e multissistêmica, por 

acometer múltiplos órgãos e sistemas exige uma abordagem multidisciplinar. O 

tratamento sistêmico é definido pelo médico reumatologista, prevê o uso de inúmeros 

medicamentos e é individualizado para cada paciente dependendo dos órgãos ou dos 

sistemas acometidos, bem como da gravidade destes e sempre voltado para o 

acometimento mais grave. 

 Tem como objetivo a redução da autoimunidade e da lesão do órgão-alvo, 

assim como na manutenção da imunocompetência sendo que pode ser necessária a 

associação de dois ou mais medicamentos (KALUNIAN et al., 2009; GUO et al., 2014). 

 
Exposição aos Agrotóxicos e o Lúpus Eritematoso Sistêmico   

 
A vasta utilização de agrotóxicos na produção agropecuária, entre outras 

aplicações, tem trazido uma série de desordens e modificações para o ambiente e a 

saúde humana. Os agrotóxicos são compostos por uma variedade de substâncias 

químicas ou produtos biológicos. São produtos desenvolvidos para combater, 

exterminar, matar, dificultar a vida (em alguns casos atuam sobre processos 

específicos, como os reguladores do crescimento). Assim sendo, por agirem sobre 

processos vitais, em grande parte, esses agentes nocivos apresentam ação sobre a 

constituição física e a saúde do ser humano e ao meio ambiente (EPA, 1985; 

AGROFIT, 1998; ZEBARTH, 1999; PERES, 1999). 

Nesse contexto, a ocupação agrícola é um fator importante que tem sido 

associada à Doenças Reumáticas Autoimunes (DRA) em diferentes populações e 

diferentes desenhos de estudos, tem sugerido o papel da exposição a pesticidas na 

agricultura (PARKS, 2020). 
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O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença complexa causada por 

interações de suscetibilidade intrínseca a fatores de risco ambientais. As crescentes 

evidencias fundamentam a ideia de que o risco de desenvolver LES pode ser 

aumentado devido a exposição a produtos químicos e poluentes industriais. 

(COOPER et al., 2004; PARKS et al., 2008). A associação entre ocupação agrícola e 

morte por doenças autoimunes sistêmicas incluindo Artrite Reumatoide (AR) e Lúpus 

Eritematoso Sistêmico (LES) tem sido descrita.  

Os mecanismos pelos quais os inseticidas podem levar ao desenvolvimento de 

DRA são diversos. Estudos de toxicologia sugerem uma relação complexa, dada a 

diversidade de efeitos de pesticidas no sistema imunológico: os pesticidas podem 

afetar a diferenciação e a regulação das respostas imunes adaptativas e inatas, 

levando à supressão imune aguda e crônica e à diminuição da resposta a infecções, 

inflamações e infecções e autoimunidade (BARBHAIYA, 2020; PARKS, 2020). 
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Resíduos Sólidos Gerados Por Usuários em Insulinoterapia 

 

Flávia Machado Coelho, Marcelo Dias de Souza, Ageo Mário Cândido da Silva e 

Géssica Lataliza de Menezes, Bruna Karoline de Almeida Santiago 

 

Insulinoterapia, Resíduos Sólidos de Saúde e o Meio ambiente 

 

Diabetes Mellitus (DM) trata-se de um transtorno metabólico de origens 

variadas, ou seja, não é considerado como uma doença única, mas sim um grupo 

heterogêneo de distúrbios metabólicos que se evidencia pelo aumento da 

concentração glicêmica e alterações no metabolismo dos carboidratos, proteínas e 

gorduras, isso por causa de alterações na secreção e/ou do efeito da insulina. Este 

transtorno metabólico apresenta grande importância para a saúde pública, pois 

normalmente está associada a outras doenças como: dislipidemia, hipertensão arterial 

e a disfunção endotelial, que em conjunto com uma ou mais dessas condições, trazem 

complicações para a vida do indivíduo (MARASCHIN; URUSSI –WITTER, 2010; 

SARAYA, 2012; BRASIL, 2014). 

O DM é classificado em três tipos, o DM tipo 1, o DM tipo 2 e o DM gestacional. 

Existem outros tipos específicos, como os DM por defeitos genéticos na função das 

células betas, os induzidos por medicamentos ou agentes químicos. No entanto, para 

este estudo, abordaremos apenas o tipo 1 e tipo 2 (MARASCHIN; URUSSI –WITTER, 

2010; COSTA, 2017; SBD, 2018).  

 Para os diabéticos tipo 1, o uso da insulina é indispensável, ou seja, assim que 

o diagnóstico for realizado deve-se iniciar o uso. Já nos usuários diabéticos tipo 2 o 

uso da insulina é uma opção de tratamento na intenção de manter os níveis glicêmicos 

quando esse não é possível com a MEV e os hipoglicemiantes orais (MARASCHIN; 

URUSSI –WITTER, 2010; BRASIL, 2014; COSTA, 2017). 

 A prática diária da autoadministração da insulina por parte dos usuários 

diabéticos e o controle glicêmico, gera em seus domicílios Resíduos Sólidos de Saúde 

(RSS) com características tais como: perfurocortantes, biológicos e os químicos. 

Esses quando não manejados corretamente geram riscos ao usuário, família, 

comunidade e ao ambiente, devido a exposição de patógenos especialmente os vírus 

das hepatites B e C (RAMOS, et al., 2011; GUSSO; LOPES, 2012; ANDRÉ; 

TAKAYANAGUI, 2015).  
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 Até o presente momento não existe uma descrição específica de cuidados com 

os resíduos gerados pelos usuários em insulinoterapia em domicílio. A Sociedade 

Brasileira de Diabetes (SBD) (2018) orienta que as regras a serem seguidas são as 

da RDC 306 da Anvisa, a CONAMA 358, Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), Norma Regulamentadora (NR) 32 e a Lei 12.305 que estabelece a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (ANVISA, 2004a; CONAMA, 2005; BRASIL, 2012; SBD, 

2018).  

 Os RSS são uma fonte geradora de possíveis riscos para o meio ambiente, 

com isso os mesmos necessitam de um manejo adequado dentro e fora do ambiente 

gerador, pois geram riscos que podem afetar a comunidade causando doenças 

infectocontagiosas (BRASIL, 2004c; GARCIA; ZANETTI-RAMOS, 2004). 

 Os impactos ambientais causados pelo manejo inadequado dos RSS levam até 

mesmo a possíveis epidemias devido a contaminações do lençol freático (FREITAS; 

SILVA, 2012).Os RSS gerenciados de maneira inadequada, apresentam agravos ao 

meio ambiente, pois devido a presença de possíveis microrganismos danosos à saúde 

do ser humano, também apresentam alto potencial de contribuir para a má qualidade 

do solo e da água (GARCIA; ZANETTI-RAMOS, 2004; RAMOS, et al., 2011).  

 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) apresenta a situação do 

manejo inadequado dos RSS como um desafio para as administrações municipais, 

pois este descarte tem produzidos riscos ambientais que podem colocar os recursos 

naturais atuais e da futura geração em uma condição de instabilidade e fragilidade 

(ANVISA, 2004a; ALVES, 2010; ANDRÉ, 2010). 

 Hoje as leis vigentes em nosso país referente aos RSS contemplam a 

Resolução nº 358 e a Lei 12.305 (CONAMA, 2005; BRASIL, 2012).  No artigo 3º 

da Resolução 358, que refere sobre as atribuições dos geradores dos resíduos sólidos 

de saúde, relata que é de responsabilidade da fonte geradora o gerenciamento do 

manejo dos RSS, realizado de forma a atender os requisitos ambientais, saúde 

ocupacional e saúde pública. Este artigo deixa claro que essa atribuição não minimiza 

a responsabilidade das fontes físicas, ou seja, as individuais e sua geração. Com isso 

entende-se que é de responsabilidade das Unidades Básicas de Saúde a 

coordenação do manejo dos resíduos sólidos de saúde produzidos em domicílios. 

Também é de responsabilidade do usuário gerador, o descarte de forma correta, 

respondendo as orientações dos profissionais das Unidades Básicas de Saúde, 

minimizando assim os possíveis impactos aos usuários, família, comunidade e 



 

96 

 

ambiente (CONAMA, 2005; ANDRÉ, 2010; SILVA; SANTANA-PALMEIRA, 2013; 

ANDRÉ; TAKAYANAGUI, 2015).  

 O manejo inadequado dos resíduos sólidos é um problema a nível mundial, 

causando complicações ao meio ambiente, com potencial risco de afetar o solo, a 

água, ou o ar. Quando nos remetemos especificamente aos resíduos sólidos de 

saúde, os impactos estão mais relacionados aos prejuízos ao solo, pois a dispersão 

dos resíduos junto ao solo podem alterar as características físico-químicas, devido 

aos possíveis patógenos presentes em resíduos como: agulhas, lancetas e tiras 

(GARCIA; ZANETTI-RAMOS, 2004; ALVES, 2010; FREITAS; SILVA, 2012).  

 A Sociedade Brasileira de Diabetes, relata que devido a não existência de 

legislação específica para o gerenciamento dos RSS produzidos em domicílios, o 

material é descartado, muitas vezes, no lixo doméstico, em recipientes inadequados, 

expondo um grande número de pessoas à contaminação com agentes biológicos 

envolvendo perfurocortantes (SBD, 2018). Além do ferimento, a grande preocupação 

em um acidente dessa natureza é a possibilidade de infecção com um patógeno de 

transmissão sanguínea, especialmente os vírus das hepatites B e C (ADA, 2012; 

TRABUSI, 2015; SBD, 2018). 

 André et al. (2012) diz que uma opção para a melhora do quadro de descarte 

incorreto no ambiente são as ações de educação em saúde que podem ser 

desenvolvidas nas Unidades Básicas, de forma direcionadas aos usuários de insulina. 

Assim, espera-se que o indivíduo desenvolva a autonomia esperada não apenas no 

que diz respeito ao seu tratamento, mas também minimize os problemas oriundos 

deste. 

 

Educação em Saúde e o Manejo de Resíduos Sólidos de Saúde 

 

 As ações de Educação em Saúde (ES) em nosso país têm, em suas bases 

construídas sobre estratégias autoritárias, tecnicistas e biologicistas voltadas para um 

viver higiênico, com ações preventivas isoladas, individualizadas e direcionadas para 

as classes menos privilegiadas, que por muito tempo foram vistas como incapazes de 

iniciativas próprias favorecedoras da manutenção da saúde individual e coletiva de 

forma integral e saudável (TORRES; MONTEIRO, 2006; GOMES; MERHY, 2011). 

 A mudança neste contexto ocorreu na década de 70, em um cenário de 

completa insatisfação, de abertura política e de uma tentativa de propor uma medicina 
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curativa para os menos favorecidos. Neste cenário inicia-se a implementação em 

nosso país de uma proposta de medicina comunitária que empregava técnicas 

simplificadas, de baixo custo e que valorizava os aspectos preventivos da saúde 

(GOMES; MERHY, 2011; FLISCH, et al., 2013).  

 Através dos vários movimentos que ocorreram na Atenção Primária à Saúde 

ao longo dos anos, foram sendo formuladas novas maneiras de compreender e de 

realizar processos educativos no setor saúde. Assim a atenção básica (AB), ao 

favorecer a compreensão da realidade, auxilia a população a se organizar para 

modificá-la. Tendo os pensamentos de Freire como base desta nova estratégia, o 

pensamento a seguir começa a apresentar efetividade nas propostas públicas de 

saúde coletiva: “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades 

para a sua própria produção ou construção” (TORRES-HORTALE; SCHALL, 2003; 

FREIRE, 2008; ANDRÉ; TAKAYANAGUI, 2015).  

 A ES é uma ação prioritária para a promoção da saúde da comunidade é um 

campo de teoria e prática interdisciplinar, envolvido na implementação e avaliação de 

processos educativos voltados para a promoção da autonomia, da participação e da 

postura ética, corresponsável e segura dos indivíduos e das comunidades diante de 

suas questões de saúde e de meio ambiente (TORRES; MONTEIRO, 2006; FREIRE, 

2011; FLISCH, et al., 2013).  

 A AB tem como objetivo tornar o usuário a cada dia mais responsável por sua 

saúde, assim a ação da ES destaca-se como uma prática a ser exercida 

cotidianamente pelos profissionais de saúde presentes nas Unidades. Espera-se que 

os membros das equipes de Saúde da Família encontrem-se preparados para lidar 

com as demandas que chegam até os serviços para que possam prestar uma 

assistência integral e contínua aos núcleos familiares do território (BRASIL, 2012; 

BRASIL, 2014; ANDRÉ; TAKAYANAGUI, 2015).  

 As ações educativas em saúde podem capacitar indivíduos e grupos na 

construção de novos saberes, conduzindo a uma prática consciente de 

comportamentos não danosos a saúde ou de promoção da mesma. Essas atitudes 

ampliam as possibilidades de controle das doenças, de reabilitação e de tomada de 

decisões que favoreçam uma vida saudável (TORRES; MONTEIRO, 2006; FLISCH, 

et al., 2013; VENÂNCIO, 2017).  

 As ações de ES na AB favorecem a compreensão da realidade no campo da 

saúde e do meio ambiente e auxilia os usuários a se organizarem para modificarem. 
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Suas práticas buscam o desenvolvimento de atitudes mais políticas nas comunidades, 

com a finalidade de ampliar o exercício da autonomia e do controle social (TORRES; 

MONTEIRO, 2006; FLISCH, et al., 2013; ANDRÉ; TAKAYANAGUI, 2015).  

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei nº. 

12.305 de 2 de Agosto de 2010, define Resíduos Sólidos como material, substância, 

objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, cuja 

destinação final pode se apresentar em estado sólido, semissólido, gases ou líquidos 

armazenados em recipientes (BRASIL, 2012). 

 A RDC 306 de 7 de Dezembro de 2004 que dispõe sobre regulamento técnico 

para o gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde, define essas fontes como 

todo serviço relacionado como o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os 

serviços de assistência domiciliar (BRASIL, 2012). 

 O CONAMA em sua Resolução nº. 358 de 29 de Abril de 2005, que dispõe 

sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos de serviços de saúde, fortalece 

a RDC 306 no que se refere a considerar que os resíduos gerados na assistência 

domiciliar, ou pelos próprios indivíduos também são considerados RSS (ANVISA, 

2004a; CONAMA, 2005). 

 As orientações para o descarte dos RSS em domicílios são de responsabilidade 

dos profissionais de saúde que atende este usuário. Assim a Equipe de Saúde da 

Família (ESF) deve estar preparada para educar estes indivíduos para que causem 

menor dano à comunidade e ao ambiente, minimizando assim os acidentes e riscos à 

saúde (GUSSO; LOPES, 2012; BRASIL, 2014; SBD, 2018). 

 A ESF ocorre no cenário da AB que apresenta como prioridade a Rede de 

Atenção à Saúde, orientada pelos princípios da universalidade, acessibilidade, 

vínculo, continuidade do cuidado, integralidade da atenção, responsabilização, 

humanização, equidade e participação social (CONAMA, 2005; FLISCH, et al., 2013). 

Por sua vez, a ESF apresenta programas de saúde, que tem por finalidade auxiliar na 

organização do processo de cuidado dos usuários do SUS (BRASIL, 2011; CASTRO, 

2012). 

 Os profissionais que assistem aos usuários que necessitam diariamente da 

insulina, são responsáveis por orientar e observar a maneira como esses, conduzem 

os RSS gerados em domicílios, pois são resíduos contaminantes (ALVES, 2010; 

SANTANA-PALMEIRA, 2013). 
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 Os resíduos por sua vez devem ser descartados logo após o uso em coletores 

específicos, as caixas coletoras para perfurocortantes, na ausência dessas caixas, o 

profissional de saúde que assiste ao usuário deve orientar o uso de reservatórios com 

as seguintes características: material inquebrável, paredes rígidas, resistentes à 

perfuração, boca larga e com tampa (BRASIL, 2004c; BRASIL, 2014; SBD, 2018). O 

Ministério da Saúde apresenta no caderno nº 36, recomendações para o 

armazenamento, transporte, preparo, aplicação, e o descarte resultantes da aplicação 

da insulina em domicílios (BRASIL, 2014). 

 Portanto, é extremamente importante que todos os usuários de insulinoterapia 

compreendam a importância e saiba manusear adequadamente os RSS para assim 

auxiliar nos cuidados com a saúde e o ambiente, prevenindo potenciais riscos que 

estes resíduos possam causar. 
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Gestão e Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 

 

A sociedade moderna enfrenta vários desafios, dentre eles, o de reduzir e 

conduzir o excesso de resíduos sólidos gerados, bem como garantir a disposição final 

ambientalmente segura, desafio esse que tem se tornado preocupação mundial frente 

ao crescimento da produção, do gerenciamento inadequado e da falta de áreas de 

disposição final (JACOBI; BESEN, 2011). Em consequência do desenvolvimento 

contínuo da complexidade do atendimento médico e do uso de materiais descartáveis, 

a quantidade gerada de resíduos de serviços de saúde (RSS) vem aumentando 

(SCHNEIDER et al., 2001). 

Uma das atividades de maior geração de resíduos é a atividade hospitalar.  

Assuntos referentes aos RSS e aos Resíduos Hospitalares sempre geram polêmicas 

entre funcionários, pacientes, familiares e, principalmente, na comunidade vizinha às 

edificações hospitalares e aos locais onde são depositados estes resíduos, tornando-

se assim problemas bastante sérios para os administradores hospitalares (OLIVEIRA, 

2002). 

Em consequência dos efeitos prejudiciais ao ambiente e à saúde dos seres 

humanos, através do contato direto ou indireto com os resíduos gerados 

especificamente em hospitais, esses são rotulados como um problema grave. Desta 

forma, atenção maior deve ser dada à coleta, ao transporte e à eliminação destes 

resíduos, devendo ser regidos por normas claramente formuladas e definidas 

(ASKARIAN et al., 2004). 

Uma das preocupações dos administradores hospitalares no que se refere aos 

RSS, está voltada a preservação do meio ambiente. Para que o meio ambiente não 

seja impactado é de fundamental importância o descarte correto de peças anatômicas, 

tecidos, bolsas transfusionais com sangue, medicamentos, reagentes, resíduos com 

metais pesados, saneantes, inflamáveis, materiais resultantes de serviços de 

medicina nuclear e radioterapia, restos alimentares, roupas descartáveis e materiais 

perfuro-cortantes, dentre outros (COSTA; FONSECA, 2009). 
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No Brasil, para que a saúde humana e o meio ambiente sejam preservados e 

com o intuito de garantir a sustentabilidade, o papel de orientar, definir regras e regular 

a conduta dos diferentes agentes, no que diz respeito à geração e ao manejo dos 

resíduos de serviços de saúde, vem sendo realizados, desde o início da década de 

90, por órgãos como CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente, e ANVISA – 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que empregam esforços no sentido da 

correta gestão dos resíduos de serviços de saúde e da responsabilização do gerador 

(ANVISA, 2018). 

Com o objetivo de que os resíduos gerados em uma unidade hospitalar tenham 

encaminhamento seguro e de forma eficiente, visando à proteção humana e, a 

preservação do meio ambiente, dos recursos naturais e da saúde pública, o 

gerenciamento dos resíduos hospitalares é formado por um conjunto de 

procedimentos de gestão, planejado e implementado a partir de uma base legal, 

técnica e científica (COSTA; FONSECA, 2009). 

A fim de se estabelecer uma gestão segura baseada nos princípios da 

avaliação e gerenciamento dos riscos envolvidos na manipulação dos resíduos, à 

medida que novos tipos de resíduos são introduzidos nas unidades de saúde, a 

classificação dos RSS sofre um processo de evolução contínua, como resultado do 

conhecimento do comportamento destes perante o meio ambiente e a saúde 

(ANVISA, 2018). 

De acordo com a ANVISA (2018) 222/2018 e Resolução CONAMA (2005) no 

358/05, os RSS são classificados em cinco grupos: A, B, C, D e E, divididos segundo 

os riscos potenciais que se apresentam pelas suas características: 

• Grupo A - engloba os componentes com possível presença de agentes 

biológicos que, por suas características de maior virulência ou concentração, podem 

apresentar risco de infecção.  

• Grupo B - contém substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde 

pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade e toxicidade.  

• Grupo C - quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que 

contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de eliminação 

especificados nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN. 

• Grupo D - não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou 

ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. 
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• Grupo E - materiais perfuro-cortantes ou escarificantes. 

As etapas do gerenciamento dos resíduos hospitalares, conforme a ANVISA 

(2018) 222/2018 são: “identificação, segregação, acondicionamento, transporte 

interno, armazenamento temporário, armazenamento externo, coleta e transporte 

externo, tratamento e destino final”: 

• Identificação – A identificação deve ser realizada em locais com boa 

visualização e atendendo a simbologia de acordo com a NBR (2009) 7500 da 

ABNT/2009. Também deve ser feita onde ocorre o acondicionamento, coleta, 

transporte e armazenamento (BRASIL, 2004). 

• Segregação – Tem como objetivo principal criar uma cultura organizacional 

onde não haja desperdício e sim segurança (SALOMÃO; TREVIZAN; GUNTHER, 

2004).  

• Acondicionamento – Quando se embala os resíduos após a sua segregação, 

sejam eles em sacos ou em recipientes, desde que sua capacidade seja compatível 

com a geração de cada tipo de resíduo (ANVISA, 2018). 

• Transporte interno – O transporte interno deve ser realizado por um 

profissional paramentado conforme a NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual – 

EPI, e o percurso realizado vão desde os pontos de geração até o local destinado ao 

armazenamento temporário ou ao armazenamento externo (MEIRA, 2016). 

• Armazenamento temporário – Local onde ficam mantidos os recipientes 

maiores antes de serem removidos para área de armazenamento externo, deve ser 

localizado perto das enfermarias e seu acesso permitido apenas a pessoas (KOPP; 

ARAUJO; FIGUEIREDO, 2003). 

• Armazenamento externo – Ambiente destinado a guardar os recipientes 

contendo resíduos até que ocorra a coleta externa e, deve ser de fácil acesso para os 

veículos coletores (MEIRA, 2016). 

• Coleta – A retirada dos RSS do armazenamento externo até a unidade de 

tratamento ou disposição final, deve ser realizada utilizando técnicas que preservem 

as condições de acondicionamento e a integridade dos trabalhadores, da população 

e do meio ambiente (ANVISA, 2018). 

• Transporte externo – Em se tratando de transporte de resíduos sólidos de 

saúde, os veículos utilizados podem ser de vários tipos, dependendo das definições 

técnicas dos sistemas municipais. Em sua maioria são usados dois tipos de veículos: 
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carrocerias montadas sobre chassi de veículos e do tipo furgão, ambas com ou sem 

baixa compactação, para evitar que os sacos se rompam (ANVISA, 2018). 

• Tratamento – A realização do tratamento dos resíduos pode ocorrer por 

desinfecção química ou térmica, e quando existe a necessidade de tratamento prévio 

destes resíduos antes do descarte, é realizado o processo de inativação de acordo 

com o tipo de produto a ser (COSTA; FONSECA, 2009). 

• Destino final – Existem três métodos pelo qual se pode ocorrer a disposição 

final dos resíduos em terra: O primeiro método apresenta maiores riscos para a saúde 

e para o meio ambiente, que são os lixões (mais comuns em países em 

desenvolvimento). Deste modo, devem ser substituídos por um dos dois outros 

métodos que são os aterros controlados e os aterros sanitários (LOBATO; LIMA, 

2010). 

Infelizmente, mesmo sendo de grande importância e apesar da necessidade, 

nem todos os estabelecimentos de saúde aderiram ao Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (PGRSS), principalmente os 

estabelecimentos que geram os resíduos sólidos de saúde em menor quantidade, e 

não recebem a devida atenção por parte de órgãos competentes de fiscalização 

(MOREIRA, 2012).  

 

Impactos na Saúde e Ambiente Relacionados aos RSS 

 

A proteção da saúde e a qualidade ao meio ambiente foram estabelecidas 

através da Política Nacional de Resíduo Sólido (PNRS), por meio da Lei 12.305, que 

dispõe diretrizes aplicáveis aos resíduos sólidos (BRASIL, 2010). Para que haja a 

formação de cidadãos conscientes do seu papel no que se refere à geração e à 

destinação dos resíduos de serviço de saúde, a sociedade contemporânea vem 

abordando temas como a existência de riscos e problemas relacionados tanto ao meio 

ambiente, quanto à saúde da população (COUTINHO; CARVALHO, 2007). 

A ação do homem vem trazendo alterações climáticas, bem como modificações 

do ecossistema e ameaças à biodiversidade, uma vez que essas ações interferem na 

qualidade de vida no planeta, onde ocorre a poluição de rios e atmosfera e devastação 

de florestas (RICKLEFS, 2003).  

O risco que ocorre no meio ambiente é conhecido como risco ambiental, e pode 

ser submetido à classificação de acordo com o tipo de atividade; exposição 
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instantânea, crônica; probabilidade de ocorrência; severidade; reversibilidade; 

visibilidade; duração e possibilidade de ocorrência de seus efeitos em vários locais ao 

mesmo tempo (SCHNEIDER, 2004).  

Dentre os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), esses são compostos em sua 

maioria pelos RSS, isso não só devido à quantidade gerada como também pelo 

potencial risco que afeta à saúde coletiva e ambiental (RAMOS et al., 2011). Os 

materiais biológicos contaminados, objetos perfuro-cortantes, peças anatômicas, 

substâncias tóxicas, inflamáveis e radiativas são resíduos que quando manejados 

sem procedimentos técnicos adequados, oferecem risco à saúde, ao meio ambiente, 

às pessoas que os manuseiam dentro e fora dos ambientes geradores e a comunidade 

hospitalar, o que inclui os pacientes em tratamento, devido estarem com baixa 

imunidade (BRASIL, 2001).  

É notório que embora exista um amparo legal por meio de leis e normas para a 

minimização dos problemas que envolvem as gestões dos resíduos sólidos de saúde, 

na prática a realidade é bem diferente, podendo comprovar o não cumprimento das 

normas vigentes ao serem observados diariamente que os resíduos sólidos de saúde 

de áreas hospitalares são desprezados inadequadamente. Um exemplo é o centro 

cirúrgico, onde se descartam em lixo comum de hospital restos de tecido humano, 

placenta, resíduos pós-aborto, bolsa de hemoderivados e prótese, sem se preocupar 

com o seu destino final e com os impactos que podem acarretar no ambiente e no ser 

humano (CAFURE; GRACIOLLI, 2015). 

Uma vez que o hospital reúne portadores de várias patologias em um mesmo 

espaço, gera resíduos que quando descartados em áreas sem preparo adequado no 

seu destino final, se tornam perigosos tanto à saúde da população quanto por poluir o 

meio ambiente, este também é considerado um grande gerador de epidemias (BRITO, 

2000). Para que haja melhor preservação do meio ambiente, promoção e proteção da 

saúde é fundamental que o manejo dos resíduos seja realizado de maneira adequada.  

De acordo com Moraes (2007), em casos de serem acondicionados em aterros, 

estes resíduos por serem fontes de compostos orgânicos voláteis, pesticidas, 

solventes e metais pesados, acabam interferindo na qualidade do solo, da água e do 

ar, ainda segundo autor, os resíduos sólidos têm causa direta e indireta com as 

transmissões de doenças. No que diz respeito às causas diretas, essa relação dos 

RSS com a doença não tem muita comprovação do ponto de vista sanitário, porém, 

no que diz respeito a fatores indiretos, temos exemplos de transmissão por meio de 
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vetores artrópodes (moscas, mosquitos e baratas) e roedores, já que estes encontram 

alimentos e condições adequadas para proliferação nos resíduos sólidos.  

Os tipos de resíduos hospitalares variam de acordo com a assistência prestada 

à população, pode ser comum (provém de material de escritório) ou 

séptico/contaminado (procede do trato das doenças). Independentemente dos tipos 

de resíduos gerados, atenção especial é dada aos resíduos biológicos, perfuro-

cortantes, químicos e radioativos (SILVA; SOARES, 2004).  

Quando o gerenciamento dos resíduos hospitalares ocorre de maneira 

incorreta, isso reflete em impactos ambientais de grandes proporções, que podem 

gerar epidemias decorrente de contaminação do lençol freático pelos vários tipos de 

resíduos dos serviços de saúde, ou podem levar a contaminação e elevados índices 

de infecção hospitalar (CAFURE; GRACIOLLI, 2015). 

 Portanto, é fundamental que os serviços de saúde tenham dedicação a 

temática adequando os espaços físicos e capacitando os profissionais a realizar o 

planejamento e gerenciamento de RSS de forma adequada dificultando a proliferação 

de doenças infecciosas e contaminação do ambiente.  
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Exposição Ocupacional e o Risco de Adoecimento em Trabalhadores de Aterro 

Sanitário e de Cooperativas de Coleta Seletiva 

 

Bruna Karoline de Almeida Santiago, Marcelo Dias de Souza, Walkiria Shimoya 

Bittencourt, Helder Cássio de Oliveira, Carla Letícia Gediel RiveroWendt. 

 

Estruturação dos Aterros Sanitários e Cooperativas de Coleta Seletiva 

 

Os princípios da administração pública devem ser observados pelo prestador 

de serviços públicos, como previstos na Constituição Federal, notadamente a 

eficiência, para a qual o planejamento é condição indispensável.  

O planejamento dos serviços públicos objetiva fixar metas e definir os rumos 

da organização, considerando os diversos atores envolvidos e as particularidades que 

influenciam a escolha das estratégias. Além disso, deve-se considerar contextos 

futuros e desenvolver procedimentos e operações necessárias ao atingimento dos 

objetivos (BRASIL, 1998).  

A execução dos serviços realizados pela esfera governamental envolverá as 

diversas áreas de planejamento, dentre elas o seguimento do Artigo de número 19 da 

Lei nº 12.305/2010 que dispõe de 19 incisos relacionados ao conteúdo mínimo dos 

Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS). Desses, dez 

estão articulados com o planejamento de ações voltadas à coleta seletiva e à 

reciclagem. 

Destaca-se o Art. 14, parágrafo único, da Política Nacional de Resíduo Sólido 

(PNRS): 

 
[...] é assegurada ampla publicidade ao conteúdo dos planos de resíduos 
sólidos, bem como controle social em sua formulação, implementação e 
operacionalização. 
 
 

O diferencial de ênfase da PNRS é permitir o planejamento intermunicipal ou o 

microrregional e a substituição dos planos municipais, caso haja planejamento 

regional.  

A PNRS induz à articulação entre os entes federados e à busca de cooperação 

federativa, para reforçar a importância do planejamento. Somente têm acesso aos 

recursos da União para o setor, estados e municípios os que apresentarem seus 

Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 



 

111 

 

As inovações trazidas pela PNRS referentes a Lei Nacional de Saneamento 

Básico (LNSB) renovam a prioridade e a responsabilidade pela destinação adequada 

dos resíduos, os meios utilizados surgem através das responsabilidades 

compartilhadas.  

A LNSB deposita a responsabilidade pelos resíduos sólidos urbanos no poder 

público, já a PNRS acredita que a cadeia do produto a ser descartado deve ser 

compartilhada entre os envolvidos dessa cadeia. O elo dessa questão é a articulação 

entre o prestador dos serviços de coleta domiciliar e a coleta para destinação aos 

sistemas de logística reversa (RIBEIRO, 2012). 

Os Aterros Sanitários são espécie de depósito no qual são descartados 

resíduos sólidos, prioritariamente materiais não recicláveis. Devem estar fora de áreas 

de influência direta em manancial de abastecimento público, assim como, possuir 

sistema de monitoramento de águas subterrâneas do tamanho do empreendimento e 

tratamento de chorume, no Brasil, é o sistema mais adequado, de acordo com o 

Ministério do Meio Ambiente.  

Outro modelo não muito utilizado no Brasil, devido sua organização não se 

submeter legalmente as normativas ambientais brasileiras, se submetem a práticas 

como isolamento, acesso restrito, cobertura dos resíduos com terra e controle de 

entrada de resíduos, mas não atendem às recomendações da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. Já o lixão trata-se de um vazadouro a céu aberto, sem controle 

ambiental e nenhum tratamento ao lixo, onde pessoas têm livre acesso para mexer 

nos resíduos e até montar moradias em cima deles, não se submete as normativas 

ambientais. 

 

Impacto da Exposição a Resíduos no Ambiente de Trabalho que Podem Oferecer 

Risco a Saúde dos Trabalhadores de Aterro Sanitário 

 

A saúde do trabalhador envolvido nos processos de operação do sistema de 

gerenciamento dos resíduos sólidos municipais está relacionada não só aos riscos 

ocupacionais inerentes aos processos, mas também às suas condições de vida 

(ANJOS et al., 1995; VELLOSO, 1995). 

Acidentes de trabalho não passam por registros rigorosos nos países latino-

americanos, o que dificulta os estudos de abrangência na prevenção e cuidado dos 

profissionais atuantes nos aterros sanitários, já as doenças relacionadas ao trabalho 



 

112 

 

com resíduos sólidos municipais, as informações praticamente inexistem (FERREIRA, 

1997). 

Os danos provocados pelos resíduos sólidos ganham grande magnitude 

quando observados por vários ângulos, podendo estender-se a população em geral 

por meio da poluição e contaminação dos corpos d’água e dos lençóis subterrâneos, 

direta ou indiretamente, dependendo do uso da água e da absorção de material tóxico 

ou contaminado. A exposição da população atinge também, seus consumos, carne de 

animais criados nos vazadouros e que podem ser causadores da transmissão de 

doenças ao ser humano. Estima-se que mais de cinco milhões de pessoas morrem 

por ano, no mundo inteiro, devido a enfermidades relacionadas com resíduos 

(MACHADO; PRATA FILHO, 1999). 

O envolvimento dos trabalhadores no processo de manuseio, transporte e 

destinação final dos resíduos, gera outra população exposta, tornando-se notória os 

riscos de acidentes entre esses trabalhadores, muitas delas ocasionadas pela falta de 

treinamento, pela falta de estrutura adequada no ambiente de trabalho e pela 

inadequação da tecnologia utilizada à realidade dos países em desenvolvimento; e 

pelos riscos de contaminação pelo contato direto e mais próximo do instante da 

geração do resíduo, com maiores probabilidades da presença ativa de 

microorganismos infecciosos (SIVIERI, 1995; FERREIRA, 1997; VELLOSO et al., 

1998; ANJOS et al., 1999). 

Um conceito importante a se salientar é a estética, embora nem sempre 

lembrada, o conceito da estética está na apresentação situacional dos aterros 

sanitários uma vez que a visão desagradável dos resíduos pode causar desconforto 

e náusea. Dentre tantos materiais descartados e encontrados nos aterros, é comum 

encontrar agentes químicos, pilhas, baterias, óleos e graxas; pesticidas/herbicidas, 

solventes, tintas, produtos de limpeza, cosméticos, remédios, aerossóis. Sendo que 

alguns desses resíduos são classificados como perigosos e podem trazer malefícios 

à saúde humana e ao meio ambiente. Pesticidas e herbicidas têm elevada solubilidade 

em gorduras que, combinada com a solubilidade química em meio aquoso, pode levar 

à magnificação biológica e provocar intoxicações agudas no ser humano (são 

neurotóxicos), assim como efeitos crônicos. Também estão presentes os metais 

pesados como chumbo, cádmio e mercúrio, que, incorporam-se à cadeia biológica, 

têm efeito acumulativo, podem provocar diversas doenças como saturnismo e 

distúrbios no sistema nervoso, entre outras (KUPCHELLA; HYLAND, 1993). 
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Os agentes biológicos também são componentes de resíduos bastante comum 

nos aterros, mesmo não sendo essa a destinação final adequada para alguns tipos 

desses resíduos, por exemplo, lixo hospitalar. Os agentes biológicos presentes nos 

resíduos sólidos podem transmitir microrganismos patogênicos ocorrem nos resíduos 

sólidos através da presença de lenços de papel, curativos, fraldas descartáveis, papel 

higiênico, absorventes, agulhas e seringas descartáveis e preservativos, originados 

da população, dos resíduos de pequenas clínicas, farmácias e laboratórios e na 

maioria dos casos, dos resíduos hospitalares, misturados aos resíduos domiciliares 

(COLLINS; KENEDY, 1992; FERREIRA, 1997). 

Os serviços de saúde são grandes geradores de resíduos sólidos, oriundos dos 

serviços de saúde, apesar de representarem cerca de 1% da totalidade de resíduos 

gerados no meio urbano, oferecem um preocupante risco sanitário e ambiental 

perante um gerenciamento e descarte inadequado, pois são possíveis fontes de 

propagação de doenças, além de apresentarem um risco ocupacional intra e extra 

estabelecimento de saúde (SILVA; HOPPE, 2005). Os fatores mais preocupantes da 

falta de gerenciamento com os resíduos hospitalares estão relacionados a presença 

de inúmeros microrganismos, uma vez que resíduos hospitalares como curativos, 

agulhas, seringas e luvas descartáveis são misturados a resíduos domiciliares como 

fraldas descartáveis, preservativos, papel higiênico e absorventes (OLIVEIRA; 

CASTRO; ZANDONADI, 2012). 

Alguns metais comumente encontrados nas atividades da sociedade e 

descartados descontroladamente, seus destaques foram o alumínio, cádmio, cromo, 

cobre, ferro, manganês, chumbo, zinco, encontrados em materiais que são 

descartados junto aos resíduos domiciliares e comerciais. A autora mencionou que os 

metais como chumbo e cádmio são considerados tóxicos e prejudiciais para o 

funcionamento do organismo e, outros como o cobre, manganês, cromo e zinco 

podem ser tóxicos apenas em concentrações altas. Já o ferro e o alumínio não são 

considerados tóxicos (GROSSI, 1989). 

Os riscos com materiais e principalmente metais vão muito além dos aterros 

sanitários, esse fator está muito relacionado a necessidade de alguns catadores que 

ao remexerem os resíduos vazados, à procura de materiais que possam ser 

comercializados ou servir de alimentos, tornam-se expostos a todos os tipos de riscos 

de contaminação presentes nos resíduos a longo prazo de forma crônica, ou a curto 

prazo de forma aguda com reações alérgicas imediatas, além dos riscos à sua 
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integridade física por acidentes causados pelo manuseio dos mesmos e pela própria 

operação do vazadouro.  

As falhas de infraestrutura básica para o suporte dos trabalhadores são fatores 

notórios nos lixões e aterros sanitários, dentre eles, fatores simples como refeitórios 

ou banheiros. Nessa condição, muitos trabalhadores passam a se alimentar no próprio 

espaço do lixão ou aterro, chegando a retirar dos resíduos alimentos para consumo 

próprio, comumente desprezado por estarem fora do prazo de validade (ORTÍZ, 2002; 

PORTO et al., 2004). 

As exposições térmicas são vistas como agravantes na saúde dos profissionais 

do aterro sanitário, por realizarem suas atividades ao ar livre, ficam expostos ao calor, 

ao frio, à chuva, às variações bruscas de temperatura, além dos ruídos em excesso, 

que promovem a perda parcial ou permanente da audição, causam cefaleia, tensão 

nervosa e estresse (OLIVEIRA; CASTRO; ZANDONADI, 2012). 

Outros fatores de risco para os trabalhadores incluem, quedas, atropelamentos 

e soterramentos, especialmente nos lixões e aterros sanitários, onde os catadores 

disputam espaço com caminhões e tratores em locais com placas de “risco de 

atropelamento”, sem, entretanto, obterem nenhuma medida de proteção 

(CAVALCANTE; FRANCO, 2007). Embora não tão frequentes, os atropelamentos são 

considerados uma grave ocorrência, visto que podem resultar em acidentes fatais 

(PORTO et al., 2004). Também foi detectado o risco de incêndios, especialmente em 

lixões e aterros sanitários, devido à presença de pilhas e aerossóis espalhados pelos 

resíduos, que podem entrar em contato com produtos inflamáveis, como lubrificantes 

ou cigarros (CAVALCANTE; FRANCO, 2007). 
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A Influência da Poluição Atmosférica nos Casos de Pneumonia em Crianças 

 

Danila Pequeno Santana, Igor Rian Bonelli de Oliveira, Bruna Rosa dos Santos, 

Ageo Mario Candido da Silva, Walkiria Shimoya-Bittencourt 

 

A Pneumonia na População Infantil 

 

A pneumonia é definida como uma infecção do parênquima pulmonar. Pode 

ocorrer quando os microrganismos patogênicos que entram nos pulmões de 

indivíduos suscetíveis causam liberação de toxinas que estimulam a inflamação e as 

respostas imunes, comprometendo os alvéolos e levando ao edema, interferindo 

também com a ventilação e a difusão pulmonar (TORTORA; DERRICKSON, 2016).  

Vários agentes etiológicos como bactérias, fungos, vírus e protozoários 

compõem a gênese da pneumonia. No entanto, em mais de 60% dos casos não é 

possível determinar especificamente sua etiologia devido à dificuldade de se obter 

amostras fidedignas e de respostas em tempo hábil, tornando a realização da coleta 

de exames específicos uma prática não habitual. Ademais, nota-se que os vírus 

predominam nos primeiros anos e as bactérias a partir do final do período pré-escolar. 

Em função dessa dificuldade, o tratamento inicial é comumentemente realizado com 

antibioticoterapia (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA, 

2007). 

As doenças infecciosas geralmente não ocorrem de forma isolada, 

disseminando-se por um grupo exposto a uma origem pontual ou de um indivíduo a 

outro (KASPER; FAUCI, 2015), como as crianças que são consideradas vulneráveis. 

Elas têm características anatômicas e fisiológicas do sistema respiratório com 

algumas particularidades que as torna mais suscetíveis à fadiga respiratória como: 

musculatura menos desenvolvida, elevada taxa metabólica, maior consumo de 

oxigênio, menor reserva ventilatória e maior frequência respiratória e cardíaca 

(SOUTO et al., 2008; MATSUNO, 2012). 

Além disso, os músculos intercostais não conseguem levantar à parede 

torácica de forma eficiente, limitando a ventilação a movimentação do diafragma que 

tem inserção mais horizontal e elevada, fazendo seu movimento ser menor durante a 

inspiração o que limita a expansibilidade do tórax. A caixa torácica é mais complacente 

em decorrência da consistência cartilaginosa dos ossos, esterno mais flexível e 

costelas mais horizontais, levando a um predomínio da respiração abdominal. As vias 
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aéreas possuem diâmetro menor sendo mais curtas e em menor número que em 

adultos, levando a uma resistência maior ao fluxo de ar e do trabalho respiratório 

(SOUTO et al., 2008; MATSUNO, 2012). 

O sistema respiratório começa a se desenvolver na quarta semana de gestação 

regulado por diferentes estruturas em períodos diferentes. A maturação dos pulmões 

começa na sexta semana sendo dividida em quatro estágios: pseudoglandular, 

canalicular, saco terminal e alveolar. No estágio alveolar (32ª semana aos 8 anos de 

idade) 95% dos alvéolos maduros se desenvolvem no período pós-natal, estando bem 

avançado até os 3 anos de idade, com adição de novos alvéolos até aproximadamente 

os 8 anos (MOORE, 2016). Na criança o desenvolvimento alveolar contínuo expõe o 

pulmão a sofrer danos no seu desenvolvimento, como a diminuição da função 

pulmonar associada a poluentes ambientais, deixando sequelas morfológicas e 

estruturais no tecido pulmonar e na mecânica da caixa torácica (FORTOUL et al., 

2011) 

Tais fatores por si só podem contribuir para o desenvolvimento de pneumonia 

quando expostas a agentes patogênicos e quando associados a poluentes ambientais 

prejudicam a função pulmonar ou exacerbam problemas pré-existente (PERLROTH; 

BRANCO, 2017). 

 

A poluição e a Pneumonia em Crianças 

 

Os poluentes atmosféricos são compostos de uma combinação de gases e 

partículas sólidas que constituem o ar natural produzido por fontes naturais e 

antropogênicas, que se intensificaram através da atuação do homem aumentando 

suas descargas e resultando em graves efeitos sobre a saúde humana e meio 

ambiente (FORTOUL et al., 2011). 

Os principais poluentes descritos na literatura que possuem efeitos deletérios 

na saúde da população em geral são: SO2, absorvido predominantemente pelas vias 

aéreas superiores provocando broncoconstrição, secreção de muco e consequente 

aumento da resistência ao fluxo do ar por estreitamento da via aérea (KLAASSEN; 

WATKINS III, 2012); O3 e NOx, gases com menor hidrossolubilidade que produzem 

irritação da mucosa da via aérea superior; CO, com toxicidade consequente da hipóxia 

celular e isquemia após sua ligação com a hemoglobina diminuindo a capacidade 

carreadora do oxigênio (OLSON et al., 2014); PM, cuja composição varia 
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significativamente e induz vários efeitos à saúde a curto e longo prazo dependendo 

das fontes locais. (KLAASSEN; WATKINS III, 2012).  

A despeito da deposição dos poluentes nos pulmões é importante considerar 

que essa deposição depende de seu tamanho, uma vez que é o tamanho que 

determina como o particulado é transportado para o corpo e como é removido do trato 

respiratório. As partículas maiores se depositam no trato aéreo superior pelo 

fenômeno da impactação. A deposição gradual das partículas menores (1 a 5 μg) em 

função de seu peso ocorre por sedimentação, caindo em vias aéreas menores como 

bronquíolos terminais e respiratórios. Outro processo que ocorre na deposição de 

poluentes é a difusão, cujo movimento aleatório de partículas causado pelo contínuo 

bombardeamento de células gasosas facilita sua propagação no sistema respiratório. 

Somente as partículas inferiores a 0,1 μg se depositam nos alvéolos (WEST, 2014). 

As crianças são vulneráveis e suscetíveis à poluição do ar devido a esta 

combinação de fatores fisiológicos e poluentes inalados especialmente durante o 

desenvolvimento fetal e primeiros anos de vida. Pelo fato de seus órgãos estarem 

amadurecendo e respirarem mais rápido que os adultos são suscetíveis a inalarem 

mais poluentes. Também são fatores predisponentes o fato de estarem mais perto do 

solo quando alguns poluentes atingem picos de concentração, gastarem mais tempo 

fora de casa praticando atividades físicas em ar potencialmente poluído e passarem 

muito tempo perto das mães enquanto cozinham. Como consequência, a OMS em 

2016 emitiu um relatório que demonstra que uma em cada nove mortes de crianças 

foram atribuídas aos efeitos da poluição totalizando sete milhões de mortes no mundo, 

sendo que deste total, 543.000 mortes foram causadas por infecções do trato 

respiratório em menores de cinco anos (WHO, 2018). 

Em relação aos efeitos da poluição na saúde das crianças há fortes evidências 

de que: 1) a exposição à poluição do ar danifica a função pulmonar e impede seu 

desenvolvimento mesmo em níveis baixos de exposição; 2) a exposição a poluentes 

como PM2,5, NO2 e O3 estão associados à pneumonia e outras infecções respiratórias 

em crianças, com uma relação especialmente estreita com material particulado (WHO, 

2018). Dessa forma, a inalação de produtos tóxicos como PM, O3, NO2, CO e SO2, 

podem comprometer a função pulmonar das crianças ou exacerbar problemas pré-

existentes, aumentando a incidência de problemas respiratórios nessa população 

(PERLROTH; BRANCO, 2017). 
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Vários estudos demonstram os efeitos dos poluentes atmosféricos na resposta 

inflamatória pulmonar. Em um estudo de revisão sistemática realizada com o objetivo 

de analisar a associação entre poluição do ar e pneumonia em crianças encontrou-se 

evidências de que os poluentes PM10, PM2,5, SO2, NO2, O3, exceto o CO, estão 

consistentemente associados à pneumonia nas crianças. Esses resultados foram 

descritos com base em 425.000 eventos de pneumonia na população infantil (NHUNG 

et al., 2017). Em outro estudo realizado na China com exposição de camundongos ao 

PM2,5 por um ano houve a indução de várias respostas significativas atribuídas as 

altas concentrações de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos originários da 

combustão de carvão e queima de biomassa, evidenciando que o PM2,5 pode 

desencadear a inflamação pulmonar (XU et al., 2018). 

No Brasil destacam-se alguns estudos relacionados à influência de poluentes 

na pneumonia: em São José dos Campos-SP, foi evidenciada uma correlação positiva 

entre SO2, O3 e PM10 com internações por pneumonia em crianças (NASCIMENTO et 

al., 2006); em um estudo ecológico na cidade de Sorocaba - SP,  houve uma 

correlação positiva significante entre internações por pneumonia em crianças e os 

poluentes PM10, NO, NO2, e O3 (NEGRISOLI; NASCIMENTO, 2013); Em outro estudo 

realizado na cidade de Taubaté-SP houve uma correlação positiva significativa entre 

internações por pneumonia e PM2,5 em crianças (CÉSAR et al., 2015). 

Os estudos realizados no Brasil demonstram que a poluição atmosférica 

apresenta duas características regionais distintas, as emissões automotivas e 

industriais nas grandes áreas urbanas e a queima de biomassa na região amazônica. 

Oliveira, Ignotti e Hacon (2011) destacam que a poluição gerada no bioma amazônico, 

predominantemente relacionada a queima de biomassa dos incêndios florestais 

biogênicos e antropogênicos, é maior do que a poluição gerada em regiões do sudeste 

do Brasil em áreas de queima de cana-de-açúcar. Esses fatos por si só demonstram 

existir uma relação entre exposição a poluentes atmosféricos e aumento de 

internações hospitalares por causas respiratórias, com maior incidência de casos 

agudos de asma e pneumonia em crianças e adolescentes (ASMUS, CAMARA, LUZ, 

2016).  
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A Relação da Poluição do Ar na Saúde do Trabalhador 

 

Igor Rian Bonelli de Oliveira, Bruna Rosa dos Santos, Danila Pequeno Santana, 

Osvaldo Borges Pinto Júnior, Walkiria Shimoya-Bittencourt 

 

A Saúde do Trabalhador 

 

Trabalhadores são todos os homens e mulheres que exercem atividades para 

sustento próprio e/ou de seus dependentes, qualquer que seja sua forma de inserção 

no mercado de trabalho, nos setores formais ou informais da economia. O campo da 

saúde do trabalhador, no Brasil, tem como finalidade a promoção e a proteção da 

saúde do trabalhador e para isso monitora as condições de trabalho e os riscos 

presentes neste ambiente, visando à prevenção de agravos à saúde do trabalhador. 

Assim, as ações de saúde do trabalhador têm como foco as mudanças nos processos 

de trabalho que contemplem as relações saúde-trabalho (BRASIL, 2001). 

Já as políticas de atenção à saúde do trabalhador foram impulsionadas após a 

criação da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em 1919. A OIT se constituiu 

por uma estrutura tripartite formada por representantes profissionais, empregadores e 

governamentais que tem por missão promover oportunidades para que homens e 

mulheres possam ter acesso a um trabalho decente e produtivo, em condições de 

liberdade, equidade, segurança e dignidade. Dessa forma, a OIT desempenha um 

papel importante na definição das legislações trabalhistas e na elaboração de políticas 

econômicas, sociais e trabalhistas até o presente momento (OIT, 2015). 

Com a criação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) em 1º de maio de 

1943 no Brasil, a ênfase do cuidado à saúde do trabalhador foi alavancada, ao quais 

as empresas passaram a ser obrigadas a organizarem comissões internas, com 

representação dos empregados, para estimular o interesse pelas questões de 

prevenção dos acidentes de trabalho (OLIVEIRA, 2009). Em consonância com os 

objetivos da CLT, foram aprovadas em 1978 as primeiras Normas Regulamentadoras 

(NR) por meio da Portaria Nº 3.214 (BRASIL, 1978). Dentre as normas 

regulamentadoras, a NR 09 classifica e identifica os riscos que os trabalhadores estão 

expostos, sejam eles causados por agentes físicos, químicos e biológicos (BRASIL, 

2004). 

Além disso, o ambiente de trabalho expõe os trabalhadores aos diversos 

agentes químicos e biológicos que podem ser desencadeadores de agravos e 
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doenças respiratórias. Entre estes, encontram-se a poluição do ar nos espaços intra-

ambientes, como também poeiras e tabagismo passivo em ambientes de trabalho 

(RONDON; SILVA, BOTELHO, 2011).  

Ao mesmo tempo, nesta relação homem-ambiente, através do ar inspirado, o 

aparelho respiratório é o órgão que estabelece o maior contato com o meio externo. 

Assim, a atividade profissional do indivíduo e a qualidade do ar presente no ambiente 

de trabalho são fatores importantes que podem desencadear danos ao aparelho 

respiratório (PIVETTA; BOTELHO, 1997), como por exemplo: o grande número de 

agentes poluentes existentes nas cozinhas de restaurantes, sendo esses 

trabalhadores uma classe ocupacionalmente exposta a estes compostos tóxicos 

(TANER; PEKEY; PEKEY, 2013; BADYDA et al., 2017). 

 

A Poluição e a Saúde do Trabalhador 

 

A poluição atmosférica ganha destaque dentre as diversas problemáticas 

ambientais existentes e segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), foi 

responsável pela morte de 3,6 milhões de pessoas no mundo em 2012, o quádruplo 

do que há quatro anos (WHO, 2014). Apesar dos efeitos da poluição terem sido 

descritos desde a antiguidade, somente com o advento da revolução industrial a 

poluição passou a atingir a população em grandes proporções (SALVI; BARNES, 

2009). 

Considera-se poluente qualquer substância presente no ar e que, pela sua 

concentração possa torná-lo impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde (BRAGA; 

PEREIRA; SALDIVA, 2002). Estes são emitidos para a atmosfera principalmente por 

indústrias, veículos automotivos, termoelétricas, queima de biomassa e combustíveis 

fósseis. Podem ser classificados em primários (emitidos diretamente para a 

atmosfera) e secundários (resultantes de reações químicas entre os poluentes 

primários) (ARBEX et al., 2012). 

Os principais poluentes primários monitorados no Brasil e no mundo são 

monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrogênio (NO2 ou NOx), dióxido de enxofre 

(SO2), compostos orgânicos voláteis (COVs). Um exemplo de poluente secundário é 

o ozônio (O3), formado a partir da reação química induzida pela oxidação fotoquímica 

dos COVs e do NO2 na presença de raios ultravioleta provenientes da luz solar (WHO, 

2005; KÜNZLI; PEREZ; RAPP, 2010). Essa emissão leva a grandes concentrações 
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de poluentes no meio ambiente, onde a população exposta tende a frequentemente 

absorvê-los (CANÇADO et al., 2006). 

Dessa forma, para limitar os níveis de concentração de poluentes emitidos 

foram estabelecidas diretrizes de qualidade do ar que estabelecem os limites a partir 

dos quais a população exposta sofreria danos à saúde. Esses padrões foram criados 

com o propósito de proteger a saúde dos grupos vulneráveis. Sendo assim, o 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), visando o controle das poluições 

ambientais, criou a resolução CONAMA 03/1990, baseada nos padrões de qualidade 

do ar estabelecidos pela Environmental Protection Agency (EPA) e OMS. Essa 

resolução definiu dois limites, sendo um o padrão primário o qual, se ultrapassado, 

pode causar danos à saúde da população e o padrão secundário, que corresponde a 

concentrações de poluentes abaixo das quais se prevê o mínimo efeito adverso sobre 

o bem-estar da população (CONAMA, 1990). 

Em alguns ambientes de trabalho como indústrias, comércio, restaurantes, 

churrascarias, dentre outros, a emissão de poluentes atmosféricos nesses recintos 

podem expor os trabalhadores a potenciais riscos aos compostos tóxicos emitidos 

(TANER; PEKEY; PEKEY, 2013; BADYDA et al., 2017). Dentre esses poluentes 

destaca-se o material particulado e o monóxido de carbono.  

O material particulado (MP) é uma mistura complexa de substâncias suspensas 

na atmosfera, que variam em tamanho, composição e origem. Essas substâncias se 

encontram em estado sólido e/ou líquido; constituídas de compostos orgânicos e 

inorgânicos, provenientes de fontes naturais (como queima espontânea de florestas) 

ou antropogênicas (emissões industriais e de veículos automotores). O diâmetro 

aerodinâmico é geralmente referido como o tamanho da partícula, que é bastante 

variado, podendo ser de poucos nanômetros (nm) a mais de 100 micrômetros (µm) 

(FUZZI et al., 2015; FALCON-RODRIGUEZ et al., 2016). 

A fração do MP cujas partículas possuem entre 2,5 e 10 µm de tamanho é 

também chamada de MP inalável ou partículas inaláveis (MP10). É formada a partir de 

gases presentes na atmosfera, por nucleação, condensação e coagulação e 

proveniente, principalmente, de processos de combustão industrial e de veículos 

automotores, da ressuspensão do solo. Parte do MP10 é composto por partículas com 

2,5 µm ou menos de tamanho e essa fração é conhecida como partículas inaláveis 

finas (MP2,5). Da mesma maneira, são formadas por processos de nucleação, 

condensação e coagulação como fontes secundárias, provenientes de reações de 
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combustão de combustíveis orgânicos (carvão e biomassa) e de veículos automotores 

(WHO, 2000; CETESB, 2013). 

O MP2,5 se deposita lentamente e é capaz de permanecer suspenso na 

atmosfera durante dias e até semanas, podendo ser transportado por quilômetros 

(WANG et al., 2016). As partículas inaláveis ultrafinas (MP0,1) correspondem à fração 

do MP que contém partículas de tamanho igual ou menor que 0,1 µm e são originadas 

principalmente a partir de fontes antropogênicas que fazem queima de combustíveis 

fósseis, como veículos automotores e indústrias (CHEN et al., 2016). 

Estudos experimentais e epidemiológicos evidenciam que o material 

particulado pode causar diminuição da função pulmonar, inflamação pulmonar e 

agravamento de doenças pré-existentes e que seus efeitos são sentidos 

principalmente nas populações mais vulneráveis, como crianças e idosos, além de 

pessoas com doenças cardiorrespiratórias pré-existentes (SEATON et al., 1995; 

SALDIVA et al., 2002; DOCKERY, 2009; LAUMBACH, 2010; ROM; BOUSHEY; 

CAPLAN, 2013). 

Além disso, recentemente a International Agency for Research on Cancer 

(IARC) concluiu que a exposição à poluição atmosférica e ao MP é carcinogênica para 

seres humanos (Grupo 1), causando preponderantemente o câncer de pulmão (IARC, 

2016). 

Para Bruce, Perez-Padilla e Albalak (2000) o monóxido de carbono é uma 

das principais substâncias nocivas que causam danos à saúde humana. Segundo 

Lacerda e colaboradores (2005) o CO é um gás perigoso, incolor, inodoro, sem 

sabor e não irritante, considerado um dos maiores contaminantes da atmosfera 

terrestre. 

As principais fontes emissoras deste gás são os veículos automotivos, 

aquecedores a óleo, queima de tabaco, churrasqueiras e fogões a gás (CANÇADO et 

al., 2006). Sua afinidade pela hemoglobina é 240 vezes maior que a do oxigênio, o 

que faz com que uma pequena quantidade de monóxido de carbono possa saturar 

uma grande quantidade de moléculas de hemoglobina. Como consequência, ocorre 

diminuição da capacidade do sangue de transportar oxigênio e desvio da curva de 

dissociação da hemoglobina para a esquerda, o que pode causar hipóxia tecidual 

provocada pela conversão da oxihemoglobina em carboxihemoglobina (COHb) 

(REHFUESS; BRUCE; SMITH, 2011). 
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De acordo com o CONAMA, o padrão primário e o padrão secundário 

estipulados para emissão de CO são as concentrações médias de 9 partes por milhão 

(ppm) de CO em 8 (oito) horas e a concentração média em 1 hora, de 35 ppm. O nível 

de atenção será aquele no qual a concentração média, durante 8 h, for igual a 15 ppm. 

O nível de alerta será atingido quando a concentração de CO for igual a 30 ppm, 

durante 8 horas seguidas. E por fim, o nível de emergência será atingido em uma 

concentração de 40 ppm de CO em 8 horas (CONAMA, 1990). 

Além disso, a literatura aponta que uma das formas de se medir o CO é através 

do monóxido de carbono exalado (COex). Este tem sido usado rotineiramente e com 

sucesso para monitoramento da cessação do tabagismo (CHEN et al., 2015; RIPOLL 

et al., 2012). Por conseguinte, é concebível ser utilizado como índice de exposição a 

outras fontes de poluição atmosférica que não o tabagismo, como a poluição do ar 

que contém CO (CLAYTON et al., 2001; BAUER; PANNEN, 2009). 

Segundo a Norma Regulamentadora Nº7 (NR-7) do Ministério do Trabalho (MT) 

da Portaria 3.214 de dezembro de 1994, o indicador biológico recomendado para 

avaliação da exposição ao CO é a COHb. O valor de referência da normalidade, 

definido como o valor possível de ser encontrado em populações não expostas 

ocupacionalmente, é de 1% de COHb. O índice biológico máximo permitido (IBMP), 

definido como o valor máximo do indicador biológico para o qual se supõe que a 

maioria das pessoas ocupacionalmente expostas não corre risco de danos à saúde, é 

de 3,5%. A ultrapassagem deste valor significa exposição excessiva. Já para não 

fumantes a concentração normal de COHb no sangue é de 0,5% devido a produção 

endógena de CO durante o catabolismo do heme. E para fumantes de 1 a 2 maços/dia 

é de 4,0 a 5,0% e mais de 2 maços/dia é de 8,0 a 9,0% (OGA, 2003; VARISCO, 2004). 

Medidas de avaliação dos níveis de monóxido de carbono exalado podem servir 

de um recurso extremamente importante no monitoramento da exposição ocupacional 

ao monóxido de carbono, pois tais análises podem contribuir para o planejamento e 

estratégias de vigilância, minimizando os possíveis riscos à saúde desses 

trabalhadores quanto para os impactos antrópicos resultantes da poluição do ar. 
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Atividade Física em Ambientes com Poluição Atmosférica 

 

Bruna Rosa dos Santos, Igor Rian Bonelli de Oliveira, Danila Pequeno Santana, 

Henrique César Santejo Silveira, Walkiria Shimoya-Bittencourt 

 

A Atividade Física 

 

O crescente avanço dos recursos criados pelo homem em termos de estrutura, 

tecnologia e pesquisa também influenciam a busca pelo conhecimento e melhorias 

na saúde contribuindo para expectativas crescentes na qualidade de vida. Essa busca 

constante por fatores que contribuem ao aumento da saúde e da longevidade tem 

aproximado cada vez mais a população e a prática de atividade física (HODGSON, 

2018; RIBEIRO; 2018). 

A atividade física ou exercício físico pode ser definido como qualquer 

movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que possa resultar em 

gasto de energia e aumento do metabolismo acima do nível de repouso. Pode ser 

ainda definido com uma atividade que realiza repetições sistemáticas de movimentos 

orientados, aumentando assim o consumo de oxigênio pelo músculo, gerando um 

trabalho (ARAUJO, 2000; PELEGRINI, 2011). 

Ademais, a atividade física possui subgrupos relacionados com os movimentos 

corporais que apresentam gasto de energia e aumento do metabolismo basal, 

gerando força e interrompendo a homeostase. Dentro dos subgrupos ainda possuem 

diversos métodos e tipos de exercícios que podem ser realizados e incorporados no 

dia a dia dos praticantes, classificando-os como indivíduos não sedentários, trazendo 

também benefícios relacionados com a saúde mental e corporal, entre outros. Por ser 

planejado e estruturado, o maior propósito da atividade física é a manutenção ou 

melhora do condicionamento físico, que pode ser medido e acompanhado através de 

exames e avaliações periódicas (SOUZA, 2018; SILVA, 2013; MEYER, 1999). 

A capacidade do desempenho está intimamente relacionada com a hora em 

que a temperatura corporal atinge o seu pico colaborando para o consumo de oxigênio 

(VO2) e das taxas de ventilação (VE). Ao adquirir tal habilidade e um gasto energético 

consideravelmente maior ao de repouso, associados à intencionalidade e 

planejamento do exercício, desenvolve-se no corpo uma adaptação ao esforço, 

melhorando seu condicionamento (MINATI, 2006; KUNZLER, 2014). 
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As respostas ao exercício e ao desempenho funcional estarão, portanto, 

sofrendo constantes influências; genéticas e ambientais, que incluem: sexo; idade; 

somatotipo (altura – peso), tipo de unidades motoras, local onde se realiza o exercício, 

tipo de exercício, quantidade de dias praticados etc. Tal fato possibilita demonstrar 

que o físico pode ser alterado pelas características fisiológicas específicas, e que 

muitas delas podem ser medidas ou descritas, e modificadas também por 

características externas como o ambiente (FERREIRA, 2017). 

Alguns fatores favorecem a busca pela atividade física como: as indicações 

feitas por profissionais da saúde, a facilidade do acesso não havendo necessidade 

apenas de frequentar academias, podendo se realizada em parques, clubes e até 

mesmo em casa.  O baixo custo e a diminuição no uso de medicamentos também 

são pontos positivos que contribuem para o estimulo e a fidelização ao exercício pelo 

praticante. A interação social que é desenvolvida em grupos de atividades e o contato 

com o ambiente quando está é praticada em locais ao ar livre também podem ser 

alguns dos atrativos (ARAÚJO, 2017). 

Outro fator que vem influenciando a busca pela pratica de atividades, além das 

condições benéficas para o ganho e manutenção da saúde é a preservação da 

independência funcional. Sua mensuração transforma-se em ferramenta fundamental 

na identificação de múltiplos problemas de saúde, visto que o ser humano tem 

aumentado significativamente seu tempo de vida. Um dos fatores que contribuem 

para se viver mais está relacionado à atividade física. Dessa forma, nota-se que a 

cada dia cresce o número de pessoas que procuram realizá-las contribuindo para o 

aumento de estudos que confirmem os benefícios do exercício físico para o ganho e 

manutenção da saúde (DIAS, 2011). 

 

Poluição do Ar e Atividade Física 

 

Poluente é considerado qualquer substância presente no ar que através de sua 

concentração o torna impróprio e nocivo à saúde. Os principais poluentes gasosos 

monitorados no Brasil e pelas principais agências ambientais em todo o mundo são: 

óxidos de nitrogênio (NO2 ou NOx), compostos orgânicos voláteis (COVs), monóxido 

de carbono (CO) e dióxido de enxofre (SO2). (NICOLUSSI, 2014; RIBEIRO, 2018; 

ANGEOLETTO, 2018). 



 

133 

 

Já os poluentes não gasosos são considerados partículas sólidas ou líquidas 

finamente divididas, como poeira, fumaça, spray etc. Estes são conhecidos como 

material particulado (MP) (BIDETTI, 2011; DRUMM et al., 2014). 

O MP pode ter origem primária ou secundária, tornando-se hoje o poluente 

mais estudado. Apresenta uma variação de tamanho, formato, área de superfície e 

composição química, que é diferenciado através do local de sua produção ou fonte 

emissora. Seus efeitos sobre a saúde podem se manifestar após um curto espaço de 

tempo (horas ou dias) de forma aguda, ou com exposição de durações de anos, sendo 

assim a forma crônica (SANTOS, 2019).  

Além disso, a qualidade do ar de uma região ou ambiente está relacionada às 

emissões atmosféricas e a um conjunto de fatores, tais como a topografia e condições 

meteorológicas, que podem promover a dispersão no transporte e na concentração 

dos gases poluentes, grande parte proveniente da poluição produzida pelo tráfego de 

veículos. Segundo pesquisas a cada duas horas de trânsito, equivalem a fumar um 

cigarro por dia, assim como morar em centros urbanos com altos níveis de poluição 

equivalem a diminuição em média, de um ano e meio de vida (SALDIVA, 2018; 

DAPPER, 2016). 

A poluição do ar é hoje um grande desafio para a saúde pública mundial. 

Estima-se a contaminação atmosferica atualmente leva a cerca de 24% de mortes por 

doenças cardiovasculares, 25% por acidente vascular cerebral, 43% por doença 

pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) e 29% associadas ao câncer pulmonar. Além do 

aumento do número de internações pela alta contaminação do ar (BRAGA, 2007). 

Essa contaminação do ar pode causar uma resposta inflamatória no aparelho 

respiratório induzido pela ação de substâncias oxidantes, as quais acarretam 

aumento da produção, acidez, viscosidade e da consistência do muco produzido 

pelas vias aéreas. A diminuição da resposta e/ou eficácia do sistema mucociliar, são 

algumas das consequências, observadas decorrentes da exposição a poluentes 

atmosféricos (ARBEX, 2012; CANÇADO, 2006;). 

A atividade física leva a um aumento da ventilação pulmonar e esse aumento 

fisiológico pode acarretar como consequência uma maior absorção de ar tóxico 

também pelas regiões distais dos pulmões. Tal fato conduz a um comprometimento 

da estrutura pulmonar como um todo (SALDIVA, 2018). 

As alterações decorrentes do exercício físico fazem com que a demanda de 

oxigênio para o corpo, como músculos, coração e pulmões sejam mais intensas. E 
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para atendê-la o corpo passa a inalar mais ar, a respiração torna-se frequentemente 

oral, especialmente quando o exercício se intensifica e consequentemente mais 

poluentes é respirado (PELEGRINI, 2011). 

Dessa forma, os poluentes não passam pelas narinas e não recebem o 

processo de filtração, portanto adentram no trato respiratório pequenas partículas, 

que serão absorvidas e irão interferir no consumo de oxigênio pelos tecidos, podendo 

provocar inflamação nas vias áreas (ARBEX, 2012). 

Ao realizar exercício físico em ambientes poluídos por gases tóxicos e material 

particulado pode afetar o desempenho na atividade realizada de forma negativa, 

especialmente em atletas, pelos efeitos da exposição aguda ao ar poluído de forma 

mais intensa do que em indivíduos que não estejam na prática de atividade física 

(DAPPER, 2016). 

Um exemplo disso é o monóxido de carbono, considerado um dos poluentes 

de maior concentração e de maior facilidade de formação ambiental. Este gás, 

apresenta uma alta capacidade de ligação à hemoglobina, o que gera um efeito 

significativo na captação de oxigênio, impossibilitando que tal molécula realize uma 

ligação com o grupamento heme da hemoglobina, e como consequência redução da 

nutrição dos músculos e déficit no desempenho do exercício (SALICIO, 2016). 

Portanto, esses indivíduos podem apresentar inflamação das vias aéreas a 

curto prazo como: irritação das mucosas, da garganta, bronquite e desconforto 

respiratório como falta de ar. E deterioração da função pulmonar em longo prazo 

devido ao aumento da capacidade respiratória pode ser exacerbada, quando o 

contato aos agentes poluentes se intensifica durante o exercício (RIBEIRO, 2018; DI 

ALENCAR 2010). 

O corpo humano possui uma grande capacidade de adaptação funcional e 

estrutural ao exercício físico. O aumento da atividade pulmonar induzido pelo 

exercício, atua como reguladores de homeostasia do organismo, ressaltando o 

importante papel da atividade física, não só na vida dos praticantes, como também 

para pesquisadores que buscam qualificar os benefícios e malefícios que o hábito da 

prática pode trazer, incluindo entre eles a exposição aos poluentes atmosféricos no 

ambiente onde realizam tais atividades (FORJAZ, 2011; MONTEIRO, 2004). 

De fato, a poluição atmosférica é considerada uma das principais causadoras 

de efeitos patogênicos que se manifestem no trato respiratório ao atingirem o 

organismo por via inalatória. Portanto, o maior controle sobre a exposição a poluição 
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é essencial, pois as boas condições do oxigênio ao atingirem as vias respiratórias, 

por onde será transportado o ar inalado até o trato respiratório inferior, dependem do 

ar atmosférico apropriado (GOUVEIA, 2019; ARBEX, 2012). 
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Doenças Cardíacas 

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, as doenças 

cardiovasculares (DCV), lideram o ranking de causa de morte a nível mundial, junto 

a doenças respiratórias e encefálicas. As doenças cardiovasculares em geral, são 

termos genéricos que designam todas as alterações patológicas que afetam o 

coração e/ou os vasos sanguíneos. Entre as patologias, inclui-se a doença cardíaca 

coronária, tais como a hipertensão e a arteriosclerose. (MANSUR; et al., 2001; 

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE, 2017). 

No Brasil as DCV aparecem em primeiro lugar entre as causas de morte e 

representam quase um terço dos óbitos totais. Em torno de 65% das mortes pelas 

doenças cardiovasculares, atingem a população adulta entre a faixa etária de 30 a 69 

anos de idade. Os dados do Sistema Único de Saúde (SUS) entre os anos de 2002 

a 2010, registram que essas doenças foram responsáveis, por mais de 8 milhão de 

internações, representaram 30% do total de internações e 22% dos gastos 

financeiros, tais dados a fazem ser considerado um problema de saúde pública 

(ARAUJO; FERRAZ, 2005; BRASIL, 2006; BRASIL, 2010). 

As DCV resultam em uma elevada exigência da fisiologia cardiovascular 

sobrecarregando-a. Tal fato resulta em valores elevados da tensão arterial, o que 

conduz a alterações nas paredes dos vasos sanguíneos que interferem com o fluxo 

do sangue e consequentemente levam a uma oxigenação insuficiente. Além disso, 

bloqueio completo do fluxo de sangue resulta em enfarte do miocárdio. Isto é, em 

geral, uma consequência da arteriosclerose avançada das artérias coronárias 

(TONNE; et.al., 2005). 

Normalmente, as DCV não possuem sintomas, uma vez que seu início 

geralmente é silencioso, muitas vezes só podendo ser identificada já em estágio 

avançado ou crítico. Elas estão mais presentes em pacientes do sexo masculino do 
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que em mulheres. Na maioria das vezes a doença cardiovascular se dá em razão de 

uma vida de excessos e hábitos pouco saudáveis (MANSUR; FAVARATO, 2012). 

Alguns fatores de risco como hipertensão, dislipidemia, obesidade, 

sedentarismo, tabagismo, diabetes e histórico familiar, aumenta a probabilidade do 

desenvolvimento de DCV. Outros fatores podem ser determinantes para o 

adoecimento cardiovascular, incluindo questões sociodemográficas, étnicas, 

culturais, dietéticas e comportamentais, na população de forma geral e de acordo com 

suas tendências ao longo das décadas (ANGEOLETTO, 2018). 

Para evitar implicações mais graves é preciso adotar importantes atitudes no 

estilo de vida, como por exemplo, parar de fumar, realizar atividades físicas, controlar 

o peso, dosar as taxas de colesterol, controlar a pressão arterial e dar preferência a 

alimentos saudáveis. Os cuidados com a saúde do coração devem acontecer desde 

a infância, uma vez que as DCV podem surgir futuramente assim como quem já teve 

algum problema cardíaco é propenso a retorná-lo. Por isso a importância da 

prevenção regular e atenção redobrada (PRÉCOMA; OLIVEIRA, 2019). 

Dessa forma, a implementação de políticas de saúde, entre elas e o estímulo 

aos hábitos de vida saudáveis, o acesso a medidas para prevenção primária e 

secundária das doenças cardíacas, associados ao tratamento de eventos 

cardiovasculares, é essencial para o controle das DCV em todos os países, incluindo 

o Brasil (CIPULLO; et.al., 2010). 

 

Exposição a Material Particulado e Doenças Cardíacas  

 

Poluente é considerado qualquer substância presente no ar que através de sua 

concentração o torna impróprio e nocivo à saúde. Segundo o Ministério do Meio 

Ambiente, dentre os principais poluentes monitorados no Brasil e pelas principais 

agências ambientais em todo o mundo são encontram-se: monóxido de carbono 

(CO), óxidos de nitrogênio (NOx), PM10 (partículas de diâmetro inferior a 10 µm) e 

frações como PM2,5 (partícula com diâmetro inferior ou igual a 2,5 µm) que compõem 

entre 60% e 70% do material em partículas PM10 (NICOLUSSI, 2014; BRASIL, 2019). 

Consideravelmente o ar de uma região ou ambiente está relacionada às 

emissões atmosféricas e a um conjunto de fatores, tais como a topografia e condições 

meteorológicas, que podem promover a dispersão no transporte e na concentração 

poluentes (GRAY, 1988; SALDIVA, 2008; DAPPER, 2016). Assim como o nível da 
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poluição atmosférica é realizada através da quantidade de substâncias poluentes 

presentes no ar. (CETESB, 2005). 

A denominação geral de Material Particulado (MP) se dá a um conjunto de 

poluentes constituídos de poeiras, fumaças e todo tipo de material sólido e líquido 

que se mantém suspenso na atmosfera devido seu pequeno tamanho. Grande parte 

proveniente da poluição produzida e emissão atmosfera provêm de veículos 

automotores, processos industriais, queima de biomassa, ressuspensão de poeira do 

solo, entre outros. O material particulado pode também se formar na atmosfera a 

partir de gases como dióxido de enxofre (SO2), óxidos de nitrogênio (NOx) e 

compostos orgânicos voláteis (COVs), que são emitidos principalmente em atividades 

de combustão, transformando-se em partículas como resultado de reações químicas 

no ar. O tamanho das partículas está diretamente associado ao seu potencial para 

causar problemas à saúde, sendo que quanto menores maiores os efeitos 

provocados (VASCONCELLOS, 1996; CETESB, 2014). 

Hoje o MP, tornou-se o poluente mais estudado, independentemente de sua 

origem, que pode ser primária ou secundária. Podendo apresentar uma variação de 

tamanho, formato, área de superfície e composição química, que é diferenciado 

através do local de sua produção ou fonte emissora. Os efeitos exercidos sobre a 

saúde humana podem se manifestar após um curto espaço de tempo (horas ou dias) 

de forma aguda, ou com exposição de longa duração, ou seja, exposições de anos, 

sendo assim a forma crônica (SANTOS, 2019).  

Desde 2004 a World Health Organization reconhece a exposição à poluição do 

ar como um importante fator de risco modificável de morbidade e mortalidade por 

doenças cardiovasculares das populações, com risco maior atribuível ao material 

particulado (MP). Estima-se que a contaminação atmosferica atualmente leva a 24% 

de mortes por doenças cardiovasculares, 25% por acidente vascular cerebral, 43% 

por doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) e 29% associadas ao câncer 

pulmonar. Além do aumento do número de internações pela alta contaminação do ar 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2016). 

Um dos fatores de risco ambiental mais importante é a exposição ao MP fino 

< 2,5 μm, com risco superior em relação aos que compõe os particulados, 

representando uma grande ameaça à saúde pública. Exposição de curto prazo pode 

aumentar o risco relativo de eventos cardiovasculares agudos em poucos dias. 

Exposições de longo prazo (anos) aumentam ainda mais o risco, o que é parcialmente 
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atribuível ao desenvolvimento de distúrbios cardiometabólicos como hipertensão 

arterial (HA), Diabetes Mellitus (DM), entre outros (BRASIL, 2019). 

Desde a revolução industrial tem se observado que as principais fontes de 

emissão de poluição associada à contaminação do ar urbano estão relacionada com 

o crescimento frenético das indústrias assim como combustão e liberação de material 

particulado dos veículos automotores, que passaram por várias modificações em 

suas construções no decorrer dos anos. Dessa forma, a poluição atmosférica nos 

centros urbanos tem sido identificada como um grave problema de saúde pública 

(BRAGA et al., 2007). 

O Brasil possui alta tendência em mortalidade por doenças cardiovasculares 

relacionadas à inalação de material particulado, tais doenças como infarto do 

miocárdio e acidentes vascular cerebral, sendo os adultos as principais vítimas. As 

inúmeras evidências que indicam que a poluição do ar em nosso meio é suficiente 

para causar danos à saúde, tornam imprescindíveis o melhor detalhamento dessa 

associação, com a identificação de grupos populacionais especiais, patologias 

específicas e níveis ambientais nos quais o processo exposição-adoecimento ou 

morte acontecem (TUAN; VENÂNCIO; NASCIMENTO, 2016). 

A exposição ao MP, principalmente o PM2,5 é considerada extremamente 

danosa para o sistema circulatório por estar diretamente associada à agregação de 

plaquetas que pode promover o aumento da formação de trombose aguda após a 

exposição às partículas. Também há relatos que a exposição a particulados podem 

estar associadas à liberação irregular de citocinas como interleucinas, estimulando 

diretamente ações inflamatórias; e a outro mediador inflamatório, a Proteína C 

Reativa, proteína indicativa de fase aguda da inflamação (ALVES; RODRIGUES, 

2005; MANTOVANI et al., 2016).  

O aumento de endotelina plasmática importante vaso constritor associado com 

disfunção endotelial vascular e prognóstico cardiovascular adverso, pode ser 

aumentada se houver constante exposição a particulados finos e ozônio. 

Consequentemente o sistema circulatório passa por uma severa danificação que 

podem ser irreversíveis ou fatais (LOPES; RIBEIRO, 2006). 

Os mecanismos fisiopatológicos das alterações provocadas pelo MP incluem 

o aumento da viscosidade sanguínea, da reatividade vascular, indução de um estado 

inflamatório sistêmico, alterações no controle autonômico cardíaco como, arritmia e 
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hipertensão, o desenvolvimento e progressão da aterosclerose (IAM), insuficiência 

cardíaca (IC) e outras DCV (ROSE, 1992). 

 As partículas mais finas são mais prejudiciais à saúde cardiovascular dado 

sua maior capacidade de penetração nas vias aéreas. Quando inaladas, penetram 

profundamente no tecido pulmonar, induzindo estresse oxidativo e inflamação, por 

meio da liberação de células de proteção, pelos macrófagos. Paralelamente ao 

estresse oxidativo intenso com início no tecido pulmonar, ocorrem efeitos tróficos em 

células vasculares e cardíacas, aumento da geração de espécies reativas de 

oxigênio, prejuízo da vasodilatação mediada pelo óxido nítrico, disfunção endotelial 

e, consequentemente, desenvolvimento e/ou progressão da ateroesclerose 

(BRENNAN; BAKER; METZLER, 2008). 

Os principais objetivos de promover um ambiente saudável para um coração 

saudável incluem a poluição do ar e sonora no grupo de fatores de risco modificáveis 

para DCV; o ar limpo e redução de ruído em todas as áreas de política de saúde; 

adotar os limites da OMS para a qualidade do ar; reduzir intensamente a emissão de 

gases automotores; promover planejamento urbano verde para redução da poluição 

e promoção de atividade física; promover formas limpas de energia, com veículos de 

baixa emissão e fontes de energias renováveis, sem combustão; garantir fundos para 

estudos sobre os efeitos do estresse ambiental no sistema CV; outro critério 

considerado essencial é fomentar eventos abordando as doenças crônicas não 

transmissíveis, desigualdades sociais, econômicas e ambientais no acesso à saúde 

(CARVALHO, 2012; CARRAPATO; CORREIA; GARCIA, 2017). 
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A Saúde e o Ambiente 

 

A saúde e qualidade de vida humana são determinadas por fatores ambientais, 

físicos, químicos, biológicos ou sociais. Relaciona-se também com a prática de 

avaliação, correção, controle e prevenção daqueles fatores que, presentes no 

ambiente, podem afetar potencialmente de forma adversa a saúde humana de 

gerações presentes ou futuras (OMS, 1988). Como também a sustentabilidade da 

vida, dada pelo equilíbrio e qualidade dos recursos naturais como o ar, o solo e a água 

(MASCARENHAS et al., 2008; IGNOTTI et al., 2010).  

 Nesse contexto, o ar como um dos principais elementos do compartimento da 

biosfera é o mais acometido do ecossistema devido a constante emissão de poluentes 

para atmosfera proveniente das atividades antrópicas, veículos motorizados, 

atividades industriais e fontes estacionárias principalmente nas aglomerações 

urbanas (CAIXETA et al, 2016). Dessa forma, a poluição do ar é definida como uma 

mistura de partículas, de material particulado e gases emitidos para a atmosfera 

através de queima de biomassa e de combustíveis fósseis, dos processos industriais, 

veículos automotivas e termoelétricas (ARBEX et al., 2012). 

 Conjuntamente, esses poluentes são constituídos por uma mistura complexa e 

diversa de elementos químicos com capacidade de causar danos ou desconfortos em 

seres humanos. Atualmente são considerados a segunda principal causa de mortes 

por doenças não transmissíveis, atrás apenas do consumo de tabaco, que 

diferentemente da exposição aos poluentes atmosféricos ambientais, pode ser evitado 

pelo indivíduo (SILVA et al., 2019). 

Vários poluentes atmosféricos contribuem para os desequilíbrios ambientais e 

os principais, de acordo com Santos et al. (2014), são: material particulado (PM), 

(fumos, poeiras, névoas), monóxido de carbono (CO), CO2, NOx,, óxidos de enxofre 

(SO2), hidrocarbonetos, oxidantes fotoquímicos, clorofluorcarbonos, ozônio (O3) e 

óxidos de nitrogênio, chumbo (Pb), fumaça (FAJERSZTAJN et al, 2018). 
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Ademais, a poluição atmosférica assume protagonismo quando o assunto se 

refere a ocorrência de diversos problemas de saúde especialmente às relacionadas a 

doenças respiratórias como asma e bronquite. As altas concentrações de material 

particulado, além de afetar o sistema respiratório, as funções pulmonares e 

desencadear morbidades, pode até levar a mortalidade (WHO, 2016; DAPPER; 

SPOHR, ZANINI, 2016). 

Além de causar vários problemas ambientais e provocarem efeitos prejudiciais 

na saúde da população, as dificuldades decorrentes da poluição do ar também 

provocam impactos negativos nos campos econômico e social. Tal fato se dá pela 

queda da produtividade agrícola, o aumento de custos dos sistemas de saúde, a maior 

vulnerabilidade das populações carentes, as quais podem ser vistas como exemplos 

de problemas causados pela contaminação do ar (INSTITUTO DE ENERGIA E MEIO 

AMBIENTE, 2014). 

 Estudos epidemiológicos sobre os efeitos da poluição do ar na saúde têm sido 

ativamente conduzidos em muitos países, confirmando os danos que os poluentes 

ambientais podem causar na saúde das crianças assim como os impactos gerados na 

saúde e qualidade de vida da população. No entanto, as questões relativas ao 

monitoramento e à qualidade do ar têm gerado inúmeras discussões, cada vez mais 

importantes, uma vez que vários problemas de saúde e os autos índices de 

mortalidade decorrem do efeito e aumento da poluição atmosférica (MONTE et al., 

2016; BAE; KWON, 2019). 

 

Poluição do Ar e Sintomas Respiratórios em Crianças e Adolescentes 

 

 Estudos apontam a existência de fortes evidências na literatura  relatando que 

a exposição precoce à poluição atmosférica é um considerável preditor de morbidade 

respiratória na infância (CLARK et al., 2010), embora a sintomatologia possa iniciar 

em qualquer período da vida, sabe-se que é na população pediátrica que a doença 

tem mais incidência e prevalência desses sintomas, cujas manifestações iniciais 

acontecem em idades inferiores a cinco anos de vida, e em 50% dos casos, os 

primeiros episódios têm início com um ano de idade (BRASIL, 2010).  

Nesse contexto as crianças e adolescentes são particularmente vulneráveis a 

riscos ambientais, devido a imaturidade de seus órgãos e desenvolvimento do sistema 

imune, além de possuir extensão corporal e vias aéreas menores do que adultos. 
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Essas condições somadas a comportamentos específicos da idade, como colocar 

mãos e objetos na boca, brincar e praticar atividades ao ar livre e/ou permanecer em 

tempo considerável em ambientes fechados, pode aumentar consideravelmente a 

exposição a produtos tóxicos dispersos no meio ambiente. 

 Alvin e Andrade (2013), afirmam que em crianças maiores de cinco anos e nos 

adolescentes, o diagnóstico das patologias respiratórias torna‐se mais acessível e 

acurado, devido à existência de história clínica mais definida, melhor caracterização 

dos sinais e sintomas, menor incidência de sibilância associada a viroses respiratórias 

e melhores condições para a realização de exames de função pulmonar. 

 A investigação dos impactos dos poluentes na atmosfera, em especial no meio 

urbano, comprova em unanimidade a associação do fato que quanto maior e por mais 

tempo um indivíduo for exposto aos poluentes do ar, maior será o risco de 

desenvolvimento de processos inflamatórios, doenças associadas ao sistema 

respiratório e problemas cardiovasculares (WHO, 2018).  

 As influencias ambientais ocorrem em diversos domínios, desde o amplo 

ambiente externo (comunidade, fatores climáticos e socioeconômicos), riscos 

ambientais mais específicos, (exposição ao sol, substancias toxicas ambientais, 

álcool, tabaco, deficiências nutricionais, estilo de vida) até o ambiente fisiológico 

interno, (atividade metabólica, resposta ao estresse, sistemas imune e inflamatório, 

processos hormonais, microbiota comensal) (SHANKAR et al, 2018).  

 A ocorrência da exposição da poluição do ar em decorrência de fatores 

ambientais além de ser responsável por grande parcela de adoecimento em adultos 

e principalmente em crianças, podendo causar um aumento da incidência e 

mortalidade de diversas doenças (FERRAZ; HILLESHEIM; ORSO, 2016; YANG, 

2017), revelando, como principais delas, as Infecções Respiratórias Agudas (IRAS), 

responsáveis pela maior taxa de assistência e internações hospitalares (OPAS, 2009), 

além da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), asma, infarto do miocárdio 

(YANG, 2017), rinite alérgica (ROTIROTI, SCADDING, 2016) e bronquite (ZOU et al., 

2018). 

 A rinite alérgica (RA) é uma doença crônica comum infamatória nas vias aéreas 

superiores, na qual acomete cerca de 30-40% da população mundial. Além disso, a 

RA é um problema comum para as crianças, que se desenvolve com base nas 

perturbações do sistema imunitário (ROTIROTI, SCADDING, 2016), causada por uma 
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resposta imunológica inadequada aos antígenos transportados pelo ar (ZOU et al., 

2018). 

 Estudos anteriores, já apontavam associações entre doenças respiratórias e 

poluentes ambientais, apresentando resultados relacionados com a exposição e 

poluição do ar, na qual era considerada como uma das principais causas de muitas 

doenças e alergias comuns e responsáveis por efeitos adversos da saúde respiratória 

em crianças, principalmente as infecções do trato respiratório inferior (KAZSNIA-

KOCOT et al, 2010; RUDAN, 2013). 

 Dunlop et al. (2016) e Viana e Marinho  (2017), supõem ainda que as causas 

das doenças respiratórias, decorrem por determinantes imediatos (vírus e bactérias, 

alérgenos, agentes químicos e físicos); determinantes proximais, (grau de exposição 

da criança a agentes e a susceptibilidade do organismo infantil); determinantes 

intermediários (poluição do ar, status socioeconômico, diferenças culturais, mudanças 

no estilo de vida ou exposição a novos alérgenos, diferenças regionais e a nutrição 

infantil) e por determinantes distais (renda familiar, grau de instrução educacional e a 

desigualdade em saúde entre as populações). 

 Além das doenças causadas pela poluição atmosférica, Monte et al. (2016) 

acrescentam que se pode identificar sinais e sintomas respiratórios como, ardor nos 

olhos, cansaço e tosse seca. O espirro, congestão nasal, febre, dor de cabeça, dor de 

garganta, artralgia, mialgia, prurido ocular, otalgia, dispneia, entre outros também 

estão associados com a exposição à alérgenos (CONSELHO FEDERAL DE 

FARMÁCIA, 2016).  

 Para que seja considerado sinais e sintomas característicos da poluição 

atmosférica, é necessário considerar a associação desses sintomas com as 

alterações respiratórias, por um determinado tempo, sendo os sintomas: tosse, 

expectoração, hemoptise (sangramento das vias aéreas), sibilância (chiado, chieira, 

piado), dor torácica, taquipneia e dispneia e sinais: cianose, baqueteamento digital e 

respirador bucal  (BRASIL, 2010). 

 De acordo com Dapper, Spohr e Zanini (2016), percebe-se que as principais 

doenças e sintomas estudados que acometem principalmente as crianças 

relacionadas a poluição ambiental, são as doenças do trato respiratório, as doenças 

venosas como o acidente vascular cerebral e problemas cardiovasculares, o peso dos 

bebês ao nascer e também a mortalidade por câncer, partos prematuros e anemia. 
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Ao considerar todo o contexto dos problemas ambientais, é plausível a adoção 

de estrategias que enfque a magnitude dos danos gerados no ambito social,  

econômicos e ambientais, considerando os impactos sobre a saude humana, 

degradação dos recursos naturais assim como a necessidade de abordagens 

específicas para manutenção e prevenção de problemas ambientais.  

Para tanto é necessário estrategias que auxiliem a gestão das políticas já 

existentes de forma a atuar diretamente nos efeitos da interação das pessoas no meio 

ambiente, ampliando a possibilidade de adoção de medidas preventivas capazes de 

reduzir as concentrações de contaminantes na atmosfera e a degradação ambiental 

e, consequentemente, os efeitos nocivos à saúde das pessoas. Dessa forma, 

assegurando melhorias da qualidade ambiental e proteção a sáude principalmente 

dos grupos mais vulneráveis como as crianças e os adolescentes. 
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Os Níveis de CO2 e sua Relação com as Doenças Respiratórias Crônicas: um  

Estudo Ecológico 

 

Magno Rafael Miranda Santos, Osvaldo Borges Pinto Junior, Vander Fernandes, 

Cristhiane Almeida Leite da Silva 

 

Poluição Atmosférica 

 

As patologias que afetam o sistema respiratório são consideradas um problema de 

saúde pública, constituído uma das principais causas de internação no Sistema Único 

de Saúde (SUS). Podemos citar entre os diferentes tipos de doenças respiratórias: 

broncopatias, pneumopatias, transtornos respiratórios e infecções, as mesmas se 

caracterizam por apresentar sintomas específicos. Entretanto, nariz entupido, tosse, 

garganta irritada, dores no peito e de garganta, dificuldade em respirar quando não há 

esforço físico e dispnéia, são sintomas habituais entre as mesmas.  

Existem fatores que propiciam o aparecimento deste tipo de doenças como: 

tabagismo, baixo nível socioeconômico, condições ambientais inadequadas e 

respiração em ambientes poluídos. Já os distúrbios respiratórios são causados 

principalmente por reações alérgicas, infecções e inalação de poeiras ou produtos 

químicos, e são determinados pelo tempo e clima, devido a quedas súbitas de 

temperatura ou do aumento em níveis de poluentes de acordo com Fonseca e 

Vasconcelos, (2011).  

Em nosso país, a frequência destas doenças é cada vez mais evidente devido 

basicamente a poluição atmosférica. A queima incompleta de combustíveis fósseis 

(carvão vegetal e mineral, gasolina, querosene e óleo diesel) produz poluentes, gases 

tóxicos como os monóxido (CO) e dióxido de carbono (CO2), que são nocivos para o 

sistema respiratório humano, ocasionando o aparecimento de doenças respiratórias 

(FONSECA; VASCONCELOS, 2011). Objetivo Geral: Apresentar uma tese que possa 

contribuir no debate sobre a complicada questão a emissão de CO2 e seus impactos 

na saúde e o ambiente, a partir de uma perspectiva unificada entre os diversos 

campos do conhecimento implicados, especialmente o viés da saúde pública e as 

ciências ambientais.  

Este objetivo se realizara com a construção de uma agenda de pesquisa que 

ira medir e avaliar os impactos da produção de CO² emitido pelos veículos que 

trafegam na BR364 na saúde da população. Específicos. • Discutir e estimar as 
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conseqüências negativas provenientes do CO² emitido por veículos que trafegam pela 

BR 364, em especial as relacionadas às doenças pulmonares; • Avaliar, a partir de 

bancos de dados existentes no IBGE, DATA SUS, entre outros dos principais fatores 

que contribuem para agravar os riscos de doenças pulmonares • Investigar por meio 

da medição do CO² em determinado locais da cidade de Jaciara o níveis e o risco a 

que a população esta exposta para apresentar algum tipo de patologia respiratória.   

 

Doenças Respiratórias Crônicas 

  

Doenças respiratórias crônicas (DRC) são doenças crônicas tanto das vias 

aéreas superiores como das inferiores. A asma, a rinite alérgica e a doença pulmonar 

obstrutiva crônica (DPOC) são as DRC mais comuns (BRASIL, 2010). 

  Milhões de pessoas de todas as idades sofrem dessas doenças e de alergias 

respiratórias em todos os países do mundo e mais de 500 milhões delas vivem em 

países em desenvolvimento. As DRC têm maior prevalência principalmente entre as 

crianças e os idosos. Comprometem a qualidade de vida e podem provocar 

incapacidade nos indivíduos doentes, causando grande impacto econômico e social. 

As limitações físicas, emocionais e intelectuais que surgem com a doença, como 

consequência o sofrimento na vida do paciente e de sua família e da comunidade 

(BRASIL, 2010). 

Com maior prevalência entre as doenças respiratórias crônicas: a rinite 

considerada um problema mundial de saúde pública, afetando aproximadamente 20 

a 25% da população em geral. De menor gravidade afeta a qualidade de vida podendo 

causar prejuízos pelo absenteísmo ao trabalho e à escola (BRASIL, 2010). 

Já a asma afeta aproximadamente 300 milhões de pessoas no planeta e em 

diversas ocasiões pode estar associada à rinite. O Brasil ocupa a oitava posição 

mundial em prevalência de asma, com estimativas para crianças e adolescentes 

escolares podendo variar de menos 10 a mais do que 20% em diversas cidades, 

dependendo da região e da faixa etária (BRASIL, 2010). 

Da mesma forma a DPOC afeta 210 milhões de indivíduos, é a quarta causa 

de mortalidade e representa 4,8% dos óbitos em todo o mundo acredita-se que 

existam 7,5 milhões de pessoas com DPOC, sendo a quinta e sexta causas de morte 

em nosso país (BRASIL, 2010).  
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A definição de poluição atmosférica é a presença de substâncias estranhas na 

atmosfera, tendo como consequência da atividade humana ou de processos naturais, 

em concentrações suficientes para interferir direta ou indiretamente na saúde, 

segurança e bem-estar dos seres vivos (CANÇADO et. al., 2006). 

 A poluição do ar é apontada em alguns estudos como um fator de risco para o 

desenvolvimento de doenças respiratórias, a queima de combustíveis fósseis pelos 

automotores, a combustão e a expansão das indústrias foram impulsionadas pela 

revolução industrial e isso aconteceu sem si ter o conhecimento sobre os possíveis 

danos que esses poluentes poderiam ocasionar à saúde humana (COELHO, 2007; 

MARIO, 2012).  

Ademias de produzir efeitos negativos para a saúde da população, os 

problemas originados pela poluição do ar também provocam impactos nefastos nas 

áreas econômica e social. O declínio da produtividade agrícola, acréscimo de 

despesas no sistema de saúde, maior vulnerabilidade das populações carentes são 

alguns dos problemas causados pela contaminação do ar (INSTITUTO DE ENERGIA 

E MEIO AMBIENTE, 2014). 

Os danos produzidos pelos poluentes atmosfericos antigem o meio ambiente e 

à qualidade de vida dos individuos, ademais de afetarem as comunidades próximas à 

fonte de emissão, podem viajar muitos de quilômetros pelo ar, chegando a  localidades 

muito distantes (LEITE et al., 2011). 

  Estudos epidemiológicos tentam avaliar os mecanismos pelos quais a poluição 

do ar interfere na saúde das pessoas. Entrento, não são totalmente conhecidos e 

entendere estes procesos é vital, tendo em vista a comprovada morbidade respiratória 

assim como os efeito nocivos que determinados poluentes são capazes de produzir 

na qualidade de vida da população, sendo as hospitalizações apenas um dos efeitos 

negativos gerados pela poluiçao do ar (NEGRISOLI; NASCIMENTO, 2013). 

Os veículos automotivos são a principal fonte de emissão de CO², aquecedores 

a óleo, queima de tabaco, churrasqueiras e fogões a gás. O CO² tem tropismo pela 

hemoglobina 240 vezes maior que a do oxigênio, sendo assim uma pequena 

quantidade de CO² pode saturar uma grande quantidade de moléculas de 

hemoglobina. O que resulta na diminuição da capacidade do sangue de transportar 

oxigênio e desvio da curva de dissociação da hemoglobina para a esquerda, podendo 

ter como consequência a hipóxia tecidual (CANÇADO et. al., 2006). 
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A poluição atmosférica origina uma resposta inflamatória no aparelho 

respiratório produzido pela ação de substâncias oxidantes, as quais ocasionam 

aumento da produção, da acidez, da viscosidade e da consistência do muco produzido 

pelas vias aéreas, induzindo, consequentemente, à diminuição da resposta e/ou 

eficácia do sistema mucociliar (CANÇADO et al., 2006). 

O material particulado resultante da queima de biomassa, poeira de rua e 

atividade agrícola é formada por um núcleo de carbono no qual estão adsorvidos íons, 

como sulfatos e nitratos, metais pesados e material biológico, como pólen, esporos e 

bactérias (ARBEX, et al., 2012).  

Estudos indicam que o efeito dos gases poluentes sobre o desenvolvimento de 

crises respiratórias agudas, representado pelas internações hospitalares, mostra uma 

defasagem. O que pode significar que um indivíduo exposto à poluição em 

determinado dia poderá ser internado nesse mesmo dia ou alguns dias posteriores a 

exposição (NASCIMENTO, et al., 2006; GOUVEIA et al., 2006). 
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Geoprocessamento em Saúde: uma Análise Conceitual 

 

Ariele Assunção Ramos de Souza, Carlo Ralph De Musis 

 
Geoprocessamento 
 

O geoprocessamento pode ser reportado como um constructo que articula 

dados georreferenciados, sejam eles tabulares ou gráficos. O seu uso pelos órgãos 

públicos evoluiu muito nos últimos anos, fornecendo novas perspectivas analíticas, 

sendo relevante no exame e estimativa dos cuidados necessários à saúde coletiva, 

em destaque as relacionadas com a biosfera e o meio físico. Seu ferramental permite 

a análise espacial das doenças e colaboram nos estudos correlatos ao tema. 

A distribuição espacial das doenças endêmicas constitui objeto de estudo da 

epidemiologia geográfica, a geografia e a epidemiologia contiveram estreitas 

semelhanças, constituindo grande relação em estudos da saúde coletiva (HINO et al., 

2011). Quando se considera as demandas da vigilância epidemiológica, a ciência da 

distribuição espacial das doenças pode melhorar a compreensão sobre mecanismos, 

causas e origens. 

 Teve início, segundo Rojas e Barcellos (2014) no final do século XIX, a partir 

da articulação promovida via cartografia entre a geografia e epidemiologia, 

possibilitando a análise de padrões de distribuição das doenças em diferentes escalas 

geográficas. Sua aplicação em estudos oferece possibilidades, permitindo o manejo 

de sua informação espacial, acomodando um panorama mais compreensivo do 

problema em estudo.  

Limita sua aplicação a insuficiência de bases de dados, tanto tabulares quanto 

geográficas. Tivemos avanços, como exemplo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), o Instituto Nacional do Meio Ambiente (IBAMA), a Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA), entre outros, mantém uma base de dados georreferenciados 

disponível em sua base de dados pública na internet. O imageamento por 

sensoriamento remoto também é uma fonte valiosa de informações ambientais. 
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Aplicação no Campo da Saúde Pública 

 

Esse complexo de informações ambientais e socioeconômicas, boa parte delas 

de livre acesso, possibilita desenvolver modelos prestantes a inferência e modelagem 

no campo da saúde. O estudo da ocorrência de doenças a partir de sua localização 

geográfica espacial vem sendo explorado, particularmente para buscar possíveis 

relações causais entre a doença com o ambiente, além da utilização em serviços de 

saúde ou análise comportamental dos usuários. A análise espacial dos dados 

possibilita a localização de casos segundo sua distribuição em determinada área 

geográfica, alicerçando análises geográficas e possibilitando uma tomada de decisões 

mais acurada e rápida. Também, ao dispor da variabilidade espacial, fomenta estudos 

mais precisos, otimizando os recursos disponíveis e no estudo da propagação espaço-

temporal de agravos. 

Como exemplo, temos estudos sobre doenças endêmicas que utilizaram essa 

ferramenta para de modo a avaliar as correlações das variáveis que poderiam afetar 

sua propagação e efeitos. As doenças tropicais negligenciadas (DTNs) constituem um 

conjunto de doenças causadas por agentes infecciosos e parasitários sendo; (vírus, 

bactérias, protozoários e helmintos) que afetam predominantemente populações mais 

vulneráveis dos países subdesenvolvidos tais como: África, Ásia e Caribe (BRASIL, 

2010). Nas últimas décadas tem aumentado nos países desenvolvidos devido à 

intensificação dos fluxos migratórios internacionais, mudanças nos padrões climáticos 

e crises econômicas mundiais ocorridas nos últimos anos (WHO, 2010). Ademais, 

segundo Brasil (2010) os investimentos em pesquisas na maioria das vezes não 

interferem no aumento e produção de novos medicamentos, testes diagnósticos, 

vacinas e outras tecnologias para sua prevenção e controle.  

 Nas décadas de 60 e 70, ocorreu a expansão de endemias rurais para regiões 

urbanas, decorrente aos deslocamentos populacionais do campo para a cidade.  

 Ribeiro et al. (2018) utilizando a técnica de geoprocessamento em estudo de 

hanseníase identificou aglomerados de casos nas regiões onde os índices 

socioeconômicos são predominantemente desfavoráveis e as condições de moradia 

favorecem a existência de aglomerados populacionais, podendo facilitar o processo 

de transmissão da doença e ser apontado como fator de risco. 

 O risco de adoecimento por hanseníase dos contatos domiciliares de pacientes 

multibacilares é de 8 a 10 vezes, quando comparado aos contatos domiciliares de 
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pacientes paucibacilares é de 2 a 4 vezes quando relacionado a indivíduos sadios não 

expostos (CUNHA et al., 2017).  

 O geoprocessamento é uma tecnologia que desenvolve sistemas para coleta e 

tratamento de informações espaciais utilizando múltiplas metodologias e 

equipamentos. Trata-se de um Sistema de Informação Geográfica (SIG) mediante a 

união de hardware, software e dados geográficos, que possibilita capturar, armazenar, 

manipular, analisar e exibir informações geograficamente referenciadas.  

 Os SIG constituem-se através de recursos tecnológicos que atua por meio de 

uma base de dados gráficos, auxiliando na distribuição espacial do problema. 

 Segundo Folger (2009), as informações geoespaciais ou geograficamente 

referenciadas referem-se aos dados de um lugar (espaço, rua, cidade, bairro, etc.) 

como a disponibilização da latitude e longitude, que podem ser alterados e exibidos 

em tempo real.  

 O geoprocessamento produz informação demográfica e contribui para o 

reconhecimento das condições de risco no território, permitem o mapeamento das 

doenças, contribuindo na estruturação e análise de riscos socioambientais, além de 

contribuir no planejamento, monitoramento e na avaliação das ações em saúde 

(RIBEIRO et al., 2018). 

 Os monitoramentos de indivíduos doentes permitem estabelecer uma lógica 

para intervenções que sejam diferenciadas e seletivas, de acordo com os preceitos 

do Sistema Único de Saúde. Os dados geoespaciais podem ser obtidos de várias 

formas: do governo, de empresas, entidades privadas, organizações e outras.  

 Carneiro et. al. (2015) investigaram áreas de risco para ocorrência de doenças 

endêmicas utilizando técnicas de Geoprocessamento e análise espacial em Feira de 

Santana (BA), e concluíram que essas técnicas podem auxiliar na tomada de decisões 

para planejamento urbano assertivo e oferecer, no caso da área de saúde, ações 

específicas com foco na distribuição espacial dos eventos para a população que 

habita aquele espaço geográfico. 

 Brasil (2006) descreve que o mapeamento georreferenciado em vigilância, 

traduzem hipóteses sanitárias sobre o processo saúde-adoecimento na comunidade. 

 O reconhecimento de um território é essencial para a caracterização da 

população além de permitir identificar seus problemas de saúde por consentir a 

identificação dos condicionantes e determinantes sociais para avaliação do impacto 

dos serviços de saúde sobre a população (CARRAPATO et. al., 2017). 
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 As efetivações das atividades de atenção à saúde baseiam-se no entendimento 

de como funcionam e se articulam as condições econômicas, sociais e culturais, em 

um território, e de como se dá a vida das populações, seus atores sociais e sua íntima 

relação com seus espaços e seus lugares (GOLDSTEIN et al., 2013). 

 Segundo Barcellos et. al. (2018) é necessário compreender os aspectos 

conceituais entre a epidemiologia e a geografia da saúde, onde uso do espaço precisa 

integrar os elementos espaciais que interliguem condições socioambientais e o 

entendimento de circunstâncias em que o espaço pode produzir riscos à saúde.  

 A análise da distribuição espacial das doenças e seus determinantes possibilita 

inferir os riscos no qual a população se encontra exposta, permitindo acompanhar o 

grau de disseminação de ocorrência desses agravos, fornecendo parâmetros para os 

esclarecimentos causais, além da definição de prioridades e avaliação do impacto das 

intervenções realizadas (HINO et al., 2006). 

 Nesta forma de abordagem, o mapeamento de eventos se torna um 

instrumento importante para a saúde pública, tanto no diagnóstico quanto no 

planejamento, auxiliando na compreensão do caráter geográfico da ocorrência desses 

eventos (SANTOS, 2001), sua aplicação na pesquisa proporciona recursos úteis, 

possibilitando uma via de articulação entre saúde e ambiente, subsidiando a 

compreensão dos problemas, e por consequência, colaborando com o planejamento, 

monitoramento e avaliação das ações de saúde no Brasil.  
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Associação Entre Artrite Psoriásica e Tabagismo 

 

Boris Felsky dos Anjos e Vander Fernandes, Veronica Palmiro, Luciana Carolina 

Ishikawa Santos 

 

Artrite Psoriásica 

 

A palavra grega psora, significa prurido, coceira, sendo um sintoma frequente 

em pacientes que possuem doenças cutâneas. Assim, a psoríase é caracterizada pelo 

surgimento de lesões avermelhadas, escamosas, que afetam principalmente joelhos, 

cotovelos e couro cabeludo. Esta patologia foi descrita pela primeira vez no fim do 

século XVIII, porém, acredita-se que Galeno (129-200 d.C), médico e filósofo romano, 

já havia descrito esta doença anteriormente (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

REUMATOLOGIA, 2012). 

A Artrite Psoriásica (AP) é uma artropatia inflamatória (que une manifestações 

cutâneas e articulares), soronegativa para o Fator Reumatoide (FR). As estatísticas 

demonstram que 6 a 42% dos pacientes com psoríase, desenvolvem algum tipo de 

acometimento articular, ocorrendo com maior prevalência em indivíduos brancos de 

ambos os sexos, frequentemente com idade entre 20 e 40 anos (GALLINO et al., 2016; 

GALLINO et al., 2016; SAMPAIO-BARROS et al., 2007). 

 A etiopatogenia da AP é multifatorial, envolvendo fatores genéticos, 

ambientais e imunológicos, e está associada à presença de antígenos HLA-B57 e 

HLACw6. O polimorfismo do Fator de Necrose Tumoral (TNF) – alfa, tem sido 

vinculado com a artrite psoriásica. Em relação aos fatores ambientais pode-se citar a 

infecção por retrovírus ou bactérias Gram-positivas como o estreptococo e o HIV, o 

trauma de articulações e algumas drogas (betabloqueadores, lítio, inibidores da 

enzima conversora de angiotensina e inibidores da COX-1) (SAMPAIO-BARROS et 

al., 2007; GOLDENSTEIN-SCHAINBERG, FAVARATO, RANZA, 2012; CARNEIRO et 

al., 2013). 

 O quadro clínico é variável e inclui o acometimento cutâneo e ungueal, do 

esqueleto axial, oligoartrite assimétrica ou poliartrite, dactilite e entesite, podendo 

apresentar sintomas como fadiga, anorexia ou perda e peso. Esta patologia está 

associada à incapacidade funcional, diminuição dos anos produtivos do indivíduo e 
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deterioração da qualidade de vida com impactos na esfera pessoal, familiar e social, 

assim como aumento da mortalidade (GALLINO et al., 2016). 

 Neste sentido, o profissional médico deve informar o indivíduo, de modo 

realista, sobre as perspectivas prognósticas da doença, além de salientar que a 

participação ativa do paciente se faz necessária, pois questões relativas à hábitos de 

vida serão pontos fundamentais para o sucesso terapêutico. Por isto, deve-se 

enfatizar que os pacientes devem ser estimulados a ter uma alimentação saudável, 

prática de exercícios, abandono do tabagismo e acompanhamento por equipe 

multidisciplinar, voltada para o cuidado com o paciente em suas várias necessidades 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE REUMATOLOGIA, 2012; GALLINO et al., 2016). 

 Sem tratamento, esta patologia pode evoluir para deformidades irreversíveis. 

Portanto, a escolha do tratamento dependerá da forma e da gravidade dos 

envolvimentos cutâneo e articular. Após a determinação do diagnóstico, é necessário 

caracterizar a forma clínica da artrite e da psoríase, de modo a proporcionar o 

tratamento mais adequado e prognóstico final da doença (GOLDENSTEIN-

SCHAINBERG; FAVARATO; RANZA, 2012). 

 A terapia específica deve ser implementada precocemente para evitar a 

incapacitação funcional e possibilitar ao paciente uma melhor qualidade de vida. Para 

isso é importante a individualização do tratamento, além da abordagem conjunta de 

diversos profissionais de saúde (GOLDENSTEIN-SCHAINBERG; FAVARATO; 

RANZA, 2012). 

 
Tabagismo e Artrite Psoriásica 
 
 Pacientes portadores de psoríase demonstram uma frequência aumentada de 

tabagismo e etilismo, o que contribui para o aumento do risco de doença 

cardiovascular. Desta forma, o risco de desencadeamento da psoríase é 70% maior 

em pacientes tabagistas, quando comparados aos pacientes não tabagistas. O 

tabagismo é associado principalmente às formas pustulosas de psoríase, além de 

menor resposta a terapêutica medicamentosa, neste sentido inclui-se que os efeitos 

do tabagismo em pacientes com artrite psoriásica seria anulado apenas após vinte 

anos de abstinência e é aumentada para fumantes correntes do que em pacientes ex-

tabagistas (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA, 2012). 
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 Neste sentido, os dados de alguns estudos indicaram que a exposição a fatores 

ambientais como o tabagismo e outros “gatilhos agudos”, podem influenciar o 

desenvolvimento da psoríase e da AP, afetando sua forma clínica. Assim, o impacto 

do tabagismo na AP está longe de ser insignificante como uma questão de saúde 

pública, e portanto, deve ser investigada (WOLK; MALLBRIS; LARSSON, 2009). 

 Deste modo, após a contextualização da AP, além de suas questões 

epidemiológicas, passaremos a aprofundar em que contexto a AP está relacionada 

com hábitos de vida como o tabagismo. A fumaça do cigarro expõe o corpo a 

substâncias potencialmente tóxicas como a nicotina, óxido nítrico e radicais livres que 

desempenham um papel importante na patogênese da AP (KIM, THRASH, MENTER, 

2010). 

Em estudo realizado por Wolk em 2009, demonstrou que os fumantes tiveram 

um risco estatisticamente 70% maior de apresentar a doença, comparados aos não 

fumantes. Observou-se que as correntes (regulares e ocasionais) de fumantes 

apresentaram OR = 1,6 (IC 95% 1,0-1,4) e ex-fumantes (tabagismo finalizados há 

mais de 12 meses ou durante os últimos 12 meses) teve OR = 0,9 (IC 95% 0,5-1,4) 

em comparação com nunca fumantes (WOLK; MALLBRIS; LARSSON, 2009). 

 Em pesquisa realizada por Kim, Thrash e Menter (2010) demonstrou que 

fumantes atuais e passados têm maior risco de AP incidente e o tabagismo de alta 

intensidade, definido como fumar mais de 20 cigarros por dia, elevou duas vezes mais 

o risco de lesões psoriásicas. Além disso, outro dado alarmante se refere à duração 

do efeito do tabagismo, pois apenas depois de 20 anos de suspensão do uso de 

tabaco, o risco de apresentar AP se equipare ao risco observado em não fumantes 

(KIM; TRASH; MENTER, 2010). 

Em estudo que avaliou a associação entre o tabagismo, tratamento e adesão 

ao tratamento com AP em uso de inibidores do TNF-alfa, verificou-se que houve um 

menor tempo de adesão ao tratamento entre fumantes atuais. O tempo médio no 

tratamento com inibidores TNF-alfa foi de 1,56 anos em fumantes atuais e 2,43 anos 

em nunca fumantes. Em análise de regressão univariada de Cox, a razão mostrou um 

efeito comparável do tabagismo atual sobre a suspensão da droga devido a “eventos 

adversos” e “falta de efeito” (HR 1,32 (0,98-1,78) e (HR 1,28 (0,98-1,67), em 

comparação com nunca fumantes (HØJGAARD et al., 2015). 

 Dados recentes, apontam para uma possível interação entre o tabagismo e 

genes que estão envolvidos na suscetibilidade à psoríase ou aos hábitos de fumar. 
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Um estudo de caso-controle demonstrou o risco de psoríase e consequentemente de 

AP para a combinação fumante e portador do HLA-Cw6 foi onze vezes maior quando 

comparados aos não fumantes sem o HLA-Cw6 (NALDI, 2016). 

 Li, Han e Qureshi (2012) verificaram a associação entre o tabagismo, duração, 

intensidade e incidência de AP em 94.874 participantes do sexo feminino do Nurses’ 

Health Study II (NHS II). Nesta pesquisa, em comparação com os nunca fumantes, 

observou-se um aumento no risco de AP incidente entre os ex-fumantes (RR 1,54, IC 

95% 1,06-2,24) ou fumantes atuais (RR 3,12, 95% IC 2,07-4,69). Houve uma 

associação graduada entre a duração ou anos e a relação de maços de cigarro com 

o risco de AP. O RR foi de 1,70 para duração de tabagismo inferior a 25 anos e 3,12 

por 25 anos ou mais; 3,33 para 20 a 44 anos e 3,91 por 45 ou mais anos. O risco de 

AP entre os pacientes com psoríase foi elevado com a intensidade do tabagismo e 

duração, mas aumentou significativamente entre os fumantes atuais com 15 ou mais 

cigarros por dia (RR 1,93, IC 95% 1,09 a 3,40), aqueles com duração de 25 anos ou 

mais (RR 1,90, IC95% 1,09 a 3,33) ou 20 ou mais anos (RR 2,02, IC 95% 1,24 a 3,29) 

(LI; HAN; QURESHI, 2012). 

  Um estudo publicado em 2015, encaminhou aos participantes um questionário 

com perguntas sobre tabagismo e qualidade de vida relativas à saúde. Os hábitos de 

fumar de pacientes com AP foram relatados com o Health-Related Quality of Life 

(HRQoL), conjuntamente com o EuroQol Five Dimension (EQ-5D) com uma 

pontuação variando entre 0 (sem saúde) a 1 (saúde total). A função física foi medida 

com o Health Assessment Questionnaire (HAQ), com pontuações variando entre 0 a 

3 (melhor a pior). A saúde global, fadiga e dor medidos com a Numerical Rating Scale 

(NRS) variando de 0 a 10 (do melhor ao pior). Neste estudo, os sempre fumantes 

relataram um pior HRQoL, e um número maior de áreas dolorosas do que pacientes 

nunca fumantes. As estimativas de parâmetros para fumantes de EQ-5D foram -0,04 

(-0,073; -0,011, p=0,009), para HAQ 0,043 (-0,024; 0,11, p=0,21), para saúde global 

0,36 (0,087; 0,637, p=0,01), para dor 0,38 (0,092; 0,674, p=0,01), para fadiga 0,34 

(0,018; 0,661, p = 0,04) e para regiões dolorosas 0,54 (0,016; 1,072, p=0,04). Os 

fumantes relataram um resultado estatisticamente significativamente pior EQ-5D e em 

várias regiões dolorosas do que os ex-tabagistas (BREMANDER et al., 2015). 

  Outro estudo publicado em 2020 avaliou associações entre obesidade, 

alterações no Índice de Massa Corporal (IMC), consumo de álcool e tabagismo e 

desenvolvimento de AP em indivíduos com psoríase. Não houve associações 
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significativas para o desenvolvimento de AP entre tabagismo passado e tabagismo 

atual versus não-fumantes:  OR 0,83 (95% CI 0,69–1,02) ajustado OR 0,94 (95% CI 

0,76–1,16), respectivamente. Quando o moderado com o IMC como termo de 

interação, a direção das ORs (e o risco associado ao desenvolvimento de AP) para 

tabagismo passado ou corrente, houve a passagem de negativo (efeito protetor) para 

positivo (probabilidades aumentadas), embora ainda permanecesse não significativo: 

ajustado OR 1,03 (95% CI 0,65–1,60) ajustado OR 1,12 (95% CI 0,76–1,69), 

respectivamente (GREEN et al., 2020). 

 Com base, nestas pesquisas, que verificaram o efeito do tabagismo na AP, 

outro estudo publicado em 2019 testou se o tabagismo aumenta a AP axial. Foram 

avaliados pacientes do PsArt-ID (Psoriatic Arthritis - International Database) 

desenvolvido inicialmente na Turquia em 2014, com a participação do Canadá desde 

2015 e Itália desde 2018. Os resultados demonstraram que os fumantes atuais e ex-

fumantes eram frequentemente do sexo masculino; os fumantes atuais foram mais 

frequentes na AP axial (48,2% vs 40,6, p: 0,006). Além disso, fumantes atuais 

eram significativamente mais jovens do que ex-fumantes e não fumantes, e 

apresentaram alterações ungueais mais frequentes (SOLMAZ et al., 2019).  

 O tabagismo é um fator ambiental importante no surgimento da artrite 

psoriásica e sua forma clínica. Neste sentido, o tabagismo não é insignificante sendo 

considerado uma questão de saúde pública.  
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Influência do Tabagismo nas Espondiloartrites 

 

Verônica Palmiro da Silva e Lima, Vander Fernandes 

 

Espondiloartrites 

 

O conceito de espondiloartropatias soronegativas foi estabelecido em 1974, 

quando os pesquisadores ingleses Moll e Wright propuseram que se englobasse 

dentro de um mesmo conjunto algumas doenças até então consideradas 

completamente distintas entre si, mas que, na verdade, apresentavam diversas 

características comuns.(SAMPAIO-BARROS et al., 2007) Em 2008, foi proposto e 

globalmente aceito o nome “espondiloartrites”, que enfatiza a natureza axial 

(“espondilo”) e periférica (“artrite”) do grupo (GALLINARO et al., 2010). 

As espondiloartrites (EpA) constituem um grupo de doenças reumáticas de origem 

imunológica com padrão familiar, e que afetam predominantemente o esqueleto axial, 

podendo também acometer as articulações periféricas e ênteses, principalmente dos 

membros inferiores. As EpA, em especial a espondilite anquilosante, tem associação 

significativa com o antígeno de histocompatibilidade HLA-B27 (GALLINARO et al., 

2010). O conjunto das EpA compreende a espondilite anquilosante, a artrite 

psoriásica, a artrite reativa, as espondiloartrites indiferenciadas e as artrites associada 

às doenças inflamatórias do intestino, em especial a doença de Crohn e a retocolite 

ulcerativa (GALLINARO et al., 2010). 

Uma casuística de 1036 pacientes brasileiros portadores de espondiloartrites 

mostrou prevalência predominante de espondilite anquilosante (72,3%), seguida por 

artrite psoriásica (13,7%) e EpA indiferenciada (6,3%) (GALLINARO et al., 2010). 

A prevalência das espondiloartrites varia entre 0,1 a 1,4% globalmente, mostrando 

grande diferença geográfica conforme a prevalência do antígeno leucocitário humano 

HLA-B27 (LÓPEZ-MEDINA , 2018). Existe também grandes diferenças de 

prevalências através dos continentes. Recentemente, uma revisão sistemática 

estimou a prevalência em cada continente, sendo a taxa média de prevalência das 

espondiloartrites estimada em: 23,8 a cada 10.000 indivíduos na Europa; 16,7 a cada 

10.000 indivíduos na Ásia; 13,1 – 31,9 a cada 10.000 indivíduos na América do norte; 

2,6 – 19,0 a cada 10.000 indivíduos na América do sul e 7,4 a cada 10.000 indivíduos 

na África.4 A distribuição por gênero varia de acordo com a forma clínica, com uma 

taxa de prevalência média de 2-3 homens: 1 mulher (DEAN et al., 2014). 
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A mecanismo fisiopatológico das espondiloartrites se inicia com um processo 

inflamatório nas ênteses, que são as regiões de inserção de um tendão, ligamento, 

cápsula ou fáscia no osso. Essa inflamação seria uma consequência da ativação dos 

linfócitos T por ação da IL-23. A elevada expressão da IL-23 pode ser explicada por 3 

hipóteses: variações na microbiota intestinal, estresse biomecânico nas ênteses e a 

presença do HLA-B27. (LÓPEZ-MEDINA, 2018)  

Sabemos que o fator de risco mais importante para desenvolver espondiloartrite é 

a presença do HLA-B27, de forma que parentes de primeiro grau de pacientes com 

espondiloartrite apresentam risco quarenta vezes maior de desenvolvimento de 

espondiloartrite do que a população geral.  Atualmente, o papel exato do HLA-B27 na 

patogênese desse grupo de doenças ainda é desconhecido, mas algumas hipóteses 

foram sugeridas (GERALDINO-PARDILLA et al., 2015). 

A hipótese mais lógica é a do peptídeo artritogênico. Essa hipótese está 

relacionada à função apresentadora de antígenos das moléculas HLA e propõe que 

um peptídeo específico seja apresentado no contexto do HLA-B27, mas não de outras 

moléculas HLA, sendo apresentado para linfócitos T citotóxicos, e que essas células 

T citotóxicas conduziriam o processo patológico (GERALDINO-PARDILLA et al., 

2015). 

São manifestações clínicas comuns às espondiloartrites: dor lombar de ritmo 

inflamatório, artrite predominante em articulações axiais como ombros e quadris, 

oligoartrite periférica assimétrica de predomínio em membros inferiores, entesite, 

dactilite e manifestações extra-articulares como uveíte, ileíte e/ou colite, aortite, 

regurgitação aórtica, anomalias de condução cardíaca como bloqueio atrioventricular 

de primeiro grau, fibrose de lobo superior pulmonar, entre outros mais raros 

(GERALDINO-PARDILLA et al., 2015). 

A apresentação mais peculiar é a dor lombar de ritmo inflamatório, que se inicia 

invariavelmente antes dos 45 anos de idade. Essa dor lombar é tipicamente silenciosa 

e crônica (com duração superior à três meses), de início insidioso, geralmente nas 

nádegas, pior no início da manhã, momento em que se associa a rigidez matinal com 

duração mínima de trinta minutos, aliviada por exercício ou atividade (flexibilização) 

e/ou banho quente, agravada pelo repouso e, em geral, melhora com o uso de anti-

inflamatórios não hormonais (GERALDINO-PARDILLA et al., 2015). 

     As ênteses são postuladas como local inicial do processo inflamatório, dentre 

as quais, são mais comumente evidenciadas entesites de membros inferiores como 



 

172 

 

no calcâneo, na inserção do tendão de Aquiles e na fáscia plantar (GERALDINO-

PARDILLA et al., 2015). 

. Entre as manifestações clínicas extra-articulares, a mais comum é a uveíte, 

tipicamente a uveíte anterior aguda unilateral, que está presente em 30 a 40% dos 

casos e tem estreita associação com a presença do HLA-B27. A manifestação 

cardíaca mais comum na EA é a lesão coronariana isquêmica. Além da doença 

cardíaca isquêmica, outras complicações da inflamação sistêmica persistente são 

relatadas, como: amiloidose renal, osteoporose e fadiga (RUDWAILEIT et al., 2015). 

Desde 1990, foram estabelecidos alguns critérios para classificação de todo grupo 

das espondiloartrites, como critérios Amor e critérios de classificação da European 

Spondiloarthropathy Study Group (ESSG). Finalmente, após a introdução das 

imagens de ressonância magnética (RM) para avaliação das articulações sacroilíacas, 

foi proposto a denominação de espondiloartrite axial não radiográfica (figura 

1).(RUDWAILEIT M.; KHAN M. A., 2005) Desde então, a Assessment of Spondylo 

International Society (ASAS) foi desenvolvida e validou novos critérios de classificação 

para espondiloartrites axiais, os quais são utilizados nos dias atuais (figura 2) 

(RUDWAILEIT et al., 2009). 

 

Figura 1 - Descrição evolutiva da Espondiloartrite Axial em 
relação as alterações radiográficas 

 

Fonte: ASAS Group. Assessment of Spondyloarthritis International Society. 
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Figura 2 - Critérios de classificação para Espondiloartrite Axial 

 

Fonte: ASAS Group. Assessment of Spondyloarthritis International Society. 

 

Nas espondiloartrites axiais, a presença de sindesmófitos no início do 

tratamento, inflamação sistêmica e o tabagismo têm sido associados a maior risco de 

progressão de dano radiográfico. 

 

Tabagismo e as Espondiloartrites 

É sabidamente comprovado que o tabagismo reduz a atividade vasodilatadora 

do óxido nítrico endotelial promovendo injúria endotelial vascular e aterosclerose. 

Além disso, o tabagismo também promove um desequilíbrio entre mecanismos 

oxidativos e anti – oxidativos, aumentando a produção de citocinas pró-inflamatórias 

como a IL-1β, IL-6 e TNFα (AYKURT et al., 2019). Ao gerar esse efeito pró-

inflamatório, o tabagismo é um dos principais fatores de risco para doenças 

reumáticas e alguns autores já conseguiram demonstrar sua influência no 

agravamento e pior prognóstico das espondiloartrites.  

Poddubnyy et al. (2012) através de um estudo de coorte publicado em 2012, 

conseguiram relacionar o tabagismo com a progressão radiográfica axial nas 

espondiloartrites. Foram selecionados 210 pacientes portadores de espondiloartrite 

axial da coorte alemã German Spondyloarthritis Inception Cohort (GESPIC), 115 
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pacientes portadores de espondilite anquilosante (seguiam critérios modificados de 

Nova York) e 95 pacientes portadores de espondiloartrite não radiográfica (seguiam 

os critérios ASAS). Radiografias das colunas lombar e cervical e das articulações 

sacroilíacas foram realizadas no início do estudo e repetidas após 2 anos de 

seguimento. As alterações radiográficas foram classificadas de acordo com modified 

Stoke Ankylosing Spondylitis Spine Score (mSASSS), em que recebem pontuações 

positivas a presença de erosões, esclerose, quadratura vertebral e sindesmófitos. 

Progressão radiográfica foi definida como piora de mSASSS ≥ 2 pontos. De acordo 

com essa definição, no total, 14,3% dos pacientes da coorte inteira apresentaram 

progressão radiográfica. Essa taxa foi maior em pacientes portadores de espondilite 

anquilosante (20% [95% CI 13,7 – 28,2%]) comparados com pacientes portadores de 

espondiloartrite não radiográfica (7,4% [95% CI 3,6 – 14,4%]). Após análise de 

regressão logística univariada nos pacientes de toda a coorte, foram identificados 

como fatores preditores de progressão radiográfica a presença de sindesmófitos no 

início da avaliação (OR 6,29), presença de anquilose nas sacroilíacas (OR 3,14), 

níveis de proteína C reativa elevados (OR 2,47), níveis de velocidade de 

hemossedimentação elevados (OR 4,04) e tabagismo ativo (OR 2,75). Dessa forma, 

3 variáveis foram associadas, de forma independente, à progressão radiográfica na 

espondiloartrite axial, e passaram a ser consideradas fatores preditores dessa 

progressão, entre eles: presença de dano radiográfico prévio, provas de atividade 

inflamatórias elevadas e o tabagismo. 

Zhang et al. avaliaram o efeito do tabagismo e consumo de álcool na atividade 

de doença e funcionalidade física da espondilite anquilosante em 2015. Foram 

recrutados 425 pacientes portadores de espondilite anquilosante do Hospital Geral 

Fuzhou (China). Informações sobre o tabagismo foram coletadas no início do estudo, 

e foram definidas tanto dicotomicamente entre tabagistas e não tabagistas, assim 

como quantificadas em anos. maço de carga tabágica. Não fumantes foram definidos 

como aqueles que fumaram menos de 100 cigarros em toda a vida. Informações sobre 

ex – tabagistas ou exposição passiva ao tabaco não foram coletadas nesse estudo. 

Uma análise estatística foi aplicada através de teste Mann – Whitney u entre 

tabagistas e não tabagistas. Quando comparados aos não tabagistas, os pacientes 

portadores de espondilite anquilosante e fumantes apresentaram, com diferença 

estatisticamente significativa, escores mais altos para BASDAI, BASFI, BASMI e 

piores parâmetros de atividade e funcionalidade (p < 0,005). Os resultados também 
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indicaram que o tratamento da espondilite anquilosante nos tabagistas se torna mais 

difícil (ZHAO et al., 2017). 

Em 2017, Zhao et al. conseguiram comprovar que a exposição acumulada ao 

tabaco, quantificada em anos-maço, está associada à atividade de doença e prejuízo 

funcional na espondiloartrite não radiográfica. O estudo recrutou 238 pacientes 

atendidos consecutivamente em um centro de referência terciária em um hospital do 

Reino Unido entre setembro de 2010 a dezembro de 2015. Todos os pacientes 

preenchiam os critérios ASAS para espondiloartrite axial. A coorte foi 

predominantemente masculina (76%), com meda de idade em 46,4 anos (SD ± 13,7). 

O status do tabagismo foi categorizado em: sempre – fumantes (ex – fumantes e/ou 

fumantes ativos) e não – fumantes. Para os sempre – fumantes, uma dose 

acumulativa total foi calculada em anos-maço. No momento de avaliação, 112 (47%) 

pacientes eram sempre – fumantes, sendo 78 (33%) pacientes fumantes ativos. A 

carga tabágica média entre os sempre – fumantes foi de 20 anos – maço. Quando 

comparados os grupos não fumantes e sempre – fumantes, nenhuma diferença com 

significado estatístico foi encontrada na média de idade, tempo de duração dos 

sintomas, presença de manifestações extra – axiais e uso de AINEs ou Anti-TNFs. No 

modelo de regressão multivariável linear, comparados aos não fumantes, os sempre 

– fumantes apresentaram escores significativamente mais altos para atividade de 

doença (BASDAI ß = 0,91, 95% CI 0.26; 1.55) e funcionalidade (BASFI ß = 0,82, 95% 

CI 0.1; 1.53). Na exploração da carga tabágica, o grupo de sempre – fumantes com 

21 a 40 anos-maço apresentou BASDAI 1,6 pontos mais alto e escore BASFI 2,1 

pontos mais alto do que o grupo com carga tabágica < 10 anos –maço. O grupo de 

sempre – fumantes com carga tabágica > 40 anos –maço apresentou BASDAI 2,6 

(0,42; 4,8) pontos mais alto e escore BASFI 3,2 (0,76; 5,71) pontos mais alto do que 

o grupo de referência (ZHAO et al., 2017). 

 A primeira revisão sistemática sobre o tema só foi encontrada na 

literatura a partir de 2017, quando Virginia Villaverde-Garcia et al revisaram todos os 

artigos publicados até 25 de novembro de 2015, nas fontes MEDLINE, EMBASE e 

Cochrane Library up; e que avaliavam o efeito do tabagismo no dano estrutural e piora 

clínica da espondilite anquilosante. Um total de 17 artigos foram selecionados: 2 do 

tipo caso – controle, 11 estudos transversais, e 4 coortes prospectivas, gerando uma 

soma total de 4694 pacientes. Fraca evidência sugere efeito do tabagismo na dor, 

avalição subjetiva global em saúde, atividade de doença, mobilidade física e qualidade 
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de vida na espondilite anquilosante. Moderada a boa evidência científica revelaram 

altos índices de HAQ-AS entre tabagistas. Boa evidência sugerem que o tabagismo 

por si só [mSASSS ≥ 2 unidades/2 anos: OR = 2.57, 95% CI: 1.25 – 6.05, p = 0,012;] 

e a carga tabágica promovem progressão de dano radiográfico na espondiloartrite 

axial [progressão de mSASSS em tabagistas intensos (> 10 cigarros ao dia): OR 3.57. 

95% CI: 1.33 – 9.6, p = 0,012]. Dessa maneira, após revisão dos dados publicados 

até aquele momento, existe forte associação entre o tabagismo dose – dependente e 

a progressão de dano radiográfico na espondiloartrite axial. Espondilíticos fumantes 

apresentam piores índices de qualidade de vida (HAQ-AS) quando comparados aos 

não fumantes. Porém, a avaliação da relação entre tabagismo na espondiloartrite axial 

e dor, atividade de doença e/ou mobilidade física apresenta nível de evidência pobre 

e devem ser mais bem estudados, embora o que já está descrito caminhe para uma 

mesma direção: espondilíticos tabagistas são piores do que os não tabagistas 

(VILLAVERDE-GARCÍA et al., 2016; ZHANG et al., 2015). 
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A Influência do Tabagismo na Artrite Reumatoide 
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Artrite Reumatoide 

 

A artrite reumatoide (AR) é uma complexa doença imunomediada, de etiologia 

desconhecida caracterizada por inflamação crônica, sinovite, dor e destruição 

progressiva tanto da cartilagem articular quanto do osso, podendo levar à 

incapacidade funcional. Trata-se de uma doença reumática frequente que acomete 

cerca de 1% da população adulta no mundo, e sua ocorrência pode ser observada em 

todos os grupos étnicos com distribuição geográfica universal. Mulheres têm duas a 

três vezes mais chance de desenvolver a doença do que os homens e embora possa 

ocorrer em qualquer idade, a AR apresenta pico de incidência entre a quarta e sexta 

décadas (PINHEIRO, 2009; MOTA et al., 2011; MOURAD; MONEM, 2013).  

Apesar de o acometimento envolver principalmente o sistema 

musculoesquelético, a AR é uma enfermidade de caráter sistêmico, que pode 

acometer vários órgãos, como olhos e pulmões, ocasionando diferentes 

manifestações extra-articulares. Tais manifestações podem ter associação com a 

presença de autoanticorpos, como fator reumatoide (FR) e os anticorpos antipeptídeo 

citrulinado (anti-CCP) no soro, conferindo caráter autoimune à doença. (PEREIRA et 

al., 2012). 

 A etiologia da doença ainda não está totalmente esclarecida. Porém fatores 

ambientais, genéticos e infecciosos contribuem para o desenvolvimento da AR 

(CARVALHO et al., 2019; PICCOLI et al., 2011).  Porém, de forma isolada, nenhum 

desses fatores é suficiente para a plena expressão da doença (PINHEIRO, 2009). O 

tratamento da AR progrediu significativamente nos últimos 25 anos, evoluindo de uma 

estratégia de alívio sintomático para a implementação de regimes terapêuticos que 

afetam a atividade da doença, retardando ou impedindo o dano articular estrutural 

(UPCHURCH; KAY, 2012).  

A terapia medicamentosa para artrite reumatoide evoluiu a partir de AINEs 

(anti-inflamatórios não esteroidais), corticosteroides, e DMCDs (drogas modificadoras 

do curso de doença): sulfassalazina, cloroquina e hidroxicloroquina, ciclosporina, 

azatioprina e metotrexato, dentre outros (PINHEIRO, 2007). 
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 No entanto, ao longo dos últimos anos, o tratamento das doenças 

reumatológicas de natureza imunoinflamatoria, em especial a AR, sofreu uma 

mudança significativa. Após maior conhecimento sobre a patogênese e o 

reconhecimento de alvos terapêuticos, foi possível a introdução da terapia com 

imunobiológicos (também denominada agentes biológicos ou drogas modificadoras 

do curso da doença- DMCDs- biológicas) contribuindo de maneira importante na 

melhora da qualidade de vida e na diminuição na morbimortalidade dos pacientes 

portadores de doenças reumáticas autoimunes (FRANSEM; PIET VAN RIEL, 2009). 

 Além disso, novas estratégias de abordagem foram sugeridas, tais como 

introdução de DMCDs desde a fase inicial da doença, avaliações clínicas mais 

frequentes dos pacientes, objetivando sempre a remissão clínica quando possível.  

Essas medidas contribuíram para a melhora de sintomas e diminuição da atividade da 

doença com redução na progressão do dano articular (PINHEIRO, 2007). 

 Terapia imunobiológica compreende aquela em que os medicamentos são 

derivados de processos biotecnológicos, envolvendo efeitos no sistema imune. Estes 

agentes incluem anticorpos monoclonais e moléculas recombinantes (ou proteínas de 

fusão - proteínas geneticamente modificadas dirigidas contra citocinas ou moléculas 

da superfície celular). Nas doenças reumáticas, medicamentos biológicos têm como 

objetivo regular o desequilíbrio celular e molecular que ocorre nos processos 

inflamatórios crônicos, característicos de tais patologias (MOTA et al., 2015; 

PINHEIRO, 2007; FRANSEN; PIET VAN RIEL, 2009). 

Esse grupo de medicamentos pode ser classificado de acordo com o 

mecanismo de ação em: antagonistas do fator de necrose tumoral (anti-TNF) 

(infliximabe, adalimumabe, etanercepte, certolizumabe e golimumabe), bloqueador da 

co-estimulação do linfócito T (abatacepte), depletor de linfócito B (rituximabe) e 

bloqueador do receptor de interleucina-6 (tocilizumabe) (FRANSEN; PIET VAN RIEL, 

2009). 

 

Tabagismo e Artrite Reumatoide 

 

O tabagismo é o principal fator de risco ambiental para artrite reumatoide e sua 

presença aumenta em duas vezes o risco de desenvolver a doença (SCOTT; WOLFE; 

HUIZINGA, 2010). Foi observado que o cigarro está relacionado com o aparecimento 

da doença, à gravidade, presença de manifestações extra-articulares e à positividade 
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do FR. A relação entre tabagismo e AR tornou possível o reconhecimento de um fator 

de risco passível de intervenção (CARVALHO et al., 2019). 

O antígeno leucocitário humano (HLA) é o fator de risco genético mais 

importante para o desenvolvimento da AR, responsável por 30% a 50% da 

suscetibilidade genética global da doença. (MOURAD; MONEM, 2013). Seus alelos 

relacionados à AR contêm uma sequência de cinco aminoácidos chamada epítopo 

compartilhado (EC), QKRAA ou QQRAA ou KKRAA (Q: glutamina, K: lisina, R: 

arginina, A: alanina) na região 70-74. Entretanto, nem todos os pacientes com AR 

apresentam o EC (PINHEIRO, 2009; MOURA et al, 2012; CARVALHO et al., 2019).  

 O tabagismo aumenta o risco de desenvolvimento de anticorpos anti-CCP em 

doentes com o epítopo compartilhado positivo.  A ação lesiva do tabaco e outros 

agressores brônquicos seriam responsáveis pela transformação de resíduos de 

arginina em citrulina, evento denominado citrulinização, mediado pela enzima pepdil 

arginina deiminase tipo IV (PAD4). Comportando-se como um neoepítopo, esse 

“novo” aminoácido dá origem, por perda de tolerância, a uma reação contra proteínas 

citrulinadas que pode ser identificada pela pesquisa de anticorpos antipeptídeo 

citrulinado (anti-CCP). Os anticorpos anti-CCP são produzidos localmente na 

membrana sinovial e no líquido sinovial de pacientes com AR e são capazes de reagir 

com diversos peptídeos citrulinados (PICCOLI et al., 2011; MOURA et al., 2012; 

MOURAD; MONEM et al., 2013).  

O tabagismo parece ser um fator de risco para a produção de anticorpos anti-

CCP somente em pacientes com AR que carreiam alelos do EC (GOELDNER et al., 

2011; HOCHBERG et al., 2015). Bergestrom et al. (2011), em estudo de caso controle 

realizado na Suécia avaliando riscos ambientais para o tratamento da artrite 

reumatoide encontraram quase duas vezes mais indivíduos tabagistas entre casos de 

artrite reumatoide. 

Sabe-se que o tabagismo está associado tanto ao aumento da suscetibilidade 

da AR quanto a uma maior atividade da doença e resposta clínica reduzida ao 

metotrexato e aos anti-TNF (CUPPEN et al., 2017; VITTECOQ et al., 2018). Hyrich et 

al. (2006) em uma coleta de dados do Registro de Biológicos da Sociedade Britânica 

de Reumatologia (BSR) sobre pacientes com doença reumática que recebem terapia 

biológica no Reino Unido, acompanharam pacientes com AR que iniciaram tratamento 

com etanercepte (ETA) ou com infliximabe (INF) durante período mínimo de 06 

meses. Foi evidenciado que pacientes com AR que fumam apresentam resposta 
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clínica reduzida, particularmente em pacientes que receberam INF, demonstrando 

uma associação entre tabagismo e mau prognóstico com INF, podendo refletir 

alterações na farmacocinética da medicação.  
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Artrite Reumatoide 

 

A Artrite Reumatoide é uma doença autoimune, inflamatória, sistêmica e crônica, 

acometimento simétrico e bilateral de pequenas e grandes articulações, onde os 

membros mais envolvidos são mãos e pés e tem significativo impacto sobre a 

capacidade funcional e independência do paciente. Como atinge extremidades, 

ocorrem deformidades físicas, comprometimento das articulações devido á intensa 

inflamação da membrana sinovial, invasão da cartilagem e posteriormente erosão 

óssea e a dor prejudicando a realização de atividades profissionais, sociais e diárias, 

afetando a qualidade de vida e a saúde mental. A redução da capacidade física e 

mental, estão presentes em 88 a 98% dos pacientes, além de estarem acompanhados 

da fadiga, astenia e a hiporexia, são sintomas de baixa vitalidade (cansaço, exaustão, 

fraqueza, indisposição). (MOTA et al., 2011; NOVAES, 2011) 

Dentre as doenças difusas do tecido conjuntivo é mais comum. A etiopatogenia 

ainda não é inteiramente conhecida, mas há uma associação de fatores genéticos e 

ambientais. O aumento da incidência de AR entre familiares, principalmente entre 

gêmeos monozigóticos, destaca o componente genético em sua etiopatogênese. Com 

o avanço dos estudos, foi identificado o antígeno leucocitário humano (human 

leukocyte antigen - HLA), considerado o principal fator genético no desenvolvimento 

dessa doença. Em estudo brasileiro com pacientes em sua maioria com herança 

mista, os principais fatores de risco para o desenvolvimento de AR foram a presença 

dos alelos HLA-DRB1 SE (shared epitope - epitopo compartilhado) e a detecção de 

anticorpos contra peptídios citrulinados cíclicos (anti-CCP). Variações fenotípicas e de 

incidência apontam para a importância dos fatores ambientais que, além da 

predisposição genética, contribuem para o surgimento da doença (ROCHA et al., 

2010; GOELDNER et al., 2011; SCHUR;  FIRESTEIN, 2012; USNAYO, et al. 2011) 
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Acomete aproximadamente 0,5% e 1% da população mundial adulta, estando 

pouco presente nos continentes Africano e Asiático, em relação às Américas e à 

Europa, preferencialmente em indivíduos entre os 40 e 60 anos de idade e é três 

vezes mais comum nas mulheres do que nos homens (ROCHA; ROCHA et al., 2010; 

HAMED et al., 2012; GOELDNER et al., 2011). 

Manifestações extra articulares podem ser observadas e incluem manifestações 

cutâneas, oculares, respiratórias, cardíacas, gastrointestinais, renais, hematológicas, 

neurológicas, psiquiátricas e osteometabólicas (MAZO et al. 2012; TALBOT, 2011).  

O tratamento para a AR tem como principais objetivos interromper a progressão 

do dano ósseo-cartilaginoso, controlar os danos articulares, reduzir a dor e melhorar 

a capacidade funcional, prevenindo incapacidades e reduzindo a morbimortalidade. 

(MOTA et al. 2011; MCINNES; SCHETT, 2017). Consiste na adoção de diversas 

medidas, que incluem a educação do paciente e terapias psico-ocupacionais e 

medicamentosas. O tratamento convencional inclui o uso de anti-inflamatórios não 

esteroides, glicocorticoides em baixa dosagem, fármacos antirreumáticos de ação 

lenta e agentes imunobiológicos, algumas terapêuticas farmacológicas apresentam 

riscos como a perda de massa óssea e hemorragia gastrointestinal, e necessário 

avaliar o efeito com base no balanço entre eficácia e segurança. (AL-OKBI, 2012; 

SILVA et al., 2014; CONSTANTINESCU et al., 2009; GOELDNER et al., 2011) 

 
Exposição Ambiental a Sílica e a Artrite Reumatoide 
 

São vários os fatores ambientais e de estilo de vida que estão envolvidos no 

desenvolvimento da AR. Existe uma associação conhecida entre a exposição 

ocupacional à sílica e AR, bem como para outras doenças reumáticas. Exposição 

ocupacional a óleo mineral, exposição à sílica, amianto, pó têxtil, poeira na estrada, 

agricultura e exposição a pesticidas, pesticidas, trabalhos elétricos e eletrônicos, 

poluentes no trânsito e solventes orgânicos são outros potenciais fatores de risco 

ocupacionais que têm sido observados como relacionados à AR ou outras doenças 

autoimunes (ILAR et al., 2018; TOO et al., 2016; MURPHY; HUTCHINSON, 2017). 

A sílica cristalina é uma substância encontrada na poeira mineral em todo o 

mundo. A exposição a sílica cristalina fora da indústria da mineração na década de 

1980, foi estimada em 1,7 milhão de trabalhadores. Em 1990, o Instituto Nacional para 

Estimativas de Segurança e Saúde Ocupacional (NIOSH), estimou que 3 milhões de 

trabalhadores dos EUA estavam expostos a este mineral em indústria de fundições, 
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pedreiras, túneis, fabricação de vidro, produção de cimento, concreto, cantaria, 

jateamento de areia, cerâmica e os mineiros. Dados da Administração de Segurança 

e Saúde Ocupacional (OSHA), estimaram que 100.000 trabalhadores fora da indústria 

estão expostos a níveis de 2 ou mais vezes a 0,05 mg/m3, que é o limite de exposição 

recomendado pelo Instituto Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho 

(STEENLAND et al.,2001; CALVERT et al., 2003) 

A exposição a sílica cristalina nos últimos anos tem sido associada com várias 

doenças como: silicose, câncer de pulmão, tuberculose, doenças obstrutivas crônicas, 

doenças renais, artrite reumatoide e outras doenças autoimunes (STEENLAND et al. 

2001; CALVERT et al. 2003; PARKS et al., 1999).  

Stolt et al. (2005) realizou um estudo com 276 homens, destes 41 foram 

expostos a sílica. Cerca de 20% dos casos expostos a sílica tinham experiências em 

ocupações associadas ao edifício industrial (trabalhadores da construção civil, 

motoristas, eletricistas, engenheiros, pintores, pedreiros, perfuradores, jardineiros, 

camadas de tijolos e pisos). A exposição a sílica entre os casos expostos e os 

controles expostos foi de 20 a 17 anos. Trinta e sete (90%) dos 41 casos expostos a 

sílica e 15 (75 %) dos 20 casos expostos a sílica controles já haviam sido fumantes 

de cigarro. Encontrou também que homens expostos a sílica tinham um risco 

aumentado de desenvolver artrite reumatoide em geral quando comparada com a não 

exposição. Os resultados deste estudo de uma parte da população Suécia mostraram 

então que a exposição a sílica é um fator de risco para o desenvolvimento de artrite 

reumatoide.  

Yahya et al. (2014) realizou um estudo com objetivo de examinar a associação 

entre a exposição a sílica (interação com o cigarro) e o risco de AR na população da 

Malásia, foram analisados 149 casos masculinos e 213 masculinos controles e 

concluiu que a exposição a sílica e a fumaça do cigarro foram fatores de risco para o 

desenvolvimento da AR.  
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Doenças Reumáticas Autoimunes 

 

Doenças autoimunes é um grupo de doenças em que o sistema imunológico é 

ativado por fatores diversos em pacientes geneticamente susceptíveis provocando 

uma resposta orgânica destrutiva contra próprio tecido ou órgão do corpo humano 

(RITZ et al., 2010). Corresponde uma série de doenças sistêmicas, tais como artrite 

reumatoide, psoríase, espondilite anquilosante entre outras, cujo aparecimento ou sua 

exacerbação podem ser influenciados por infecções, imunodeficiência primária, 

fatores imunológicos adjuvantes e outros fatores ambientais (FARHAT et al., 2011). 

Algumas destas doenças reumáticas utilizam como tratamento medicações 

imunobiológicas que consistem de moléculas semelhantes à humanas, como 

imunoglobulinas, que bloqueiam mediadores inflamatórios específicos envolvidos na 

fisiopatologia destas doenças (MOTA et al., 2015). Dentre as doenças reumáticas 

autoimunes onde estas drogas são utilizadas destacam-se a artrite reumatoide, artrite 

psoriásica e espondilite anquilosante (SAMPAIO-BARROS et al., 2007; MOTA et al., 

2012; CARNEIRO et al., 2013; SAMPAIO-BARROS et al., 2013). Estas medicações 

são termolábeis e de uso parenteral, logo, sua correta armazenagem e administração 

estão diretamente relacionadas à eficácia e segurança. Elas devem ser mantidas em 

sua embalagem original e armazenadas entre 2 e 8°C (BRASIL, 2012a). 

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, estas 

medicações estão contempladas no Sistema Único de Saúde - SUS e o acesso pelos 

pacientes se faz pelas secretarias estaduais de saúde através do componente 

especializado da assistência farmacêutica que dispensam estas medicações 

diretamente aos pacientes, ficando a cargo destes a armazenagem e administração 

(BRASIL, 2012). 

Um estudo anterior mostrou que a maioria dos pacientes não armazenam os 

medicamentos imunobiológicos dentro dessa faixa de temperatura recomendada a 

nível domiciliar, apenas 7% dos pacientes conseguiram armazenar continuamente 
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entre 2 e 8 °C (VLIELAND et al., 2016). A consequência mais comum de expor 

proteínas a condições de temperatura inadequadas é a formação de agregados (LIU 

et al., 2014; ROSENBERG et al., 2006) que podem levar ao desenvolvimento de 

anticorpos antidrogas e à diminuição da eficácia do medicamento, bem como ao 

aumento da probabilidade de efeitos colaterais (GARCES; DEMENGEOT, 2012). 

Em recente estudo foi analisado o impacto de condições inadequadas de 

armazenamento de temperatura na formação de agregados e partículas em drogas 

contendo inibidores do fator alfa de necrose tumoral. Foram usadas técnicas para 

medir a formação de agregados proteicos em amostras de medicamentos 

imunobiológicos inibidores do fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) etanercepte, 

adalimumabe e certolizumabe pegol após exposição a condições de temperatura 

similares às condições de armazenamento previamente observadas em lares de 

pacientes. Quase metade das amostras de produtos submetidos a situações de 

temperatura inadequadas apresentaram formação de partículas na faixa de tamanho 

submicron e mícron (VLIELAND et al., 2018). 

Expor os medicamentos imunobiológicos a condições inadequadas de 

armazenamento, como relatado anteriormente, pode induzir a formação de agregados 

proteicos e levar ao desenvolvimento de anticorpos antidrogas e afetar a eficácia e 

segurança no tratamento das doenças reumáticas autoimunes (ROSENBERG et al., 

2006; VLIELAND et al., 2016; VLIELAND et al., 2018). 

 

Fator Ambiental no Uso Racional de Medicamentos Utilizados no Tratamento de 

Doenças Reumáticas 

 

A autoimunidade é definida como uma resposta imune contra os antígenos 

próprios (autólogos). Os principais fatores no desenvolvimento da autoimunidade são 

a herança de genes suscetíveis e os estímulos ambientais (SOUZA et al., 2010). 

A exposição a fatores ambientais e predisposição genética, hipoteticamente, 

interagem para resultar na expressão de doenças reumáticas autoimunes sistêmicas 

(USNAYO et al., 2011; GAVIN et al., 2016). 

Estas doenças reumáticas autoimunes sistêmicas correspondem a uma série 

de doenças, tais como artrite reumatoide, psoríase, espondilite anquilosante entre 

outras, cujo aparecimento ou sua exacerbação podem ser influenciados por infecções, 

imunodeficiência primária, fatores imunológicos adjuvantes e outros fatores 
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ambientais (FARHAT et al., 2011; SCHUR; FIRESTEIN, 2012; BONFIGLIOLI et al., 

2008; CONDE et al., 2003). 

Estudos demonstram que a maioria dos pacientes com doenças reumáticas 

autoimunes não armazenam seus medicamentos imunobiológicos dentro da faixa de 

temperatura recomendada pelo fabricante no domicílio. Publicações anteriores sobre 

condições de armazenamento doméstico para medicamentos imunobiológicos, como 

descrito por Vlieland et al., (2016), conclui que a maioria dos pacientes não 

armazenam os medicamentos imunobiológicos nas condições de temperatura 

recomendadas em Bula.  

Outro estudo de Cuellar et al. (2010), tipo observacional prospectivo, realizado 

na Espanha, onde foram avaliados 60 pacientes em uso de adalimumabe ou 

etanercepte, foi colocado um sensor de temperatura na embalagem externa dos 

medicamentos, e a cada 90 minutos era feita uma medição da temperatura de 

armazenamento, por 30 dias. A temperatura média de armazenamento registrada em 

refrigeradores foi utilizada como variável principal. Um total de 35 pacientes (58,3%) 

armazenaram medicamentos fora da faixa de temperatura correta.  

Neste sentido, estudos apontam para a formação de agregados proteicos, 

quando estas medicações termolábeis são submetidas a temperatura inadequada de 

armazenagem (GARCES et al., 2012; LIU et al., 2014; VLIELAND et al., 2018), que 

podem levar a formação de anticorpos anti-droga diminuindo sua eficácia e podendo 

levar a um aumento dos eventos adversos, como uma reação alérgica grave ou uma 

resposta imune ao medicamento imunobiológico que induz a autoimunidade 

(ROSENBERG, 2006; VAN SCHOUWENBURG et al., 2013). 

O armazenamento domiciliar de medicamentos de forma incorreta pode 

acontecer por vários fatores, os pacientes podem ser instruídos de forma a 

armazenarem os medicamentos imunobiológicos de acordo com as recomendações 

do fabricante, porém, utiliza refrigeradores sem um sistema de alarme para 

temperatura, ou que podem ter muito tempo de uso e interferir na qualidade da cadeia 

de frio (WONDIMU et al., 2015; MARTINS et al., 2017; TENI et al., 2017; HATCHETT 

et al., 2017).  

Os estudos mostram que a maioria dos pacientes armazenam seus 

medicamentos imunobiológicos, sensíveis a temperatura, fora da faixa de temperatura 

recomendada. Infere-se uma associação entre o armazenamento em temperatura 

incorreta e maior grau de atividade das doenças reumáticas autoimunes.  
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Encorajar boas práticas através da educação continuada de médicos, 

farmacêuticos e pacientes sobre os cuidados na temperatura de armazenagem dos 

medicamentos imunobiológicos é necessário para melhorar as condições de 

armazenamento e o consequente resultado terapêutico.  

Ações de vigilância e maior controle após a distribuição dos MMCD-b pelos 

gestores públicos de saúde aos pacientes, também se faz necessário, pois são os 

próprios pacientes responsáveis pelo armazenamento e aplicação dos 

imunobiológicos. Neste sentido, recomendam-se centros de referência para o correto 

armazenamento e aplicação dos MMCD biológicos, com vistas à maior racionalidade 

do uso e ao monitoramento da efetividade e ocorrência de reações adversas no 

tratamento com esses medicamentos. 
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