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RESUMO 

 
A região do submédio do Vale do São Francisco tem sua população vulnerável aos 
efeitos dos agrotóxicos principalmente pelo uso indiscriminado dessas substâncias. 
Entre as intoxicações crônicas causadas por esses compostos estão as neoplasias 
malignas. No entanto, ainda há uma grande limitação relacionada aos estudos 
epidemiológicos ou experimentais, para comprovar essa associação. Diante disto, o 
objetivo deste estudo foi analisar o perfil epidemiológico dos trabalhadores 
acometidos por câncer no submédio do Vale do São Francisco, bem como investigar 
a presença de resíduos de agrotóxicos organofosforados e carbamatos, através de 
técnicas de imunoensaio, nessa população. Os participantes do estudo foram 
pacientes em tratamento para câncer, atendidos no Centro de Oncologia do Hospital 
Regional de Juazeiro-BA, divididos em dois grupos. O grupo I foi constituído por 36 
portadores de câncer, trabalhadores rurais que tinham contato com agrotóxicos. O 
grupo II foi constituído por 47 participantes, de outras categorias profissionais. Além 
da coleta de urina, foi aplicado questionário estruturado que abordou características 
clínico-epidemiológicas, ambientais e de morbidade dessa população; as 
informações complementares sobre a doença foram obtidas através de consulta aos 
prontuários. A presença de resíduos de agrotóxicos foi avaliada através de técnicas 
de colorimetria e ELISA. Nos dados do questionário foi feita uma análise descritiva 
das variáveis contínuas e dicotômicas e cruzamento entre as variáveis tipo de 
câncer e sexo, com aplicação do teste estatístico de Fisher e Qui quadrado para 
comparação dos resultados entre os grupos. Não houve detecção de resíduos de 
agrotóxicos em nenhuma das amostras analisadas, o que pode ser explicado pela 
sensibilidade da técnica utilizada, pela dificuldade de detecção de resíduos de 
agrotóxicos em pacientes com efeitos que podem ser advindos de intoxicação 
crônica e pelo tempo da última exposição a esses compostos, já que se trata de uma 
população, que em sua maioria, está afastada da ocupação para tratamento da 
doença. Entre os principais resultados do estudo estão: maioria dos participantes do 
sexo masculino e predominância de neoplasias do sistema hematológico em ambos 
os grupos, evidenciando um perfil de adoecimento por câncer diferenciado das 
estimativas para o Brasil e para a região nordeste. No grupo de trabalhadores rurais 
foram identificadas várias vulnerabilidades durante a exposição ocupacional a 
agrotóxicos como uso de organofosforados; longo tempo de exposição durante a 
semana, acumulado em muitos anos de trabalho; o inadequado e até mesmo 
ausente uso de equipamentos de proteção individual, bem como o descarte incorreto 
das embalagens vazias. O perfil de adoecimento dos trabalhadores rurais pode estar 
relacionado ao modo de produção agrário vigente na região associado às 
vulnerabilidades dos trabalhadores rurais durante a exposição ocupacional a 
agrotóxicos. Além disso, a alta prevalência de câncer do sistema hematológico no 
grupo que não é diretamente exposto aos agrotóxicos, pode sugerir a importância da 
exposição indireta a esses compostos. 

Palavras-chave: Agrotóxicos. Neoplasias. Saúde do Trabalhador. 

 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 

 
The region of submedium San Francisco Valley has its vulnerable to the effects of 
pesticides mainly by the indiscriminate use of these substances. Among the chronic 
poisoning caused by these compounds are malignant neoplasms. However, there is 
still a limitation related to epidemiological and experimental studies to confirm this 
association. Hence, the aim of this study was to analyze the epidemiological profile of 
workers affected by cancer submedium Valley San Francisco, as well as to 
investigate the presence of residues of organophosphate and carbamate pesticides 
through immunoassay techniques, in this population. The study participants were 
patients undergoing treatment for cancer treated in the Regional Oncology Center 
Hospital Juazeiro - BA, divided into two groups. Group I consisted of 36 patients with 
cancer, rural workers who had contact with pesticides. Group II consisted of 47 
participants from other professions. Besides the urine collection, structured 
questionnaire that addressed clinical- epidemiological, environmental and morbidity 
in this population characteristics was applied; additional information about the 
disease were obtained from medical charts. The presence of pesticide residues was 
evaluated by colorimetry and ELISA techniques. On the questionnaire data a 
descriptive analysis of continuous and dichotomous variables and the variables cross 
between cancers and sex, with the statistical test of Fisher and Chi square for 
comparison of results between groups was performed. There was no detection of 
pesticide residues in any of the samples, which can be explained by the sensitivity of 
the technique used, the difficulty of detection of pesticide residues in patients with 
effects that may be arising from chronic intoxication and by the time of the last 
exposure to these compounds, since it is a population that mostly cleared of the 
occupation is to treat the disease. Among the key findings of the study are: most 
participants were male and predominantly hematological malignancies in both 
groups, showing a pattern of illness by differentiated cancer estimates for Brazil and 
for the northeast region. In the group of rural workers multiple vulnerabilities have 
been identified in occupational exposure to organophosphate pesticides such use; 
long exposure time during the week, accumulated in years of work; inadequate and 
even absent the use of personal protective equipment, as well as incorrect disposal 
of empty containers. The pattern of illness among farm workers may be related to the 
prevailing mode of agricultural production in the region associated with the 
vulnerabilities of rural workers during occupational exposure to pesticides. 
Furthermore, the high prevalence of hematological cancer in the group that is not 
directly exposed to pesticides, may suggest the importance of indirect exposure to 
these compounds.  

Key-words: Pesticides. Neoplasms. Occupational Health. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O modelo de produção agrária hegemônico no Brasil, embasado pelo 

capitalismo, possui caráter perverso em relação ao modo de apropriação e 

exploração da natureza e da força de trabalho, sendo o agrotóxico a expressão de 

seu potencial de morbidade e mortalidade, da transformação dos recursos públicos e 

bens naturais em janelas de negócios (AUGUSTO et al., 2012). No país, segundo 

dados do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal, no ano 

de 2012, as vendas do setor foram de R$ 9,710 bilhões, aumentando em 14% em 

relação ao mesmo período de 2011. Os negócios foram impulsionados, 

principalmente, pelas culturas de cana, soja e milho (SINDIVEG, 2013).  

A despeito do incremento da produtividade agrícola, a exposição a estes 

compostos químicos pode influenciar no processo saúde-doença tanto da população 

diretamente exposta aos agrotóxicos (como os trabalhadores rurais), bem como dos 

consumidores de água e alimentos contaminados. Neste sentido podem surgir 

intoxicações agudas e crônicas. 

 As intoxicações agudas podem ocorrer de forma leve, moderada ou grave, a 

depender da quantidade de veneno absorvido, do tempo de absorção, da toxicidade 

do produto e do tempo decorrido entre a exposição e o atendimento médico. Os 

sinais e sintomas podem variar desde cefaleia, irritação cutaneomucosa, dermatite 

de contato irritativa ou por hipersensibilização, náusea e discreta tontura, até miose, 

hipotensão, arritmias cardíacas, insuficiência respiratória, edema agudo de pulmão, 

pneumonite química, convulsões, alterações da consciência, choque, coma, 

podendo evoluir para óbito (BRASIL, 2006).  

 Nas intoxicações crônicas os efeitos sobre a saúde humana, incluindo o 

acúmulo de danos genéticos, surgem no decorrer de repetidas exposições ao 

produto tóxico, que normalmente ocorrem durante longos períodos de tempo. Nestas 

condições os quadros clínicos são indefinidos, confusos e muitas vezes irreversíveis. 

Os diagnósticos são difíceis de serem estabelecidos e há uma maior dificuldade na 

associação causa/efeito, principalmente quando há exposição a múltiplos produtos, 

situação muito comum na agricultura brasileira. A intoxicação crônica manifesta-se 

através de inúmeras patologias, que atingem vários órgãos e sistemas, com 

destaque para os distúrbios imunológicos, hematológicos, hepáticos, neurológicos, 

malformações congênitas e câncer (BRASIL, 2006). 
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Estudos têm discutido a incidência de neoplasias malignas como efeito tóxico 

crônico do uso de agrotóxicos. Weichenthal, Moase e Chan (2012), revisaram 

evidências epidemiológicas relacionadas à exposição ocupacional a pesticidas e a 

incidência de câncer, e identificaram 19 agrotóxicos associados ao aumento do risco 

de vários tipos de neoplasias malignas em aplicadores dessas substâncias; dentre 

eles os organofosforados relacionados a câncer de pulmão e cólon; os piretróides a 

mieloma múltiplo e os carbamatos com forte associação ao melanoma. Outras 

pesquisas associaram a presença de agrotóxicos em amostras biológicas (sangue e 

urina) a um aumento do risco de câncer de mama em mulheres e de leucemia em 

crianças (BOADA et al., 2012; DING et al., 2012). No entanto, ainda há uma grande 

limitação dos estudos epidemiológicos ou experimentais para comprovar essa 

associação. 

Na região do submédio do Vale do São Francisco, que possui como atividade 

econômica mais importante a fruticultura irrigada, Bedor et al., (2009) identificaram 

uso indiscriminado de agrotóxicos, principalmente os organofosforados, em 

condições inseguras de trabalho que comprometem a saúde dos expostos. Estudos 

sobre câncer na região demonstraram um aumento de mortalidade por doenças 

neoplásicas, em ambos os sexos, sendo que em trabalhadores rurais as principais 

taxas de mortalidade por câncer estavam relacionadas às neoplasias malignas de 

próstata e de pulmão (BASTOS, 2011; LEITE; BEDOR, 2007). Em relação à 

morbidade, Leite (2008) descreveu o câncer de mama como maior causa de 

internações por neoplasias em mulheres residentes em Petrolina. Essas pesquisas 

sobre morbimortalidade foram realizadas avaliando os dados dos sistemas de 

informação em saúde. 

As vulnerabilidades da população do Vale do São Francisco aos efeitos da 

utilização indiscriminada de agrotóxicos somadas à escassez de estudos regionais 

que comprovem a associação entre o aumento do risco de incidência de câncer e a 

exposição a esses agentes tóxicos fazem com que esse estudo assuma caráter de 

relevância não só no contexto local, mas também a nível nacional, já que o Brasil 

assumiu o posto de maior consumidor de agrotóxicos no mundo desde 2008 

(BRASIL, 2012). 

 O aumento da produção científica nessa área é imprescindível para que haja 

maior rigor na regulamentação do uso de agrotóxicos, com intuito de reduzir o risco 
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das populações aos efeitos das intoxicações agudas e crônicas por essas 

substâncias. 

Diante do exposto, este estudo pretendeu analisar o perfil clínico-

epidemiológico dos trabalhadores acometidos por câncer atendidos em um centro de 

oncologia do submédio do Vale do São Francisco, bem como investigar a presença 

de resíduos de agrotóxicos organofosforados e carbamatos, através de técnicas de 

imunoensaio, nessa população. A identificação de fatores ambientais relacionados 

ao modo de produção agrário e suas influências no processo saúde-doença, através 

da integração entre os aspectos sociodemográficos, clínicos e a utilização de testes 

analíticos, conferem ao estudo as características de interdisciplinaridade, 

condizentes com os propósitos da linha de pesquisa Saúde, Sociedade e Ambiente 

do Mestrado em Ciências da Saúde e Biológicas da UNIVASF. Além disso, essa 

integração também corrobora para o fortalecimento dos resultados da pesquisa.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Os agrotóxicos no contexto da produção agrícola contemporânea 

 

A agricultura é praticada pela humanidade há mais de dez mil anos, porém o 

uso intensivo de agrotóxicos para o controle de pragas e doenças das lavouras 

existe há pouco menos de um século. Esse uso teve início a partir das fortes 

mudanças tecnológicas e organizacionais do processo de produção agrícola, que 

tem por principal finalidade o aumento da produtividade (LONDRES, 2011).  

Em relação às alterações tecnológicas, a primeira mudança importante foi a 

mecanização de diversas atividades agrícolas e a consequente substituição da mão 

de obra pela maquinaria, um dos principais motivos do êxodo rural. A segunda 

modificação foi a introdução, a partir de 1930, dos agroquímicos no campo, em 

especial os agrotóxicos intensificando-se sua utilização a partir da Segunda Guerra 

Mundial, quando a indústria química fabricante de venenos, até então usados como 

armas químicas, encontraram na agricultura um novo mercado para os seus 

produtos (SILVA et al., 2005). 

Diversas políticas foram implementadas mundialmente para ampliar e garantir 

este mercado. A pesquisa agropecuária concentrou-se no desenvolvimento de 

sementes selecionadas para responder a aplicações de adubos químicos e 

agrotóxicos em sistemas de monoculturas altamente mecanizados. Segundo seus 

promotores, a chamada “Revolução Verde” seria fundamental no combate a fome 

que atingia boa parte da população mundial. Neste cenário, a Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) e o Banco Mundial foram os 

maiores incentivadores da difusão do pacote tecnológico da Revolução Verde 

(LONDRES, 2011). 

Estes produtos químicos podem ser utilizados nas florestas nativas e 

plantadas, nos ambientes hídricos urbanos e industriais e, em maior escala, na 

agricultura e nas pastagens para a pecuária, sendo também empregados nas 

campanhas sanitárias para o combate a vetores de doenças (PERES; MOREIRA; 

DUBOIS, 2003). O Decreto 4.074/2002 define agrotóxico como: 
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Produtos e agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, 
destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e 
beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de 
florestas, nativas ou plantadas, e de outros ecossistemas e de ambientes 
urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da 
flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos 
considerados nocivos, bem como as substâncias e produtos empregados 
como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento 
(BRASIL, 2002). 

No Brasil o uso de agrotóxicos foi estimulado intensamente por políticas de 

Estado, a partir da década de 1970, incluindo a concessão de crédito agrícola, 

naquele período, vinculado à sua aquisição, e pela oferta comercial que exaltava 

suas propriedades de reduzir o trabalho com pragas e de beneficiar alimentos, 

população e trabalhadores (LONDRES, 2011). Outros exemplos de políticas foram: 

estímulos financeiros à criação de indústrias de insumos agrícolas; fragilidade no 

rigor do marco regulatório que facilitou registro de vários produtos, entre eles 

substâncias proibidas em outros países; isenções fiscais e tributárias de Imposto 

sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), Programa de 

Integração Social / Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 

(PIS/PASEP) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) 

(LONDRES, 2011).  

Estas inúmeras políticas desenvolvidas por diferentes governos cumpriram o 

papel de incentivar a implementação da chamada “modernização da agricultura”, 

processo que resultou em altos custos sociais, ambientais e de saúde pública 

(SOUZA et al., 2011). 

Neste sentido, os agrotóxicos passaram a fazer parte do cotidiano de milhões 

de trabalhadores do campo, que se expõem juntamente com suas famílias a riscos 

ocupacionais. Paralelamente, esses produtos também foram incorporados à dieta 

dos brasileiros do campo e das cidades, presentes constantemente nos alimentos 

consumidos pela população (SOUZA et al., 2011). 

No ano de 2006, as maiores concentrações de utilização de agrotóxicos 

ocorreram nas regiões de maior intensidade de monoculturas de soja, milho, cana, 

cítricos, algodão e arroz. O estado do Mato Grosso foi o maior consumidor de 

agrotóxicos, representando 18,9%, seguido de São Paulo (14,5%), Paraná (14,3%), 

Rio Grande do Sul (10,8%), Goiás (8,8%), Minas Gerais (9,0%), Bahia (6,5%), Mato 
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Grosso do Sul (4,7%), Santa Catarina (2,1%). Os demais estados consumiram 

10,4% do total do Brasil (CARNEIRO et al., 2012). 

Desde 2008 o Brasil assumiu o posto de maior mercado mundial de 

agrotóxicos. Na primeira década do século XXI enquanto o mercado mundial 

cresceu 93%, o mercado nacional cresceu 190% (CARNEIRO et al., 2012). Na safra 

de 2011 foram plantados 71 milhões de hectares de lavoura temporária (soja, milho, 

cana, algodão) e permanente (café, cítricos, frutas, eucaliptos), o que corresponde a 

cerca de 853 milhões de litros de produtos químicos pulverizados nessas lavouras, 

principalmente herbicidas, fungicidas e inseticidas, representando média de uso de 

12 litros/hectare e exposição média ambiental/ocupacional/alimentar de 4,5 litros de 

agrotóxicos por habitante (IBGE, 2011; SINDAG, 2011). 

O consumo médio de agrotóxicos tem aumentado em relação à área 

plantada. Este crescimento está relacionado a vários fatores, como a expansão do 

plantio da soja transgênica que amplia o consumo de glifosato, a crescente 

resistência das ervas “daninhas”, dos fungos e dos insetos e/ou o aumento de 

doenças nas lavouras, que demandam um maior consumo de agrotóxicos, bem 

como a diminuição dos preços e a isenção de impostos dos agrotóxicos (PIGNATI; 

MACHADO, 2011). 

A Região Nordeste desponta como um grande polo nacional de produção de 

frutas tropicais frescas, devido às suas condições de clima, solos, existência de 

recursos hídricos e mão de obra abundantes (COSTA, 2012). Nos processos 

produtivos também há utilização massiva de agrotóxicos e como agravante, um 

estudo evidencia o fato de que o conhecimento que os agricultores nordestinos 

dispõem sobre os riscos do uso adequado destes produtos químicos é 

extremamente precário (AUGUSTO, 2003). 

 

2.2 O uso de agrotóxicos no submédio do Vale do São Francisco 

 

A região hidrográfica do São Francisco situa-se entre as coordenadas 7º17’ a 

20º50’de latitude sul e 36º15’ a 47º39’ de longitude oeste e é formada por diversas 

Sub-bacias que deságuam no rio São Francisco, e este por sua vez no oceano 

Atlântico, em divisa com os Estados de Alagoas e Sergipe (Figura 1). A bacia divide-

se em quatro regiões fisiográficas: São Francisco Alto; São Francisco Médio; São 

Francisco Submédio e São Francisco Baixo (BRASIL, 2006a).         
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De acordo com a CODEVASF (2010) todo o Vale do São Francisco possui 25 

projetos públicos de irrigação em operação, com cerca de 120000 hectares (ha) de 

área cultivada. Tendo como principais atividades agroindustriais a fruticultura, 

aquicultura, produção de vinhos, pecuária de corte, turismo e alimentos orgânicos.O 

polo de irrigação mais desenvolvido está situado em torno das cidades de Juazeiro 

(BA) e Petrolina (PE), que se localiza no submédio do Vale do São Francisco. Os 

primeiros estudos para a implantação de projetos de irrigação na região foram 

efetuados na década de 1960, sendo que a instalação dos pioneiros Bebedouro e 

Mandacaru foi iniciada pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE) em 1968. 

 

       Figura 1 - Bacia do rio São Francisco 

 
    Fonte: BRASIL, 2004 
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Atualmente em operação existem os perímetros irrigados Curaçá, Maniçoba, 

Tourão, Mandacaru, Senador Nilo Coelho e Bebedouro, com um total de 44.145 ha, 

além dos projetos de Pedra Branca, Glória, Rodelas, Manga de Baixo, Apolônio 

Sales, Brígida, Icó-Mandantes e Caraíbas, do complexo Itaparica. Encontram-se em 

fase de implantação os projetos Salitre (1ª Etapa) e Pontal, com área total de 39.167 

ha, sendo que já estão implantados 8.680 ha (CODEVASF, 2010a). 

O submédio do Vale do São Francisco, mais precisamente o polo Petrolina-

Juazeiro é o principal centro de produção e exportação de frutas tropicais do país, 

com destaque para a produção de manga e uva, tendo uma parcela importante da 

sua população trabalhando neste setor produtivo (COSTA, 2012).  

Desde o início da década de 1970 o Estado intensificou a intervenção no Vale 

do São Francisco a partir de um modelo de desenvolvimento agrícola com ênfase no 

agronegócio, que alterou os modos de vida tradicionais da região e suas bases 

naturais. Um modelo que desapropriou as comunidades tradicionais camponesas, 

executou obras de infraestrutura e beneficiou, através de financiamentos e 

assistência técnica, principalmente os grandes grupos empresariais oriundos de 

outras regiões (SOBRINHO, 2009). 

A introdução da agricultura irrigada na produção de alimentos contribuiu para 

o desenvolvimento da região,  criação de empregos e  aumento da renda regional. 

Nas décadas de 80 e 90, houve maior liderança do setor privado, através da 

organização dos empresários, motivado pela necessidade de competição nos 

mercados nacionais e internacionais, que passaram a pressionar o Governo pela 

ampliação da infraestrutura (CODEVASF, 2010a). 

Porém, houve também grande impacto socioambiental, culminando com a 

alteração no modo de vida das populações locais e nordestinas como um todo, 

sendo muito visível a desenfreada urbanização e assalariamento da mão de obra, 

além da intensa utilização de agrotóxicos (SOBRINHO, 2009). 

Nesta região, existem poucos registros oficiais sobre a quantidade e o tipo de 

agrotóxicos utilizados na agricultura. Observa-se, porém, sua aplicação rotineira em 

larga escala, principalmente nas áreas irrigadas, especialmente dedicadas à 

produção de hortifruticultura para exportação. Um estudo identificou como mais 

comercializados na região os agrotóxicos dos seguintes grupos químicos: 

organofosforados (25%), os piretróides (9%), os benzimidazol e triazol com (6%) e 

os neocotinóides (5%). Considerando a classificação toxicológica e ambiental, 18% 
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dos agrotóxicos foram classificados como extremamente tóxicos, 19% aparecem 

como pouco tóxicos ao homem; e 44% foram classificados como muito perigosos 

para o ambiente (BEDOR et al., 2007). 

Além do uso dos produtos citados acima, outros problemas e vulnerabilidades 

dos trabalhadores rurais já foram identificados na região como: uso indiscriminado 

de agrotóxicos em condições inseguras de trabalho; relato de pelo menos um caso 

de intoxicação em 7% da população estudada; assistência técnica relacionada com 

o manejo de agrotóxicos precária e incipientes ações institucionais de proteção no 

âmbito da saúde, do trabalho, da previdência ou do ambiente (BEDOR et al., 2009). 

Em relação ao ambiente, o escoamento destes produtos utilizados na 

agricultura moderna praticada no Vale contribui para a poluição das águas. Nas 

lavouras de fruticulturas dos projetos de irrigação, a água excedente é canalizada 

por drenos e escoada diretamente para os leitos dos rios São Francisco e afluentes, 

sem tratamento algum. Os agrotóxicos favorecem a poluição dos solos, causando a 

salinização, que é o estágio de degradação rumo à desertificação (SOBRINHO, 

2009). 

Esta situação leva a um grave problema de saúde pública, comum a toda 

região Nordeste, produzido pela extensiva exposição humana aos agrotóxicos, pela 

contaminação ambiental, principalmente da água para consumo humano e também 

pela contaminação de alimentos (AUGUSTO, 2003). A figura 2 ilustra o destino dos 

agrotóxicos no ambiente, evidenciando o grande potencial de disseminação destes 

produtos em todo ecossistema. 
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Figura 2 - Ciclo dos agrotóxicos no ambiente 

  

Fonte: PIGNATI, 2012 

 

2.3 Agrotóxicos e saúde humana 

 

De acordo com os efeitos à saúde humana, os agrotóxicos podem ser 

divididos em classes toxicológicas, considerando os resultados de testes realizados 

em laboratório que estabelecem a dose letal (DL50) do agrotóxico em 50% dos 

animais utilizados (PERES; MOREIRA; DUBOIS, 2003). O Quadro 1 descreve esta 

classificação. 

 

      Quadro 1- Classificação dos agrotóxicos de acordo com efeitos à saúde humana 

Classe toxicológica Toxicidade DL50 

I Extremamente tóxico < 5mg/Kg 

II Altamente tóxico 5mg/kg até 50mg/Kg 

III Medianamente tóxico 50mg/kg até 500mg/kg 

IV Pouco tóxico > 500mg/kg 

        Fonte: ANVISA, 2014 

 

Dependendo do tempo de exposição, a população humana fica vulnerável à 

intoxicações agudas e crônicas através de contaminação pelas vias ocupacional, 

ambiental e alimentar, ou seja, os problemas à saúde acometem não só os 
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trabalhadores rurais como também os consumidores de água e alimentos 

contaminados. 

As intoxicações agudas podem ocorrer de forma leve, moderada ou grave, a 

depender da quantidade de veneno absorvido, do tempo de absorção, da toxicidade 

do produto e do tempo decorrido entre a exposição e o atendimento médico. A 

Organização Mundial de Saúde (OMS) propõe uma classificação que define estas 

intoxicações como “alguma doença ou sintoma resultante de exposição suspeita ou 

confirmada a agrotóxicos nas 48 horas antes do início dos sintomas” (THUNDIYIL et 

al., 2008). Esta classificação inclui intoxicações resultantes de suicídios, homicídios 

e exposições ocupacionais e acidentais. Os efeitos podem ser locais ou sistêmicos e 

incluem sintomas respiratórios, neurológicos, cardiovasculares, endócrinos, 

gastrointestinais, nefrotóxicos e reações alérgicas. O caso suspeito pode ser 

definido como provável, possível ou descartado, de acordo com o preenchimento 

dos critérios utilizados na avaliação (THUNDIYIL et al., 2008). 

Nas intoxicações crônicas os efeitos sobre a saúde humana, incluindo o 

acúmulo de danos genéticos, surgem no decorrer de repetidas exposições ao 

agrotóxico, que normalmente ocorrem durante longos períodos de tempo. Nestas 

condições os quadros clínicos são indefinidos, confusos e muitas vezes irreversíveis. 

Os diagnósticos são difíceis de serem estabelecidos e há uma maior dificuldade na 

associação causa/efeito, principalmente quando há exposição a múltiplos produtos, 

situação muito comum na agricultura brasileira (BRASIL, 2006).  

A exposição crônica a agrotóxicos pode levar a distúrbios em vários sistemas 

do organismo humano, como neurológico, endócrino, reprodutivo, renal, 

cardiovascular e respiratório. As doenças que podem estar associadas a esta 

exposição são: câncer, malformações congênitas, doença de Parkinson, mal de 

Alzheimer, desordens reprodutivas, aterosclerose, asma, doença pulmonar 

obstrutiva crônica e nefropatias (MOSTAFALOU; MOHAMMAD, 2013). 

Globalmente há uma escassez de informação sobre a magnitude tanto dos 

casos de intoxicação intencionais quanto dos acidentais, bem como da importância 

dos diversos tipos de agrotóxicos nesses casos. Esta informação é particularmente 

falha em regiões da África e da Ásia (OMS, 2008). Segundo dados da OMS, em 

2004, um número estimado de 346 mil pessoas morreu todo o mundo a partir de 

envenenamento não intencional. Dessas mortes, 91% ocorreram em países de 

renda baixa e média. Quase um milhão de pessoas morrem a cada ano como 
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resultado de suicídio, e os produtos químicos são responsáveis por um número 

significativo destes óbitos. Estima-se que a ingestão voluntária de agrotóxicos 

provoca cerca de 370.000 mortes por ano (OMS, 2010). 

Os inseticidas organofosforados são os que causam mais mortes em todo o 

mundo responsáveis por cerca de 200.000 óbitos anualmente. A exposição a estes 

produtos podem causar intoxicações graves, usualmente as intoxicações acidentais 

ocorrem  de maneira mais leve do que as intencionais, que são responsáveis pelo 

maior número de óbitos (OMS, 2008). 

No Brasil os sistemas de informação mais utilizados para avaliação das 

intoxicações causadas por agrotóxicos são o Sistema de Informação de Agravos e 

Notificação (SINAN), o Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), e 

eventualmente o Sistema de Informação Hospitalar (SIH). Existem vários sistemas 

oficiais que registram intoxicações por agrotóxicos no país, mas nenhum deles tem 

respondido adequadamente como instrumento de vigilância deste tipo de agravo. Na 

prática, só se registram os casos agudos e mais graves, com um sub-registro muito 

grande, e os casos crônicos não são captados por nenhum destes sistemas de 

informação (FARIA; FASSA; FACCHINI, 2007). 

Entre as causas desta subnotificação está a dificuldade dos profissionais da 

saúde em diagnosticar estes agravos, principalmente no estabelecimento do nexo 

causal das intoxicações crônicas, já que muitas vezes não se faz a investigação 

adequada em relação à exposição a esses agentes e em várias situações os 

indivíduos não estão mais expostos aos agrotóxicos quando é feito o diagnóstico 

dos problemas crônicos de saúde. 

Apesar das subnotificações, no ano de 2011 foram registrados no Brasil 

98.765 casos de intoxicação, sendo que os agrotóxicos de uso doméstico, agrícola e 

raticidas, aparecem como 3ª causa, com 9242 (15,7%) casos. Em relação à 

mortalidade, a situação fica mais alarmante, pois dos 260 óbitos notificados, 133 

(51,1%) tiveram como causa os agentes acima descritos (SINITOX, 2011).  

No submédio do Vale do São Francisco um estudo identificou que os 

agrotóxicos foram a 3ª causa dos casos de intoxicação exógena notificados no 

período de 2007 a 2011. Estes casos foram mais frequentes no sexo masculino 

(56,7%), a faixa etária de 20 a 29 anos a mais acometida (30,2%), e os 

trabalhadores rurais foram a classe que mais sofreu essas intoxicações (34%). 

Considerando as circunstâncias da exposição a maioria foi decorrente de tentativa 
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de suicídio (42,1%). As intoxicações do tipo agudo-único foram responsáveis por 

80% dos casos e a principal via de intoxicação foi a digestiva (71%) (MOURA, et al., 

2014). Os dados mostram a importância destes agentes causais no processo saúde-

doença da população exposta na região, bem como a necessidade de implantação 

de políticas públicas pautadas no modelo de vigilância em saúde, com ênfase na 

prevenção das intoxicações por agrotóxicos, principalmente entre os trabalhadores 

rurais.  

 

2.4 Carcinogenicidade dos agrotóxicos 

 

A palavra câncer vem do grego karkínos, e significa caranguejo, foi utilizada 

pela primeira vez por Hipócrates na Antiguidade. O fato de ter sido detectado em 

múmias egípcias comprova que ele já acometia o homem há mais de 3 mil anos 

antes de Cristo. Atualmente, câncer é o nome geral dado a um conjunto de mais de 

100 doenças, que têm em comum o crescimento desordenado de células, que 

podem invadir tecidos e órgãos vizinhos (INCA, 2012). 

O câncer é definido como uma doença genômica e surge a partir de 

modificações cumulativas no ácido desoxirribonucleico (DNA) de células normais 

que sofrem alterações até se tornarem malignas. Todos os processos, desde a 

iniciação tumoral, transformação, invasão até metástase ocorrem em várias etapas e 

podem envolver muitos genes, por meio de mutações intragênicas, quebras e 

perdas de cromossomos, amplificações gênicas, instabilidade genômica e 

mecanismos epigenéticos (GUIMARÃES, 2008). Os mecanismos epigenéticos são 

aqueles onde as alterações na expressão gênica não dependem de modificações na 

sequência do DNA, como ocorre na hipermetilação do DNA (BRASILEIRO FILHO; 

PEREIRA; GUIMARÃES, 2009). 

Pode surgir então, um clone de células descendentes, herdeiras dessa 

propensão ao crescimento e divisão anômalos, insensíveis aos mecanismos 

reguladores normais, que resulta na formação do que se chama tumor ou neoplasia, 

que pode ser benigna ou maligna (INCA, 2008).  

Nos organismos multicelulares, a proliferação celular é controlada pelo 

equilíbrio entre as taxas de crescimento e de morte celular em células normais. No 

câncer, a perda no controle do crescimento celular e/ou dos mecanismos de 

apoptose (morte celular programada) resulta na ruptura desse equilíbrio. Os proto-
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oncogenes e os genes supressores de tumor desempenham um papel fundamental 

no controle do ciclo celular, através de uma rede complexa de interações 

estimulatórias e inibitórias, e uma vez alterados estes genes deixam de cumprir o 

seu papel (GUIMARÃES, 2008), 

A carcinogênese química é um processo sequencial, que ocorre após a 

exposição a agentes químicos genotóxicos, de ação direta ou indireta, e/ou a 

agentes químicos não genotóxicos (epigenéticos) presentes no ambiente geral, no 

consumo, nos ambientes social e cultural e no ambiente ocupacional, como por 

exemplo, os agrotóxicos (INCA, 2012 ). 

As etapas do processo de carcinogênese são: a iniciação, a promoção e a 

progressão. A iniciação é a primeira etapa, onde ocorrem mudanças genéticas 

irreversíveis, em que as células normais de um determinado órgão ou tecido são 

convertidas em células com potencial para tornarem-se tumorais. Agentes químicos 

ou físicos que agem nessa etapa são chamados de agentes iniciadores. A célula 

iniciada não é uma célula neoplásica, mas ocorreu o primeiro passo em direção a 

este estado. Para tanto, estas células “iniciadas” precisam passar por pelo menos 

um ciclo de divisão celular para que a alteração no DNA seja fixada e torne-se 

permanente (KLAUNIG; KAMENDULIS, 2012; TROSKO, 2003).  

A promoção envolve a expansão clonal das células “iniciadas” e exige a 

proliferação celular. É caracterizada por ser uma etapa longa e reversível e que 

resulta da exposição a doses repetidas do agente cancerígeno, em intervalos curtos. 

Os agentes promotores aumentam a proliferação celular nos tecidos suscetíveis, 

contribuem para a fixação de mutações, aumentam as alterações na expressão 

genética e causam mudanças no controle do crescimento celular (OLIVEIRA et al., 

2007). 

O estágio final, a progressão, é caracterizado pela irreversibilidade, 

instabilidade genética, crescimento mais rápido, invasão, metástase e alterações 

nas características bioquímicas, metabólicas e morfológicas das células o que 

impede que essas reparem qualquer tipo de dano (DIXON, KOPRAS, 2004). A figura 

3 ilustra as etapas da carcinogênese. 
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Figura 3- Etapas do processo de carcinogênese 

 

Fonte: INCA, 2012 
Legenda: ADN (ácido desoxirribonucleico) 

 

Diversos estudos têm discutido o potencial carcinogênico dos agrotóxicos 

(GIANNANDREA et al., 2011; KOUTROS et al., 2013 ORSI et al., 2009). Alguns 

compostos testados em animais evidenciaram carcinogenicidade, como os 

organoclorados, alguns derivados do enxofre e o creosoto, um composto formado 

por hidrocarbonetos aromáticos, ácidos e alcatrão, muito utilizados na preservação 

da madeira. Outras substâncias são promotoras de tumor, como o 

diclorodifeniltricloroetano (DDT), clordane e lindano. Em humanos, compostos 

derivados do arsênio e inseticidas têm sido classificados pela International Agency 

for Research on Cancer (IARC) como cancerígenos (INCA, 2012a).  

Os estudos experimentais têm sido feitos usando diferentes tipos de análises, 

incluindo aberrações cromossômicas, micronúcleos, troca de cromátides irmãs e 

ensaio cometa. Embora os ensaios de genotoxicidade estejam entre os testes 

necessários antes da introdução de agrotóxicos no mercado, os dados coletados a 

partir de estudos de monitoramento pós-comercialização têm evidenciado o 

potencial de agrotóxicos na indução de danos genéticos. Considerando os danos 

genéticos como um dos principais eventos para indução ou desenvolvimento do 

câncer, mais estudos com foco na genotoxicidade de agrotóxicos, de curso de 

modelos apropriados, como a exposição a suas misturas, são necessários para 

compreender os mecanismos carcinogênicos destas substâncias (MOSTAFALOU; 

MOHAMMAD, 2013). 
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Várias evidências coletadas a partir de estudos com animais durante a última 

década sugerem que a exposição a biocidas pode induzir mudanças epigenéticas. 

Alterações hereditárias de metilação do DNA em células germinativas masculinas 

juntamente com disfunções ovarianas têm sido relatadas após exposição a alguns 

agrotóxicos como vinclozolina e metoxicloro. A exposição a ácido dicloroacético e 

ácido tricloroacético tem sido associada com a diminuição da metilação em regiões 

promotoras em fígado de ratos. Hipometilação do DNA global também tem sido 

relatada em pessoas que tinham um nível elevado de agrotóxicos no sangue 

(MOSTAFALOU; MOHAMMAD, 2013). 

 

2.5 Modelos de estudo e estabelecimento de nexo causal entre agrotóxicos e 

câncer 

 

O tempo entre a exposição a um determinado agente e a detecção clínica do 

tumor pode variar em função de uma série de fatores ligados ao agente, ao tipo, ao 

período da exposição e ao próprio indivíduo. Este tempo de latência tem duração 

variável, sendo geralmente de 20 a 50 anos para tumores sólidos ou de 4 a 5 anos 

para as neoplasias hematológicas. O estabelecimento de nexo entre o câncer e a 

exposição decorrente da ocupação, por muitas vezes, é dificultado por esse longo 

intervalo de tempo (INCA, 2012a). 

Para avaliar o potencial de carcinogenicidade de uma substância podem ser 

feitos estudos epidemiológicos, experimentais e também usar modelos preditivos, 

porém, em todos estes métodos existem limitações (KLAUNIG; KAMENDULIS, 

2012). As melhores evidências são aquelas obtidas em estudos epidemiológicos 

prospectivos, entretanto, esses são caros, complexos e só podem ser realizados 

após a exposição humana por longos períodos. (INCA, 2012a). 

Os estudos epidemiológicos possuem muitos entraves na sua realização, pois 

dependem de serviços de saúde, métodos diagnósticos e sistemas de informação 

organizados. Nos países em desenvolvimento há muita deficiência em relação à 

vigilância em saúde das populações expostas, principalmente no que diz respeito às 

populações rurais, o que acarreta principalmente informação precária e 

dimensionamento dos problemas de saúde inferior à realidade (BEDOR, 2008). 

Alternativamente aos estudos epidemiológicos, podem ser realizados ensaios 

toxicológicos, in vivo e in vitro, com o objetivo de avaliar o potencial carcinogênico de 
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substâncias químicas. As técnicas mais utilizadas são o teste de Ames (avalia 

mutações gênicas em cepas de Salmonella typhimurium), testes citogenéticos in 

vitro (identificam alterações estruturais e numéricas nos cromossomos) e testes de 

micronúcleos em camundongos (identificam presença de fragmentos acêntricos de 

cromossomos no citoplasma, que não foram incorporados ao núcleo no processo de 

divisão celular) (KLAUNIG; KAMENDULIS, 2012). 

No Brasil, as empresas devem apresentar um dossiê toxicológico e 

ecotoxicológico nos processos de registro ou renovação de registro de agrotóxicos. 

Estes dossiês devem conter testes de toxicidade aguda, crônica, incluindo 

neurotoxicidade, fetotoxicidade, ação hormonal e comportamental e ação 

reprodutiva, vias de biodegradação, tipos de resíduos gerados, persistência no 

ambiente, mobilidade no solo, entre outros (BRASIL, 2002). 

Em relação aos estudos experimentais em animais, há a dificuldade de 

extrapolar os dados obtidos para humanos, já que os experimentos são feitos de 

maneira controlada, com a exposição a um único agrotóxico e em uma via de 

exposição apenas. Esta situação é diferente da realidade tanto dos trabalhadores 

rurais quanto dos consumidores que estão expostos a misturas de vários tipos de 

agrotóxicos e resíduos, por diferentes vias de absorção. Quando se utilizam 

formulações com diferentes misturas de ingredientes ativos, os efeitos 

ecotoxicológicos, de mutagenicidade e carcinogenicidade para o homem são 

desconhecidos em razão da grande variedade de interações que podem ocorrer 

(GRISOLIA, 2005). 

Como alternativas aos estudos epidemiológicos e experimentais existem os 

modelos preditivos de carcinogenicidade. A maioria deles fundamenta-se na relação 

quantitativa entre estrutura química e atividade (QSAR - Quantitative structureactivity 

relationship), que visam ao estabelecimento de relações quantitativas 

estatisticamente aceitáveis entre a estrutura e/ou propriedades moleculares e a sua 

atividade biológica. Representa uma variedade de técnicas para prever as atividades 

e propriedades dos produtos químicos não testados com base na sua semelhança 

estrutural com os produtos químicos com atividade e propriedade conhecidos 

(NAFTA, 2012). São exemplos de modelos preditivos: DEREK (Dedutive estimation 

of risk from existing knowlegde), HazardExpert, OncoLogic, TOPAKT, método 

químico-quântico computacional (BEDOR, 2008). 
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Todos os modelos preditivos também apresentam limitações, pois em sua 

maioria estudam a carcinogenicidade através da formação de adutos de DNA, 

entretanto há outros processos envolvidos na carcinogênese, como os mecanismos 

epigenéticos, onde não há formação de ligações covalentes diretamente com o DNA 

(AU; OBERHEITMANN; HARMS, 2002 apud BEDOR, 2008). 

Nos estudos de biomonitoramento, onde se avaliam os níveis de exposição e 

os riscos à saúde das populações expostas, podem ser utilizados biomarcadores de 

exposição, de susceptibilidade e de efeito. Entre os biomarcadores de efeito 

biológico precoce estão: os estudos de formação de adutos de DNA, testes de 

aberrações cromossômicas, troca entre cromátides irmãs, formação de 

micronúcleos, e ensaio cometa (KAPKA-SKRZYPCZAK et al., 2011). 

No caso das neoplasias malignas relacionadas ao trabalho, para determinar 

se os trabalhadores podem sofrer danos em consequência da exposição a agentes 

tóxicos, considera-se o limiar de dose abaixo da qual a maioria dos trabalhadores 

não ficaria doente. Entretanto, pesquisadores divergem sobre qual seria a exposição 

necessária a um cancerígeno para que a doença se desenvolva. Alguns ponderam 

que qualquer exposição se traduz em risco potencial para o desenvolvimento de um 

tumor, isto é, que não existe limiar de dose para agentes cancerígenos genotóxicos, 

enquanto outros avaliam que o potencial de cada agente está relacionado ao seu 

mecanismo de ação carcinogênica. Portanto, como não se tem completo 

conhecimento sobre a ação das substâncias cancerígenas, não é aceitável a adoção 

de limites de exposição, ou seja, se uma substância é considerada carcinogênica 

seu uso deve ser banido (INCA, 2012a). 

Para descrever os tipos de estudos que associam incidência de câncer a 

exposição a agrotóxicos no contexto mundial (Quadro 2) e no Brasil (Quadro 3), foi 

realizada uma breve revisão de literatura. Para esta pesquisa utilizou-se as bases de 

dados PUBMED e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS); os descritores agrotóxicos e 

câncer (português) e pesticides and cancer (inglês); e considerou-se apenas os 

estudos realizados em humanos, no período de 1980 a 2014. 

Na literatura internacional observa-se que a maioria dos estudos 

epidemiológicos é do tipo caso-controle e de coorte, e a minoria utiliza 

biomarcadores de exposição associados às características epidemiológicas das 

populações estudadas. Há uma diversidade de agrotóxicos estudados, bem como 
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dos tipos de tumores associados. Também ocorre divergência entre resultados de 

alguns estudos. 

 

Quadro 2 - Exemplos de estudos internacionais que discutem a associação entre 
agrotóxicos e câncer 
Ano Autor Tipo de 

estudo 
População Efeito observado 

1980 Axelson et 
al. 

Coorte 348 trabalhadores 
expostos a 
herbicidas 

Maior número de morte por tumores na 
população exposta, necessário mais estudos 
para uma possível associação a herbicidas. 

1984 Donna et al. Caso-controle 60 mulheres com 
câncer de ovário 

Associação de exposição a herbicidas e câncer 
de ovário 

1995 Keller-
Byrne, 
Khuder e 
Schaub 

Meta-análise 27 estudos da 
literatura 

Agricultores têm um risco maior de desenvolver 
leucemia 

1998 Guttes 
 et al. 
 

Caso-controle 65 mulheres com 
câncer de mama 

Resíduos significativos de organoclorados não 
encontrados em tecidos de mulheres com 
câncer de mama. Amostra pequena 
 

1999 Van 
Leeuwen et 
al 

Triangulação 
de dados 

- A Atrazina esta associada ao câncer de 
estômago 

2000 Demers et 
al. 

Caso – 
controle 

315 mulheres com 
câncer de mama 

Não encontrou associação de organoclorados e 
o câncer de mama 

2003 Rodvall et 
al. 

Coorte 20.245 aplicadores 
de agrotóxicos 

Não encontrou maior risco de câncer nessa 
população 

2003 Alavanja et 
al. 

Coorte 
prospectivo 

55.332 aplicadores 
de agrotóxicos 

O risco de câncer de próstata é maior nessa 
população 

2003 Potti et al. Coorte 
prospectivo 

223 pacientes com 
câncer de pulmão 

Super expressão do gene HER-L/neu 
(oncoproteina expressa em células do 
cancerígenas no pulmão) em pacientes que 
foram expostos a agrotóxicos 

2004 Lee et al.  Coorte 
prospectivo 

57. 311 aplicadores 
de agrotóxicos 

Aumento de risco para câncer de pulmão, porém 
seriam necessários outros estudos para 
confirmação 

2004 Rusieck et 
al. 

Coorte 
prospectivo 

57. 311 aplicadores 
de agrotóxicos 

Não encontrou associação entre a exposição à 
Atrazina com câncer, amostra muito pequena 

2005 Mills et al Caso-controle 128 mulheres com 
câncer de mama 

Exposição a organoclorados foi associado a 
maior risco de câncer de mama 

Fonte: Revisão de literatura feita pelo autor 
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Quadro 2 - Exemplos de estudos internacionais que discutem a associação entre 
agrotóxicos e câncer (continuação) 
 
Ano Autor Tipo de 

estudo 

População Efeito observado 

2006 Colt et al Caso-
controle 

682 pacientes com 
linfoma não Hodgkin 

Resíduos de chlordane no sangue foram 
associados a maior risco de linfoma não Hodgkin 

2007 Fritschi et al Caso-
controle 

606 homens com 
câncer de próstata 

Não houve relação significativa entre exposição à 
organofosforados e maior risco de câncer de 
próstata 

2008 Van Maele-
Fabry 

Meta-
análise 

14 estudos de coorte A exposição ocupacional a agrotóxicos é um 
significante fator de risco para desenvolvimento 
de leucemia mieloide 

2009 Orsi et al Caso-
controle 

491 pacientes com 
neoplasias do 
sistema hematológico 

Exposição ocupacional a organoclorados, 
organofosforados e carbamatos foi associado 
maior risco de leucemia, mieloma múltiplo e 
linfoma de Hodgkin, mas não a linfoma Não- 
Hodgkin 

2010 Bertrand et al Caso-
controle 

204 pacientes com 
linfoma Não-Hodgkin 

Associação positiva entre exposição a 
organoclorados e linfoma Não-Hodgkin 

2011 Band et al Caso-
controle 

1516 pacientes com 
câncer de prostata 

Exposição a DDT, lindane, simazine, 
endossulfam, malathion foram associados a maior 
risco de câncer de próstata 

2011 Giannandrea 
et al 

Caso-
controle 

50 pacientes com 
câncer de testículo 

Resíduos de organoclorados no sangue 
aumentam risco de câncer de testículo 

2012 Boada et al. Caso-
controle 

121 mulheres com 
câncer de mama 

Resíduos de organoclorados no sangue foram 
associados a maior risco de câncer de mama 

2012 Zakerinia et 
al 

Caso-
controle 

200 pacientes com 
linfoma e mieloma 
múltiplo 

Exposição a herbicidas, inseticidas, fungicidas 
aumenta risco de Linfoma Não- Hodgkin e 
mieloma múltiplo 

2012 Weichental et 
al 

Meta-
análise 

28 estudos de coorte 19 tipos de agrotóxicos foram associados a maior 
risco de vários tipos de câncer 

2013 Koutros et al Coorte 54.412 aplicadores 
de agrotóxicos 

Exposição a organofosforados foi associada a 
câncer de próstata agressivo 

2013 Kachuri et al Caso-
controle 

342 pacientes com 
mieloma múltiplo 

Exposição a múltiplos agrotóxicos foi associada a 
maior risco de mieloma múltiplo. 
 

2014 Yildirim et al Estudo 
descritivo 

1896 pacientes com 
câncer de esôfago e 
câncer gástrico 

Não houve relação entre uso de agrotóxicos e 
incidência de câncer de esôfago e gástrico. 

Fonte: Revisão de literatura feita pelo autor 

 

Já no Brasil, a revisão literária feita nas mesmas bases de dados, evidencia 

poucos estudos publicados em um período de 19 anos. A maioria das pesquisas 

discute a associação entre a exposição a agrotóxicos e câncer a partir da avaliação 

de taxas de mortalidade, obtidas de dados secundários dos sistemas de informação. 
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Quadro 3 - Exemplos de estudos nacionais que discutem a associação entre 
agrotóxicos e câncer  
Ano Autor Tipo de 

estudo 

População Efeito observado 

1995 Sharpe et 

al 

Caso-

controle 

109 crianças com tumor de 

Wilm’s 

Exposição dos pais a agrotóxicos foi 

associado a maior risco de tumor de 

Wilm’s 

2003 Meyer et al Ecológico 

descritivo 

Óbitos por câncer em 

trabalhadores rurais 1979-

1998 

Maior mortalidade por câncer de esôfago, 

estômago e laringe. 

2005 Stoppelli et 

al 

Caso- 

controle 

68 pacientes com câncer Risco de câncer aumentado nos 

trabalhadores rurais. 

2009 Chrisman 

et al 

Ecológico 

descritivo 

Casos de óbito por câncer de 

1996 a 1998 

Nas regiões de maior consumo de 

agrotóxicos houve maior risco de 

mortalidade por câncer de próstata, 

leucemia, esôfago e pâncreas. 

2010 Jobim et al Ecológico 

descritivo 

Taxas de mortalidade por 

câncer no Brasil, RS e 

microrregião agrícola de Juí-

RS 

Maior prevalência de mortalidade por 

neoplasias na região de Jui, comparada 

ao RS e ao Brasil. 

2011 Meyer et al Caso-

controle 

Óbitos por câncer de esôfago 

em trabalhadores rurais 

Maior risco de óbito por câncer de 

esôfago em trabalhadores rurais 

2013 Boccolini 

et al 

Estudo 

ecológico 

descritivo 

Casos de óbito por linfoma  

Não-Hodgkin de 1996-2005 

Exposição a agrotóxicos aumenta risco 

de linfoma não Hodgkin 

2013 Ferreira et 

al 

Caso-

controle 

252 crianças com leucemia Exposição materna durante gestação 

associada a maior risco de leucemia em 

crianças menores de 2 anos 

2013 Curvo et al Estudo 

ecológico 

Dados de morbimortalidade 

por câncer na faixa etária de 

0-19 anos 

Exposição a agrotóxicos associados à 

morbimortalidade por câncer infanto-

juvenil 

2013 Rigotto et 

al 

Estudo 

ecológico 

Série histórica de indicadores 

de morbimortalidade 

Maior morbimortalidade por neoplasias 

malignas em municípios com maior 

consumo de agrotóxicos 

2014 Miranda 

Filho et al 

Estudo 

descritivo 

Óbitos por câncer de cérebro Exposição a agrotóxicos pode estar 

associada ao aumento de mortalidade 

por câncer de cérebro em uma região 

rural. 

2014 Boccolini 

et al 

Caso-

controle 

Óbitos por câncer de 

estômago em trabalhadores 

rurais 

O risco de morte por câncer de estômago 

pode estar associado a exposição a 

agrotóxicos. 

Fonte: Revisão de literatura feita pelo autor 
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Em estudos que mensuram biomarcadores de exposição, diversos fatores 

podem influenciar nos resultados e explicar a divergências entre muitas pesquisas 

no tocante ao potencial carcinogênico dos agrotóxicos. Entre estes existem os 

fatores individuais (biológicos e estilo de vida) e fatores gerais (ambientais e outros) 

descritos na Figura 4 (KAPKA-SKRZYPCZAK et al., 2011). 

 
 Figura 4 - Fatores que influenciam na confiança, comparação e relevância de 
estudos de biomonitoramento 
 

       
 Fonte: KAPKA-SKRZYPCZAK et al., 2011 (traduzido pelo autor) 

 

Considerando estes fatores de confundimento e suas influências nos 

resultados de estudos, é importante enfatizar a necessidade de discutir 

profundamente as características epidemiológicas de exposição, bem como o perfil 

de adoecimento das populações mais expostas aos agrotóxicos; já que nem sempre 

é possível identificar a presença de resíduos destas substâncias no organismo 

humano, principalmente no caso de doenças crônicas, como o câncer. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

 Analisar o perfil clínico-epidemiológico dos trabalhadores acometidos por 

câncer atendidos em um centro de oncologia no submédio do Vale do São 

Francisco, comparando os resultados entre os trabalhadores rurais e outros 

profissionais.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 Comparar as características sociodemográficas e clínicas dos trabalhadores 

rurais e outros profissionais acometidos por câncer. 

 Traçar o perfil epidemiológico dos trabalhadores rurais portadores de 

neoplasias malignas, considerando as características de exposição ambiental 

a agrotóxicos. 

 Investigar a presença de resíduos de agrotóxicos organofosforados e 

carbamatos em portadores de neoplasias malignas, comparando os 

resultados entre detecção em trabalhadores rurais e outros profissionais. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Desenho do estudo 

É um estudo do tipo quantitativo, transversal e descritivo (BONITA; 

BEAGLEHOLE; KJELLSTRÖN, 2011). 

4.2 Local do estudo 

O estudo foi realizado no Centro de Oncologia do Hospital Regional de 

Juazeiro (HRJ) na Bahia, que possui como área de abrangência a população de 55 

municípios dos Estados da Bahia e Pernambuco (Quadro 4). O local oferece 

tratamento de quimioterapia, consultas hematológicas, oncológicas clínicas e 

cirúrgicas, além de um atendimento multidisciplinar com psicologia, nutrição, 

assistente social e enfermagem (HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO, 2012). 

Quadro 4 - Municípios da rede interestadual de saúde Pernambuco/ Bahia 

M
a
c

ro
rr

e
g

iã
o

 d
e

 J
u

a
z
e
ir

o
 

Microrregião de 
Juazeiro 
  

Microrregião de 
Senhor do Bonfim 

Microrregião de 
Paulo Afonso 

Campo Alegre de 
Lourdes 
Casa Nova 
Curaçá 
Juazeiro 
Pilão Arcado 
Remanso 
Sento Sé 
Sobradinho 
Uauá 

Antônio Gonçalves 
Campo Formoso 
Filadélfia 
Itiúba 
Jaguarari 
Pindobaçu 
Ponto Novo 
Andorinha 
Senhor do Bonfim 

Abaré 
Chorrochó 
Glória 
Jeremoabo  
Macururé 
Pedro Alexandre 
Santa Brígida 
Paulo Afonso 
Rodelas 

M
a
c

ro
rr

e
g

iã
o

 d
e

 P
e
tr

o
li
n

a
 

Microrregião de 
Petrolina 
  

Microrregião de 
Salgueiro 

Microrregião de 
Ouricuri 

Afrânio 
Cabrobó 
Dormentes 
Lagoa Grande 
Orocó 
Petrolina 
Santa Maria da Boa 
Vista 

Carnaubeira da Penha 
Cedro 
Floresta 
Itacuruba 
Mirandiba 
Parnamirim 
Salgueiro 
Serrita 
Terra Nova 
Verdejante 
Belém de São 
Francisco 

Araripina 
Bodocó 
Exu 
Granito 
Ipubi 
Moreilândia 
Ouricuri 
Santa Cruz 
Santa Filomena 
Trindade 

Fonte: Rede Interestadual de Saúde do médio São Francisco, 2009 
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4.3 Cálculo amostral e seleção dos participantes do estudo 

Para a realização do estudo foram selecionados os pacientes diagnosticados 

com câncer atendidos no Centro de Oncologia do HRJ, divididos em dois grupos. Os 

pacientes portadores de câncer, com 18 anos ou mais de idade, de ambos os sexos 

e que trabalham ou tenham trabalhado por pelo menos 5 anos no cultivo de frutas e 

hortaliças atuando nos processos de preparação, manejo e aplicação de agrotóxicos 

foram inclusos no grupo de trabalhadores rurais. Como critérios de inclusão para o 

grupo de outros profissionais foram considerados os portadores de câncer atendidos 

no mesmo local e que nunca tenham residido em zona rural e/ou trabalhado em 

atividades que envolvam utilização de agrotóxicos. O critério de exclusão foi idade 

inferior a 18 anos. 

Para cálculo de amostra foi feito um levantamento dos prontuários dos 

pacientes em tratamento no mês de agosto de 2013. Nesta época havia 58 

pacientes provenientes de zona rural em tratamento e 105 pacientes de zona 

urbana. Considerando um nível de confiança de 95%, um erro amostral de 5% e 

resultados de detecção de resíduos de glifosato e piretróides (80% de amostras 

positivas na população) em estudos anteriores (BELO et al., 2012), calculou-se o 

número de participantes de cada grupo, resultando em 51 indivíduos no grupo de 

trabalhadores rurais e 83 indivíduos no grupo de outros profissionais. A amostra foi 

selecionada de maneira probabilística e aleatória. Porém, considerando-se os 

critérios de inclusão dos grupos e a aceitação dos pacientes em participar da 

pesquisa, ao final da coleta havia 36 participantes do grupo de trabalhadores rurais e 

47 no grupo de outros profissionais; o que inviabiliza a generalização dos dados aqui 

discutidos para toda a população da região, o que foi encontrado será discutido 

apenas para a população do Centro de Oncologia estudado. 

 

4.4 Coleta de dados  

Neste estudo o material biológico utilizado para quantificar resíduos de 

agrotóxicos foi a urina. As amostras foram depositadas em recipientes plásticos 

específicos para esse material biológico e encaminhadas o mais rapidamente 

possível para o laboratório para posterior análise. Para maior preservação, as 

amostras foram mantidas congeladas em freezer (- 200C). 
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Os dados relativos às características sociodemográficas, clínicas, ambientais 

e ocupacionais foram obtidas através da aplicação de questionário (APÊNDICE A). 

As informações complementares sobre a doença foram obtidas através de consulta 

aos prontuários médicos. A coleta de dados ocorreu em um período de 5 meses. 

4.5 Quantificação dos resíduos de organofosforados e carbamatos  

Para detecção de resíduos de organofosforados e carbamatos foi utilizado o 

Kit “OP/Carbamate Assay Kit” da Abraxis LLC. A análise foi realizada seguindo as 

recomendações do fabricante. Os kits foram obtidos através de parceria com o 

Núcleo de Desenvolvimento Farmacêutico e Cosmético do Departamento de 

Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal de Pernambuco. 

O kit utilizado é um teste qualitativo, um ensaio colorimétrico (modificação do 

Método de Ellman) para a detecção de organofosforados e carbamatos, com base 

numa modificação da inibição da enzima acetilcolinesterase (ACh-E). Na reação 

ocorre hidrólise da ACh-E que reage com 5,5 '-ditio-bis (2 - Nitrobenzóico) [DTNB] 

para produzir uma cor amarela. Se organofosforados ou carbamatos estão 

presentes numa amostra irá ocorrer a inibição da ACh-E reduzindo ou eliminando a 

formação da cor em função da sua concentração. Essa alteração colorimétrica é 

avaliada por leitor de placas de ELISA, utilizando filtros de 405 nm (nanômetro). Os 

limites de detecção dos vários agrotóxicos diferem dependendo da sua capacidade 

de inibir a enzima (ABRAXIS, 2014). 

Originalmente o teste é utilizado em amostras de água, mas segundo 

orientações do fabricante pode ser aplicado também em amostras de urina. Para 

validar o teste nesse fluído biológico foi feito contaminação de uma amostra de urina 

com agrotóxico Acefato (do fabricante Nortox) na concentração 750mg/1000mg, 

realizando as seguintes diluições para chegar às concentrações dos limites de 

detecção do teste. 

1-Pesagem de 134 mg de agrotóxico Acefato para obtenção de 100mg do princípio 

ativo. 

2-Diluição de 100mg de Acefato em 10 ml de água deionizada (DI). Concentração 

final de 10 microgramas/microlitros (solução A). 

3-Diluição da solução A em 1:10.100 microlitros da solução A em 900 microlitros de 

água DI. Concentração final de 1 micrograma/microlitro (solução B). 
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4-Diluição da solução B em 1:10. 100 microlitros da solução B em 900 microlitros de 

água DI. Concentração final de 0,1 microgramas/microlitro (solução C). 

5-Contaminação da urina com solução C. 50 microlitros da solução C em 9950 

microlitros de urina. Concentração final de 0,05 microgramas/ml- 50 ppb (partes por 

bilhão). 

6- Diluição da urina em metanol (de acordo com orientação do fabricante) na 

concentração de 1:5.1000 microlitros de urina + 4000 microlitros de metanol 50%. 

Concentração final de 10 ppb. 

7- Diluição da urina em metanol em 1:10. 500 microlitros de urina+ 4500 microlitros 

de metanol 50%- Concentração final de 5 ppb. 

Para padronização do teste foram utilizadas as concentrações de 50 ppb, 10 

ppb e 5 ppb. A amostra em que houve maior redução de cor (16%) foi a de 50 ppb, 

porém esta amostra não foi diluída em metanol. Estes resultados apontam que 

provavelmente o teste não é adequado para ser utilizado em amostras de urina.  

Na execução do teste nas amostras dos participantes do estudo as diluições 

foram realizadas de acordo com as orientações do fabricante, no primeiro teste 

houve diluição com água deionizada na concentração de 1:100 (0,8 ml de urina+ 

79,2 ml de água DI) e nos testes seguintes foi realizada diluição com metanol 50 % 

na concentração de 1:10 (0,5 ml de urina + 4,5 ml de metanol). Não houve 

resultados positivos em nenhuma das concentrações. 

4.6 Análise de dados 

Foi feita uma análise descritiva das variáveis estudadas através da avaliação 

de médias e desvio-padrão para as variáveis contínuas e frequência relativa e 

absoluta, para as variáveis dicotômicas. Também foi realizado um cruzamento entre 

as variáveis tipo de câncer e sexo, e aplicado teste estatístico de Fisher e Qui-

quadrado para comparação dos resultados entre os grupos. Para determinar 

significância estatística foram considerados intervalo de confiança de 95% e valor de 

p<0.05 (BONITA; BEAGLEHOLE; KJELLSTRÖN, 2011). Na análise estatística foi 

utilizado o programa R 3.0.1. 

 

 



38 

 

4.7 Aspectos éticos 

A pesquisa seguiu a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, 

sobre diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres 

humanos (BRASIL, 2013), com a assinatura da carta de anuência pela instituição 

cedente e a concordância dos sujeitos em participarem através da assinatura do 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido (APÊNDICE B). O estudo foi aprovado 

pelo Comitê de Ética e Deontologia em Estudos e Pesquisas da Universidade 

Federal do Vale do São Francisco protocolo nº 0014/040613 CEDEP/UNIVASF 

(ANEXO A). 
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5 RESULTADOS 

No período estudado, foram coletados dados de 36 participantes do grupo de 

trabalhadores rurais e de 47 participantes do grupo de outros profissionais. Os 

dados serão apresentados de maneira comparativa entre os grupos. 

5.1 Características clínico-epidemiológicas 

 Considerando as características demográficas, a maioria de participantes 

(70%, n=58) é do sexo masculino em ambos os grupos, com 83,3% (n=30) no grupo 

de trabalhadores rurais e 59,5% (n=28) no grupo de outros profissionais conforme 

Gráfico 1.  

 Gráfico 1 - Distribuição dos participantes dos grupos por sexo 

       

Fonte: dados do autor 

  
     

Já em relação à idade, a faixa etária predominante é de 61-70 anos com 

26,5% (n=22) do total de participantes. No grupo de trabalhadores rurais 33,3% 

(n=12) estão na faixa etária de 61-70 anos, e no grupo de outros profissionais 23,4% 

(n=11) encontram-se na faixa etária de 71-80 anos. Em ambos os grupos aparecem 

participantes na faixa etária de 20 a 30 anos (Gráficos 2 e 3). 
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Gráfico 2 - Distribuição dos participantes do grupo de trabalhadores rurais por idade 
 

 
  
     Fonte: dados do autor 
 

 

A média de idade no grupo de trabalhadores rurais é de 59,6 anos ± 15,54 

desvio padrão (DP), e no grupo de outras categorias profissionais a média é de 59,7 

anos ± 14,40 DP (Gráficos 2 e 3). 

 

Gráfico 3 - Distribuição dos participantes do grupo de outros profissionais por idade 

 

       Fonte: dados do autor 
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As Tabelas 1 e 2 evidenciam as características socioeconômicas dos 

participantes. No grupo de trabalhadores rurais há uma grande maioria de 

participantes com ensino fundamental incompleto (55,5%) e analfabetos (30,6%), 

com renda mensal de 1 salário mínimo (91,7%).  

 

Tabela 1 - Distribuição dos participantes dos grupos conforme escolaridade. 
Juazeiro, BA, 2014. 

Características 
sociais 

Grupo de 
trabalhadores rurais 

n=36 

Grupo de outros 
profissionais 

n=47 

Total 
n=83 

Escolaridade n % n % n % 

Analfabeto 11 30,6 9 19,2 20 24,1 

Ensino Fundamental 
Incompleto 

20 55,5 16 34,0 36 43,4 

Ensino Fundamental 
Completo 

3 8,3 11 23,4 14 16,9 

Ensino Médio 
Incompleto 

2 5,6 0 0 2 2,4 

Ensino Médio 
Completo 

0 0 9 19,2 9 10,8 

Ensino Superior 0 0 2 4,2 2 2,4 

Fonte: dados do autor 

 

No grupo de outros profissionais há menor proporção de analfabetos 

(19,15%), e também renda predominante de 1 salário mínimo (68,1%), porém há 

também renda acima de 3 salários mínimos (14,9%). 
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Tabela 2 - Distribuição dos participantes dos grupos conforme renda. Juazeiro, BA, 
2014. 

Características 

sociais 

Grupo de 
trabalhadores rurais 

n=36 

Grupo de outros 
profissionais 

n=47 

Total 
n=83 

Renda mensal n % n % n % 

1 salário mínimo 33 91,7 32 68,1 65 78,4 

2 salários mínimos 1 2,8 8 17,0 9 10,7 

3 salários mínimos 0 0 5 10,7 5 6,1 

4 salários mínimos 0 0 0 0 0 0 

5 salários mínimos 2 5,5 1 2,1 3 3,6 

6 salários mínimos e 

mais 

0 0 1 2,1 1 1,2 

Fonte: dados do autor 

Em relação às cidades de origem (Gráfico 4), em ambos os grupos a maioria 

é proveniente dos municípios de Juazeiro (grupo de trabalhadores rurais - 47,2 % e 

grupo de outros profissionais - 51 %) e Petrolina (grupo de trabalhadores rurais -

16,7% e grupo de outros profissionais -14,9%). Os municípios de Andorinha, 

Araripina, Exu, Jaguarari, Lagoa grande, Parnamirim, Pilão arcado, Salgueiro, 

Sobradinho, Terra Nova e Uauá não estão representados no Gráfico 4 pois havia 

apenas um participante proveniente de cada um deles. 
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Gráfico 4 - Distribuição dos participantes dos grupos conforme municípios de 
origem 

 
        Fonte: dados do autor 

           

 
Os hábitos de vida, que são considerados como fatores de risco para 

incidência de câncer, são similares em ambos os grupos; a maioria se declara 

tabagista (63,9% do grupo de trabalhadores rurais e 51% do grupo de outros 

profissionais), e 58,3% do grupo de trabalhadores rurais e 57,5% do grupo de outros 

profissionais não praticam atividade física (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Distribuição dos participantes dos grupos conforme hábitos de vida. 

Juazeiro, BA, 2014. 

Hábitos de vida Grupo de trabalhadores 
rurais 
n=36 

Grupo de outros 
profissionais 

n=47 

Total 
n=83 

Tabagismo n % n % n % 

Sim 23 63,9 24 51 47 56,6 

Não 13 36,1 23 49 36 43,4 

Atividade física n % n % n % 

Sim 15 41,7 20 42,5 35 42,2 

Não 21 58,3 27 57,5 48 57,8 

Consumo de álcool n % n % n % 

Sim 07 19,4 04 8,5 11 13,3 

Não 29 80,6 43 91,5 72 86,7 

Fonte: dados do autor 

Nos participantes do grupo de outros profissionais, as ocupações mais 

frequentes são do lar (27,6%), pedreiro (12,7%) e motorista (10,6%) conforme 

Gráfico 5. Vale ressaltar que os trabalhadores rurais representam 43,3% (n=36) da 

população estudada. 

Gráfico 5 - Distribuição dos participantes do grupo de outros profissionais 
conforme ocupação profissional 

             
 Fonte: dados do autor 
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    Para a análise da distribuição dos tipos de câncer, as neoplasias leucemia, 

linfoma Hodgkin, linfoma Não-Hodgkin e mieloma múltiplo foram agrupadas como 

cânceres hematológicos. Considerando os tipos de câncer de acordo com sua 

localização primária, em todos os participantes o câncer hematológico foi o mais 

frequente (27,7%, n=23) seguido pelo câncer de próstata (15,7%, n=13) e pulmão e 

cólon com (10,8%, n=9) para cada um deles. Entre os trabalhadores rurais há maior 

prevalência de neoplasias do sistema hematológico (25%, n=9), seguidos de câncer 

de próstata e cólon representando 13,9% dos casos (n=5) cada um deles. Já nos 

participantes do grupo de outros profissionais, há maior número de neoplasias do 

sistema hematológico (29,8%, n=14), seguidos de câncer de próstata (17,%, n=8) e 

de câncer de pulmão (12,8%, n=6), conforme evidenciado no Gráfico 6. Para 

verificar se há influência dos grupos na incidência dos tipos de câncer foi aplicado o 

teste Qui quadrado, obtendo os seguintes valores: qui quadrado=8,5351, graus de 

liberdade=11, valor de p= 0,6647. Como o valor de p foi >0,05, os grupos estudados 

não impõem influência nos tipos de câncer incidentes na amostra. 

 

Gráfico 6 - Distribuição das neoplasias por grupo 

  
Fonte: dados do autor 
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A distribuição dos tipos de câncer por sexo no grupo de trabalhadores rurais 

ocorre da seguinte forma: nas mulheres o maior número de casos é de câncer do 

sistema hematológico (n=3, 50%), seguido de câncer de reto (n=2, 33,3%); nos 

homens as neoplasias do tecido hematológico aparecem em primeiro lugar com 6 

casos (20%), seguidos de câncer de próstata com 16,6% (n=5), conforme Gráfico 7. 

 

Gráfico 7 - Distribuição dos participantes conforme sexo e tipo de câncer no grupo 
de trabalhadores rurais 

 

 Fonte: dados do autor 

 

No grupo de outros profissionais, nas mulheres 36,8% (n=7) são neoplasias 

do sistema hematológico, seguidos de câncer de pulmão e cólon com 3 casos cada 

(15,8%). Nos homens há maior frequência de câncer de próstata com 28,5% (n=8), 

seguido dos casos de câncer no sistema hematológico (n=7, 25%). O Gráfico 8 

evidencia estas características. 
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Gráfico 8 - Distribuição dos participantes conforme sexo e tipo de câncer no grupo 
de outros profissionais 

 

         Fonte: dados do autor 

        
 Comparando os grupos em relação ao tipo de câncer e sexo, observa-se que 

nas mulheres do grupo de trabalhadores rurais há uma menor variabilidade de tipos 

de câncer (apenas 3 tipos), em relação às mulheres do grupo de outros profissionais 

(9 tipos). Também há ocorrência de câncer de pênis apenas nos homens do grupo 

de trabalhadores rurais. Para verificar se há influência dos sexos masculino e 

feminino na prevalência dos tipos de câncer, foi aplicado o teste de Fisher, pois 

existem tipos de câncer que aparecem em apenas 1 sexo (exemplo: câncer de 

pênis). Neste caso o valor de p foi 0,1978, ou seja, maior que 0,05, não 

evidenciando influência dos sexos nos tipos de câncer identificados na amostra. 
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5.2 Características da exposição ocupacional a agrotóxicos 

 

Os dados apresentados a seguir dizem respeito às características de 

exposição dos trabalhadores rurais aos agrotóxicos. O Gráfico 9 evidencia as 

principais culturas citadas pelos trabalhadores: feijão (24%, n=21), milho (18%, 

n=16) e cebola (13,4%, n=12). Foram citadas apenas uma vez as culturas algodão, 

banana, cana - de - açúcar e pinha. Cerca de 88,8% (n=32) referiram o cultivo de 

mais de um tipo de cultura e 61% (n=22) dos entrevistados são proprietários da terra 

em que trabalham. 

 

Gráfico 9 - Principais culturas plantadas pelos trabalhadores rurais 

 

                 Fonte: dados do autor 

 

Em relação aos agrotóxicos, os mais utilizados são do grupo químico dos 

organofosforados (n=22) seguidos dos piretróides (n=5), conforme Tabela 4. É 

importante enfatizar que 33,3% dos trabalhadores (n=12), referiram usar mais de 1 

agrotóxico, e 33,3% (n=12) não sabiam o nome do produto que manipulavam. A 

partir do nome dos agrotóxicos indicados pelos participantes, foi realizada pesquisa 

no Sistema de Agrotóxicos Fitossanitários (AGROFIT) do Ministério da Agricultura, 

para relacionar os produtos aos respectivos grupos químicos, princípio ativo e 

classificação toxicológica. Dos nomes citados, 5 não foram identificados e 2 
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princípios ativos já foram banidos de comercialização no Brasil (metamidofós e 

endossulfam). 

Tabela 4 - Distribuição dos agrotóxicos conforme nome comercial, grupo químico, 
princípio ativo e classificação toxicológica e citação pelos trabalhadores rurais. 
Juazeiro, BA, 2014. 

Comercial Grupo químico Princípio 
Ativo 

Classificação 
toxicológica 

Número de 
vezes que os 
agrotóxicos 

foram citados 
pelos  

trabalhadores 
rurais 

Frequência 
relativa 

Endossulfam Ciclodienoclorado Endossulfam Extremamente 
tóxico 

2 5,1% 

Folidol Organofosforado Parationa 
metílica 

Altamente tóxico 7 18% 

Curacron Organofosforado Profenofós Medianamente 
tóxico 

1 2,6% 

Folisuper Organofosforado Parationa 
metílica 

Extremamente 
tóxico 

3 7,6% 

Stron Organofosforado Metamidofós Extremamente 
tóxico 

2 5,1% 

Tamaron Organofosforado Metamidofós Extremamente 
tóxico 

8 20,5% 

Furadan Carbamato Carbofurano Extremamente 
tóxico 

2 5,1% 

Polytrin Piretróide 
+Organofosforado 

Cipermetrina 
+ Profenofós 

Medianamente 
tóxico 

1 2,6% 

Acefato Organofosforado Acefato Altamente tóxico 1 2,6% 

Lannate Carbamato Metomil Extremamente 
tóxico 

1 2,6% 

Karate Piretróide Lambda-
cialotrina 

Medianamente 
tóxico 

4 10,2% 

Thiodan Ciclodienoclorado Endossulfam Extremamente 
tóxico 

1 2,6% 

Kraft Avermectina Abamectina Extremamente 
tóxico 

1 2,6% 

Não 
identificado 

   5 12,8% 

Total    39 100% 

Fonte: dados do autor 

 

Considerando as características de exposição aos agrotóxicos, observa-se 

muitas vulnerabilidades, como o uso destes produtos por mais de 20 anos (27,8%), 

falta de orientação em relação à utilização adequada dos mesmos (64%), exposição 

diária de mais de 5 horas (66,6%, n=24), apenas 38,8% faz o descarte adequado 

das embalagens vazias (Tabela 5). 
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Tabela 5 - Características de exposição dos trabalhadores rurais aos agrotóxicos. 
Juazeiro, BA, 2014 

Características de 
exposição 

n=36 % 

Tempo utilização de 
agrotóxicos (anos) 

  

1-5 8 22,2 

6-10 7 19,4 

11-15 4 11,1 

16-20 4 11,1 

21-25 2 5,6 

26-30 7 19,4 

31 e + 1 2,8 

Não lembra 3 8,3 

Média (anos) 14  ± 11,9  

Tipo de aplicação   

Bomba costal 30 83,3 

Manual 01 2,8 

Motorizada 03 8,3 

Não lembra 2 5,6 

Tempo de exposição diária 
(horas) 

  

1-4 7 19,4 

5-8 21 58,3 

9 e + 3 8,3 

Não lembra 5 14,0 

Média 5 ± 3,18   

Tempo de exposição em 
dias por semana 

  

1-2 17 47,2 

3-4 8 22,2 

5 e + 7 19,5 

Não lembra 4 11,1 

Media 3  ±1,76   
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Tabela 5 - Características de exposição dos trabalhadores rurais aos agrotóxicos. 
Juazeiro, BA, 2014 (continuação) 

Características de 
exposição 

 

n=36 % 

Última vez que usou (anos)   

0-1 ano 13 36,1 

2-4 5 14,0 

5-9 3 8,3 

10 e + 13 36,1 

Não lembra 2 5,5 

Recebe orientação para uso 
do produto 

  

Sim 11 30,5 

Não 23 64,0 

Não respondeu 2 5,5 

Quem orienta n=11  

Agrônomo 1 9,2 

Técnico agrícola 5 45,4 

Vendedor 5 45,4 

Tem o hábito de ler os 
rótulos 

  

Sim 12 33,3 

Não 22 61,1 

Não respondeu 2 5,6 

Compra com receituário 
agronômico 

  

Sim 4 11,1 

Não 29 80,6 

Não sabe 3 8,3 

Destino das embalagens 
vazias 

  

Deixa ao ar livre 9 25,0 

Devolve na associação/loja 14 38,9 

Enterra 2 5,6 

Queima 8 22,2 

Não sabe 3 8,3 

Fonte: dados do autor 
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Outra variável importante é a distância da residência até a plantação onde os 

agrotóxicos são aplicados, a maioria das casas localiza-se a até 500 metros do local. 

Estes dados estão detalhados no Gráfico 10. 

Gráfico 10 - Distância da residência dos trabalhadores rurais até a plantação em 
metros 

 

                   Fonte:dados do autor 

 

A utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) também é uma 

variável importante durante a exposição, 36,1% (n=13) declaram não usar nenhum 

tipo de EPI; entre os que usavam, o boné (36%, n=17), seguidos de botas 

impermeáveis e máscaras (17%, n=8) são os EPI mais citados (Gráfico 11). Em 

relação à quantidade, 40% (n=8) usam apenas um, e 45 % (n=9), utilizam mais de 

três EPIs. 
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Gráfico 11 - Tipos de equipamentos de proteção individual utilizados pelos 
trabalhadores rurais 

 

            Fonte:dados do autor 

 

Quando questionados sobre já ter sofrido intoxicação por agrotóxicos, 75% 

respondeu que não, e dos que tiveram intoxicação 44,45% não sabiam qual produto 

tinha sido a causa (Tabela 6).  
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Tabela 6 - Características das intoxicações por agrotóxicos. Juazeiro, BA, 2014 

Características da 
intoxicação 

n=36 % 

Já sofreu intoxicação por 
agrotóxico 

  

Sim 9 25 

Não 27 75 

Sabe qual produto 
associado 

n=9  

Karate 1 11,1 

Curacron 1 11,1 

Endossulfan 1 11,1 

Lannate 1 11,1 

Polytrin 1 11,1 

Não sabe 4 44,5 

Procurou atendimento 
médico 

  

Sim 3 33,3 

Não 6 66,7 

  Fonte:dados do autor 

 

Porém, 25 agricultores (69,4%) relataram ter sintomas após manipulação dos 

compostos químicos, sendo tontura e prurido intenso os mais citados, seguidos de 

dor de cabeça. Destes trabalhadores, 36% ( n=9) citaram mais de 5 sintomas e 32% 

(n=8) tiveram apenas 1 sintoma (Quadro 5). 
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Quadro 5 - Sintomas relatados após aplicação de agrotóxicos 

Sintoma relatado Número de trabalhadores rurais que 
relataram os sintomas 

Prurido intenso 11 

Tontura 11 

Dor de cabeça 10 

Lacrimejamento 9 

Espirros 8 

Formigamento de pálbebras e lábios 8 

Fraqueza 7 

Visão turva 7 

Tremores musculares 5 

Irritação da pele 4 

Excitação 4 

Dificuldade respiratória 3 

Dores torácicas e abdominais 3 

Mancha na pele 2 

Perda de apetite 2 

Febre 2 

Vômitos 1 

Náuseas 1 

Pupilas contraídas 1 

Fonte:dados do autor 

 

Ao fazer a relação entre o tipo de agrotóxico citado pelos trabalhadores rurais 

e a localização primária do tumor, observa-se que em 8 tipos de câncer o uso do 

metamidofós foi citado pelos trabalhadores rurais. Não foi realizada análise de 

correlação, pois os dados são limitados, pois existem tipos de câncer como vesícula 

e estômago onde não foi possível identificar o produto associado. Ao observar a 

Tabela 7 é importante ressaltar que 33,3% (n=12) dos trabalhadores referiram usar 

mais de um agrotóxico. 
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Tabela 7- Relação entre uso de  agrotóxicos  (princípio ativo) e localização primária do câncer.Juazeiro, BA, 2014 

Princípio/localização 
primária do tumor ativo 

Bexiga Cólon Estômago Fígado Leucemia Linfoma 
Hodgkin 

Linfoma 
Não- 

Hodgkin 

Melanoma Mieloma 
múltiplo 

Pênis Próstata Pulmão Reto Sarcoma 
de partes 

moles 

Vesícula 

Não identificado 2 3 1 1 3 0 0 0 1 1 3 1 2 0 1 

Endossulfam 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

Parationa metílica 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 3 0 1 0 

Profenofós 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Metamidofós 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 2 0 1 0 

Carbofurano 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Cipermetrina+profenofós 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Acefato 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Metomil 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lambda-cialotrina 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

Abamectina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

      Fonte:dados do autor
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5.3 Detecção de resíduos de agrotóxicos 

Foi realizado teste de colorimetria qualitativo para detecção de resíduos de 

agrotóxicos em 23 amostras de urina do grupo de trabalhadores rurais e em 22 

amostras do grupo de outras categorias profissionais, escolhidas aleatoriamente. De 

acordo com os valores de referência dos limites de detecção preconizados pelo 

teste, todas as amostras apresentaram resultado negativo. 
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6 DISCUSSÃO 

Considerando-se os critérios de inclusão dos grupos e a aceitação dos 

pacientes em participar da pesquisa, ao final da coleta havia 36 participantes do 

grupo de trabalhadores rurais e 47 no grupo de outros profissionais; o que inviabiliza 

a generalização dos dados para toda a população da região, o que foi encontrado 

será discutido apenas para a população do Centro de Oncologia estudado.  

 
6.1 Características clínico-epidemiológicas  

 

Na comparação entre os grupos, a grande maioria de participantes do sexo 

masculino entre os trabalhadores rurais deve-se às características dos critérios de 

inclusão dos mesmos no grupo, pois no âmbito da agricultura, os aplicadores e 

manipuladores de agrotóxicos são na maioria homens, excetuando-se algumas 

situações que ocorrem na agricultura familiar, onde eventualmente as mulheres 

podem exercer estas funções. Outra questão que explica maior proporção de 

homens em ambos os grupos é que o tratamento das neoplasias de mama e colo de 

útero tem como referência para tratamento um Centro de Oncologia no município de 

Petrolina-PE, o que torna reduzida a procura do serviço onde foi feita a pesquisa 

para este tipo de doença específica de mulheres. 

 Considerando a faixa etária, a predominância de casos de câncer por volta 

dos 60 anos de idade é compatível com o encontrado em outros estudos. O 

envelhecimento está associado a uma maior incidência de câncer devido às 

alterações fisiológicas relacionadas a este processo, que determinam alterações 

moleculares que combinadas a fatores mitogênicos e à insuficiência e desregulação 

do sistema imunológico favorecem a proliferação celular podendo provocar o 

surgimento de câncer em idosos (SILVA; SILVA, 2005). 

 As condições socioeconômicas evidenciadas pelo baixo nível de 

escolaridade, índice alto de analfabetismo e renda predominante de 1 salário 

mínimo, influenciam em vários aspectos como: manutenção do estado de saúde do 

indivíduo, conhecimento a respeito do câncer, acesso aos serviços de saúde e 

identificação de riscos na manipulação de produtos químicos. Estudo feito no Rio de 

Janeiro identificou que o baixo nível de escolaridade está entre os principais fatores 

responsáveis pelos níveis de contaminação por agrotóxicos, pois torna difícil o 
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entendimento, mesmo superficial, de informações técnicas e da interpretação de 

figuras presentes em rótulos e bulas de formulações de agrotóxicos (MOREIRA et 

al., 2002). 

 A prevalência de tabagismo entre os participantes da pesquisa foi maior do 

que em estudo realizado nas capitais brasileiras, onde a frequência de fumantes foi 

de 14,8%, sendo maior entre os homens (18,1%) do que entre as mulheres (12%) 

(MALTA et al, 2013). Já o consumo de álcool, foi menor do que a prevalência de 

38,3% de uso da substância no Brasil no mês de realização da pesquisa (BRASIL, 

2009). O processo de adoecimento e o receio de declarar o consumo dessa 

substância podem estar relacionados ao padrão de respostas da população 

estudada. O tabagismo, o uso excessivo de álcool, a obesidade, práticas 

inadequadas de alimentação e o sedentarismo são os principais fatores de risco 

modificáveis para a ocorrência de doenças crônicas não transmissíveis no mundo, 

entre elas o câncer (OMS, 2010a). O tabagismo é responsável por 90% dos casos 

de câncer de pulmão e por 30% das mortes ocorridas por outros tipos de câncer 

como boca, laringe, esôfago, estômago, pâncreas, fígado, rim, bexiga, colo do útero 

e leucemia (INCA, 2014). 

 De acordo com INCA (2012a) há maior prevalência de tipos de cânceres 

específicos entre algumas profissões como câncer de pulmão entre pintores e 

mecânicos; câncer de bexiga em metalúrgicos, pintores e motoristas; câncer de 

cavidade nasal e orofaringe entre carpinteiros, pedreiros e pintores; câncer de 

estômago em motoristas e trabalhadores de limpeza; e câncer de fígado entre 

mecânicos. Porém neste estudo as neoplasias mais frequentes nas diversas classes 

de trabalhadores foram as do sistema hematológico, de próstata, cólon e pulmão. 

Ao avaliar a prevalência dos tipos de câncer na população estudada, observa-

se que há diferenças em relação às estimativas de câncer para o Brasil em 2014: 

dos 203.930 casos novos estimados para a população masculina a maior incidência 

será de câncer de próstata (22,8%), seguidos de traqueia, brônquios e pulmão 

(5,4%), e os cânceres hematológicos aparecem como 5º lugar com 3,72% dos 

casos. Nas mulheres, dos 190.520 casos novos estimados, haverá maior incidência 

de câncer de mama (20,8%), seguidos de câncer de cólon e reto (6,4%), com as 

neoplasias do sistema hematológico ocupando o 5º lugar (3,7%) (INCA, 2013). 

  Para a região nordeste a estimativa é de uma maior incidência de câncer de 

próstata (27,2%) e estômago (5,9%) nos homens, enquanto nas mulheres haverá 
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maior incidência de câncer de mama (20,4%) e colo útero (10,4%). Em ambos os 

sexos as neoplasias malignas do sistema hematológico ocupam o 5º lugar na 

incidência de todos os casos, seguindo o perfil da estimativa para a população total 

do Brasil (INCA, 2013). Neste estudo, o câncer hematológico ocupa o 1º lugar entre 

as mulheres (40%), sendo também mais frequente nos homens conjuntamente com 

o câncer de próstata (22,4% cada). Deve-se considerar que no Centro de Oncologia 

estudado não há atendimento de câncer ginecológico, que são os mais frequentes 

entre as mulheres no Brasil. 

 O modo de produção agrário predominante no submédio do Vale do São 

Francisco, com ênfase na agricultura irrigada e utilização massiva de agrotóxicos, 

pode ser um dos fatores ambientais e sociais que estejam influenciando no processo 

saúde-doença das populações expostas a estes produtos químicos, que tem por 

consequência um perfil de acometimento de câncer diferente dos padrões estimados 

para o Brasil e para a região Nordeste. 

Em regiões agrícolas no Brasil, estudos descrevem um maior risco de 

incidência de câncer nos trabalhadores rurais expostos a agrotóxicos. Entre os tipos 

de câncer mais frequentes nestes trabalhadores estão: linfomas Não-Hodgkin, 

estômago e cérebro (BOCCOLINI et al., 2013, 2014; MIRANDA et al., 2014; 

STOPPELLI; CRESTANA, 2005). 

A semelhança na distribuição dos tipos de câncer entre os grupos de 

trabalhadores rurais e de outras categorias profissionais sugere que ambas as 

populações estão expostas a mesmos fatores e determinantes para o câncer. Nesta 

região, devido ao uso maciço e sem controle de agrotóxicos, já descritos em 

literatura, a população é vulnerável aos efeitos desses compostos, entre eles o 

câncer (BEDOR et al., 2009).  

Estudo sobre mortalidade feito nos municípios de Petrolina e Juazeiro 

verificou maior prevalência de taxas de mortalidade por câncer de encéfalo, linfoma 

Não-Hodgkin, leucemia mielóide e de câncer de bexiga na população de zona rural, 

comparada à população da zona urbana (BASTOS, 2011). 

A exposição crônica a agrotóxicos pode levar a distúrbios em vários sistemas 

do organismo humano, como sistema neurológico, endócrino, reprodutivo, renal, 

cardiovascular e respiratório. As doenças que podem estar associadas a esta 

exposição são: câncer, malformações congênitas, doença de Parkinson, mal de 
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Alzheimer, desordens reprodutivas, aterosclerose, asma, doença pulmonar 

obstrutiva crônica e nefropatias (MOSTAFALOU; MOHAMMAD, 2013). 

 Esta exposição também pode aumentar o risco de incidência de neoplasias 

de pele, pulmão, bexiga, cavidade oral, faringe, laringe, leucemias, mieloma múltiplo, 

linfomas Não-Hodgkin, estômago e esôfago, pâncreas, mama e cérebro (INCA, 

2012a). 

 Entre os fatores de risco associados à incidência de Linfoma não Hodgkin 

estão: imunossupressão, exposição a agentes infecciosos e químicos, 

principalmente na situação de exposição ocupacional. Em particular a exposição a 

agrotóxicos na atividade agrícola tem sido foco de estudos pelo aumento do risco de 

incidência de linfomas entre os trabalhadores rurais (ZAKERINIA; NAMDARI; 

AMIRGHOFRAN, 2012). 

Uma revisão de vários estudos de coorte nos Estados Unidos identificou que 

a exposição a agrotóxicos como clorpiriflós, diazinon, e alaclhor foi associada a um 

maior risco de todos os cânceres do sistema linfohematopoiético. Considerando os 

tipos de câncer de maneira específica, a exposição a heptaclor, diazinon e fonofós 

foi associado à maior incidência de leucemia; os casos de linfoma Não-Hodgkin 

foram associados à exposição ao lindano e a incidência de mieloma múltiplo à 

permetrina. Entre os agrotóxicos citados acima fazem parte do grupo químico dos 

organofosforados: clorpirifós, diazinon e fonofós (WEICHENTHAL; MOASE; CHAN, 

2012). 

 

6.2 Características da exposição ocupacional a agrotóxicos 

 

A predominância de pequenos proprietários de terra, explica a diversidade de 

culturas identificadas no estudo, associadas à agricultura familiar, o que aumenta a 

vulnerabilidade destes indivíduos durante a exposição ocupacional, já que nestas 

propriedades a orientação em relação ao uso do produto é incipiente e não há 

fiscalização em relação à utilização adequada de equipamentos de proteção 

individual. De acordo com Ramos et al. (2006), os trabalhadores rurais às vezes 

recebem orientação específica para determinados tipos de venenos e utilizam o 

mesmo parâmetro para outros que são mais concentrados, o que acarreta erros 

quantitativos prejudiciais ao homem, ao ambiente e à cultura submetida. Bedor et al. 

(2007) relatam que na região do submédio do vale do São Francisco, cerca de 21% 
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das indicações de uso dos agrotóxicos feitas pelos vendedores difere do 

preconizado pelo Ministério da Pecuária Agricultura e Abastecimento (MAPA). 

Outro fator importante é a associação de diversos tipos de agrotóxicos, com 

ênfase naqueles classificados como extremamente tóxicos, que também influencia 

no aumento do risco de intoxicação aguda e crônica. Esta mistura promove 

interação entre os compostos, causando efeitos adversos diferentes e às vezes mais 

intensos do que aqueles provocados pelo uso individual dos produtos (LONDRES, 

2011). 

 Entre os agrotóxicos citados pelos trabalhadores, aqueles à base dos 

princípios ativos metamidofós e endossulfam já foram banidos recentemente de 

comercialização no Brasil em 2012 e 2013 respectivamente. O endossulfam possui 

características genotóxicas, neurotóxicas, imunotóxicas e provoca toxicidade 

endócrina ou hormonal, reprodutiva e sobre o desenvolvimento embriofetal. Já o 

metamidofós apresenta características neurotóxicas, imunotóxicas e provoca 

toxicidade sobre o sistema endócrino, reprodutor e desenvolvimento embriofetal 

(ANVISA, 2010, 2011). Esta situação evidencia a necessidade de reavaliação dos 

produtos comercializados no Brasil e também os graves riscos à saúde aos quais 

estão submetidas as populações expostas. Atualmente estão em processo de 

reavaliação os seguintes ingredientes ativos: Forato, Parationa Metílica, Lactofem, 

Carbofurano, Abamectina, Paraquat, Glifosato e Tiram (ANVISA, 2014a). 

O tempo de exposição durante a semana, acumulado em muitos anos de 

trabalho; o inadequado e até mesmo ausente uso de EPI, bem como o descarte 

incorreto das embalagens vazias também são significantes vulnerabilidades 

encontradas. A exposição prolongada pode ocasionar intoxicações crônicas com o 

surgimento de doenças como câncer, depressão, doenças renais entre outros 

(LONDRES, 2011). Os organofosforados podem ser absorvidos por via dérmica, oral 

e respiratória, porém a via dérmica é a mais frequente no caso de intoxicações 

ocupacionais (KAPKA-SKRZYPCZAK et al., 2011).  

Considerando o uso de EPI, discute-se que estes nem sempre protegem 

integralmente o trabalhador do contato com os agrotóxicos e podem até aumentar o 

risco de contaminação. Estas limitações estão relacionadas a lacunas na concepção 

destes equipamentos (permeabilidade dos tecidos empregados, roupas sem 

ventilação, luvas de proteção com folgas excessivas) e lacunas nos processos de 
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trabalho como falta de orientação em relação à limpeza, armazenamento e descarte 

do EPI (BALDI, et al., 2006; VEIGA et al., 2007). 

 Em outro estudo realizado na região foi encontrado um maior percentual de 

devolução de embalagens vazias (78%) a uma associação que faz o trabalho local 

de recolhimento destes objetos para o descarte adequado (BEDOR et al., 2009). 

Porém este trabalho de recolhimento nas propriedades é feito de maneira pontual, 

conforme informações obtidas no site da associação, a última campanha de 

recolhimento foi realizada em 2012 (ACAVASF, 2014). Este fator pode justificar o 

relato dos entrevistados sobre o destino das embalagens deixadas ao ar livre, 

enterradas ou queimadas. O descarte inadequado favorece a contaminação humana 

por via ambiental, caracterizada pela dispersão e distribuição destes produtos na 

água, na atmosfera e nos solos (MOREIRA et al., 2002). 

Os relatos de episódios de intoxicação, a não procura por atendimento 

médico, e a diversidade de sintomas encontrados evidenciam também os riscos 

durante a exposição e os efeitos à saúde dos trabalhadores. A incidência de relatos 

de intoxicação (25%) nesta pesquisa foi maior do que a encontrada por Bedor et al. 

(2009), de 7% na população estudada.Os sintomas relatados também coincidiram 

com os identificados em outro estudo na região, como dor de cabeça, tonturas e 

lacrimejamento (RAMOS et al., 2006), além de muitos serem compatíveis com 

intoxicação por organofosforados como: náuseas, vômitos, perda de apetite, 

lacrimejamento, visão turva, fraqueza muscular, agitação entre outros (ANVISA, 

2009). 

O diagnóstico das intoxicações ainda é falho não só na região, como no 

Brasil; entre os fatores relacionados à dificuldade de diagnosticar episódios de 

intoxicação aguda estão: desinformação dos trabalhadores sobre os riscos de uso 

de agrotóxicos e não associação desta utilização com os sintomas apresentados 

pelos mesmos; inespecificidade dos sintomas agudos que pode ser confundidos 

com viroses ou alergias; não investigação da causa dos sintomas pelos profissionais 

da saúde; interferência das grandes empresas de agronegócio no sentido de ocultar 

os casos de intoxicação. No caso das intoxicações crônicas este diagnóstico é 

dificultado pelo tempo de exposição prolongado; escassez e pouca acessibilidade a 

testes laboratoriais que possam identificar resíduos de agrotóxicos em pequenas 

quantidades no organismo; uso de múltiplos produtos na agricultura; existência de 
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outros fatores de risco para o surgimento das doenças crônicas como câncer e 

problemas neurológicos (LONDRES, 2011). 

A associação da exposição a organofosforados à ocorrência de diversos tipos 

de câncer está em acordo com o descrito na literatura. Estudos de revisão 

verificaram a relação entre exposição a este grupo químico com uma maior 

incidência de câncer de pulmão, câncer de cólon, câncer de próstata, câncer do 

sistema nervoso central e todos os cânceres do sistema hematológico 

(WEICHENTHAL; MOASE; CHAN, 2012; ALAVANJA et al., 2013). 

Os resultados desta pesquisa sobre as vulnerabilidades durante a exposição 

ocupacional, com ênfase para uso de agrotóxicos com alto poder de toxicidade, 

condições inseguras de trabalho e orientação técnica precária em relação ao uso 

destes produtos químicos, são compatíveis com os achados de outros estudos na 

região (BEDOR et. al, 2007; 2009). Estas características associadas ao uso 

indiscriminado destes biocidas na região potencializam os riscos de intoxicação 

aguda e crônica na população humana exposta a tais produtos no submédio do vale 

do São Francisco. 

 

6.3 Detecção de resíduos de agrotóxicos 

 

O biomonitoramento é utilizado para mensurar os níveis de exposição da 

população a produtos químicos, com o intuito de avaliar os riscos associados a esta 

exposição. Em relação aos agrotóxicos podem ser utilizados biomarcadores ou 

bioindicadores de exposição, de susceptibilidade e de efeitos biológicos precoces. 

Os bioindicadores de exposição têm como objetivo a medida da concentração 

das substâncias, de seus resíduos, e dos produtos da biotransformação interna nos 

fluídos biológicos como sangue, urina, plasma, ar expirado (BEDOR, 2008). Os 

resultados dos testes que avaliam os biomarcadores de exposição estão 

diretamente relacionados ao metabolismo das substâncias estudadas (KAPKA-

SKRZYPCZAK et al., 2011). 

Os agrotóxicos do grupo químico dos organofosforados são absorvidos pelas 

vias oral, respiratória e cutânea. Após a absorção estes compostos e seus produtos 

de biotransformação são rapidamente distribuídos por todos os tecidos. Por serem 
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de constituição lipoprotéica, podem alcançar concentrações significativas no tecido 

nervoso e em outros tecidos ricos em lipídeos (CALDAS, 2000).  

Vários fatores interferem na absorção dos organofosforados modificando a 

toxicocinética e toxicidade dos mesmos, entre eles os fatores metabólicos, genéticos 

ou comportamentais como ingestão de bebidas alcoólicas (ANVISA, 2009).  

A eliminação ocorre principalmente pela urina e fezes; no caso de eliminação 

pela via biliar, há circulação entero-hepática prolongando a sintomatologia 

(CALDAS, 2000). Os organofosforados não sofrem bioacumulação e são 

rapidamente eliminados pela urina, entretanto no caso de exposição crônica, os 

níveis de metabólitos na urina podem ser manter estáveis, refletindo os níveis 

médios de exposição. A urina é o material biológico mais utilizado para 

biomonitoramento da exposição a organofosforados, principalmente pela facilidade 

de obtenção das amostras (KAPKA-SKRZYPCZAK et al., 2011). 

A não detecção de resíduos no presente estudo pode estar relacionada ao 

afastamento do paciente de suas atividades laborais, causadas pelo adoecimento, e 

também pelo fato de muitos trabalhadores terem usado o produto há mais de dez 

anos. Outro fato é que no período do início da coleta dos dados, na região havia 

uma grande estiagem, e os produtores rurais que não possuem acesso à irrigação 

só iniciaram a plantação após as chuvas que ocorreram a partir de dezembro de 

2013 (IRPAA, 2014). 

Tendo em vista a dificuldade para identificar resíduos de agrotóxicos no 

organismo, principalmente nos casos de intoxicação crônica, o diagnóstico desta 

situação deve ser feito considerando a história clínica, ocupacional e ambiental, bem 

como outras informações epidemiológicas da região onde o indivíduo mora 

(LONDRES, 2011).  

Apesar das limitações dos estudos epidemiológicos, estes são as principais 

ferramentas no estabelecimento do nexo causal entre a exposição a agrotóxicos e 

incidência de doenças crônicas como o câncer. Nos estudos de coorte as limitações 

para sua execução são o custo financeiro e a perda de participantes ao longo do 

seguimento por conta de recusas para continuar participando do estudo, mudanças 

de endereços ou emigração. Já nos estudos de caso-controle entre as limitações 

estão: os erros de seleção da amostra e o viés de memória dos participantes (LIMA-

COSTA; BARRETO, 2003). 
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CONCLUSÃO  

 

Os resultados desse estudo apontam que a maioria dos portadores de câncer 

atendidos no Centro de Oncologia do Hospital Regional de Juazeiro - BA é do sexo 

masculino, na faixa etária de 61-70 anos, e entre as neoplasias há maior prevalência 

dos cânceres do sistema hematológico, seguidos das neoplasias de próstata, cólon 

e pulmão. Estatisticamente não houve influência do tipo de profissão na distribuição 

dos diversos tipos de câncer nos grupos estudados. O perfil clínico dos 

trabalhadores acometidos por câncer nesse Centro segue um padrão próximo ao 

descrito para as regiões agrícolas, chamando atenção principalmente para a 

prevalência dos cânceres hematológicos.  

Considerando que a exposição a agrotóxicos é descrita em literatura como 

um importante fator de risco para a incidência de neoplasias do sistema 

hematológico, este perfil clínico da população estudada, pode estar relacionado ao 

modo de produção agrário vigente na região, que usa indiscriminadamente 

agrotóxicos em seus processos produtivos, associado às vulnerabilidades dos 

trabalhadores rurais durante a exposição ocupacional a estes produtos químicos. 

Além disso, a maior prevalência de câncer do sistema hematológico no grupo de 

outros profissionais em relação ao grupo de trabalhadores rurais, pode sugerir a 

importância da exposição indireta a agrotóxicos nos participantes deste grupo. 

 Entre as principais vulnerabilidades dos trabalhadores rurais expostos aos 

agrotóxicos estão: uso de organofosforados (extremamente tóxicos à saúde 

humana); longo tempo de exposição a produtos químicos durante a semana, 

acumulado em muitos anos de trabalho; inadequado e até mesmo ausente uso de 

EPI; e descarte incorreto das embalagens vazias. 

A dificuldade em detectar resíduos de agrotóxicos no caso de pacientes já 

acometidos por doenças associadas à intoxicação crônica pode estar relacionada a 

vários fatores como: sensibilidade dos testes analíticos, características do 

metabolismo dos organofosforados (rápida biotransformação e ausência de 

bioacumulação no organismo humano), período de estiagem na região, e 

afastamento dos agricultores das atividades laborais devido ao adoecimento. Estes 

fatores evidenciam a importância da avaliação da história clínico-epidemiológica do 

indivíduo para o estabelecimento de nexo causal entre agrotóxicos e câncer. 
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 A principal limitação do estudo foi o número pequeno de participantes, o que 

dificultou a análise estatística e inviabilizou a generalização dos resultados para toda 

a população da região.  

Porém os dados encontrados mostram um grave problema de saúde pública 

que pode ter origem nos processos produtivos locais vigentes. Neste sentido é 

fundamental a discussão a respeito do uso de agrotóxicos no submédio do Vale do 

São Francisco entre a comunidade em geral, as entidades de classe que 

representam os trabalhadores rurais, as Universidades e outras agências de 

pesquisa no intuito de propor alternativas ao uso destes produtos na região, para 

minimizar os riscos à saúde de toda a população. É necessário também que sejam 

realizadas novas investigações utilizando outros delineamentos de estudo como 

caso-controle e coorte, para ampliar a produção científica a respeito do tema. 
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APÊNDICE A-INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

Data_____________ nº_________ 

1.Nome: ______________________________________________ 

2.Idade:_______                                           3.sexo: (  ) F     (   ) M 

4.Grau de instrução:  

(    ) 1-Analfabeto    (   ) 2-Ens fund inc  (   )3- Ens fund comp    (     )4-Ens médio  

(  )5-Graduação    

5.Ocupação:____________________   6.Renda mensal:__(SM)_________  

(    )Aposentado 

7.Endereço: 
________________________________________________________________ 

8.Bairro ou localidade:________________________    
9.Município/UF:________________ 

10.Fazenda ou local de trabalho:____________________________________ 

11.Proprietário ou trabalhador:  (    ) Proprietário     (   )Trabalhador 

12. Fumante: (    ) Sim   (    ) Não    (    )Quanto cigarros/dia   (     ) Ex-fumante 

13. Pratica atividade física: (    ) Sim     (   ) Não 

14. Consumo de álcool: (      ) Não      (     ) Sim    Quantas vezes /semana:_____ 

15.Localização primária do tumor____________________________________ 

16.Tratamento: (     ) Quimioterapia    (     ) Radioterapia         (      )hormonioterapia 

17.Cultura/lavoura:________________________________________________ 

18.Há quanto tempo utiliza agrotóxico? __(anos) 

19.Qual produto agrotóxico utiliza? ____________________________________ 

20.Qual tipo de aplicação? __________________________________________ 

21.Qual o tempo de exposição diária?____(horas) 22.Quantos dias por 
semana?______  

23. Qual foi a última vez que você usou agrotóxicos? ___(meses) 

24.Recebe orientação sobre o uso do produto: (     ) Sim  (  ) Não  

Em caso afirmativo de quem?________________________________________ 

25.Tem o hábito de ler os rótulos da embalagem:  (     )Sim       (    )Não  

26.Compra com receituário agronômico:  (      ) Sim         (    ) Não  
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27.Quais desses equipamentos de proteção individual você utiliza: 

(      ) 1-Boné           (       ) 2-Viseira facial          (     ) 3-Máscara         (      )4- Capuz 

(touca)            

(      )5- Luvas          (       ) 6-Jaleco hidro-repelente        (      ) 7-Calça hidro-

repelente                          

(      )8-Botas impermeáveis          (      ) 9-Avental resistente a solvente orgânico 

(      )10Outros ________     (     ) 11nenhum 

28.Qual destino das embalagens vazias? _________________________________ 

29.Como faz a lavagem dos equipamentos de aplicação? _____________________ 

30.Alguma vez já sofreu intoxicação: (      ) Sim            (     ) Não  

31.Em caso de intoxicação indicar se sabe a que produto esta 
associado_______________ 

32.Em caso de intoxicação indicar se procurou atendimento médico: (    ) Sim             
(       ) Não  

33.Após o uso do produto já sentiu algum desses sintomas: 

(    )1- contrações musculares involuntárias                (    ) 14-convulsões         

(    ) 2-coceira intensa                                                  (    )15- confusão mental                   

(    ) 3-dificuldade respiratória                                     (    ) 16-dor de cabeça                       

(    ) 4-dores torácicas e cólicas abdominais                (    )17- excitação             

(    )5- espirros                                                              (    )18- fraqueza   

(    ) 6-irritação da pele                                                 (    ) 19-pupilas contraídas  

(    ) 7-vômitos                                                              (     ) 20-lacrimejamento                                           

(    ) 8-formigamento nas pálpebras e nos lábios          (    ) 21-mancha na pele          

(    ) 9-náuseas                                                               (     ) 22-perda de apetite                                  

(    )10- perda da consciência                                           (    ) 23-salivação intensa            

(    ) 11-tontura                                                                 (    )24- suor abundante                                                
(    )12- secreção e obstrução                                           (    )25- febre muito alta                                               
(    ) 13- tremores musculares                                          (    ) 26-visão turva ou 
embaçada          

 

34.Qual distancia da sua residência até a plantação_______(metros) 

Entrevistador:____________________________     

Detecção de resíduos de organofosforados/ carbamatos  (  )positivo     ( ) negativo 
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APÊNDICE B-TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título da Pesquisa: “Detecção de Resíduos de Agrotóxicos em Trabalhadores Rurais 

Acometidos por Câncer no Vale do São Francisco” 

Nome da Pesquisadora: Prof. Esp.Luiza Taciana Rodrigues de Moura 

Nome da Orientadora: Prof. Dra.Cheila Nataly Galindo Bedor 

1. Natureza da pesquisa: o sra (sr.) está sendo convidada (o) a participar desta 

pesquisa que tem como finalidade detectar resíduos de agrotóxicos 

organofosforados e carbamatos através de técnicas de análise laboratorial, em 

trabalhadores rurais do Vale do São Francisco acometidos por câncer, bem como 

descrever os principais tipos de neoplasias malignas incidentes nessa população. 

2. Participantes da pesquisa: Para a detecção dos agrotóxicos em amostras de 

urina serão selecionados os pacientes diagnosticados com câncer atendidos no 

Centro de Oncologia do HRJ. O grupo caso será constituído por pacientes 

portadores de câncer, maiores de 18 anos de idade, de ambos os sexos que 

trabalham ou tenham trabalhado por pelo menos 5 anos, no cultivo de frutas e 

hortaliças atuando nos processos de preparação, manejo e aplicação de 

agrotóxicos. O grupo controle será constituído por participantes com 

características similares ao grupo caso, que nunca tenham residido em zona 

rural e/ou trabalhado em atividades que envolvam utilização de agrotóxicos. O 

critério de exclusão será idade inferior a 18 anos. A avaliação epidemiológica 

será realizada em todos os portadores de câncer atendidos no Centro de 

Oncologia do HRJ. 

3. Envolvimento na pesquisa: ao participar deste estudo a sra (sr) permitirá que a 

pesquisadora colete amostra de urina e também aplique um questionário para 

obter informações sobre as características sócio-demográficas, ambientais e de 

morbidade. As informações complementares sobre a sua doença serão obtidas 

através de consulta aos prontuários. A sra (sr.) tem liberdade de se recusar a 

participar e ainda se recusar a continuar participando em qualquer fase da 

pesquisa, sem qualquer prejuízo para a sra (sr.). Sempre que quiser poderá pedir 

mais informações sobre a pesquisa através do telefone do (a) pesquisador (a) do 

projeto e, se necessário através do telefone do Comitê de Ética em Pesquisa.  
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4. Sobre as entrevistas: As entrevistas serão feitas no próprio centro de oncologia, 

onde os participantes responderão um questionário sobre suas condições sócio-

demográficas, exposição à agrotóxicos e também sobre sua patologia. 

5. Riscos e desconforto: a participação nesta pesquisa não infringe as normas 

legais e éticas, nem causará riscos e desconfortos aos participantes. Os 

procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução no. 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde. Nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à sua 

dignidade. 

6. Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo são 

estritamente confidenciais. Somente a pesquisadora e sua orientadora (e/ou 

equipe de pesquisa) terão conhecimento de sua identidade e nos 

comprometemos a mantê-la em sigilo ao publicar os resultados dessa pesquisa.  

7. Benefícios: ao participar desta pesquisa a sra (sr.) não terá nenhum benefício 

direto. Entretanto, esperamos que este estudo traga informações importantes 

sobre a presença de resíduos de agrotóxicos nos trabalhadores rurais portadores 

de câncer associada às características clínico-epidemiológicas dessa população, 

comparando esses resultados com os estudos já realizados sobre mortalidade 

por câncer na região, de forma que o conhecimento que será construído a partir 

desta pesquisa possa enfatizar o potencial dos agrotóxicos em causar câncer em 

humanos, bem como colaborar nas discussões a respeito da necessidade de 

maior rigor na regulamentação do uso de agrotóxicos no Brasil, onde o 

pesquisador se compromete a divulgar os resultados obtidos, respeitando-se o 

sigilo das informações coletadas, conforme previsto no item anterior.  

8. Pagamento: a sra (sr.) não terá nenhum tipo de despesa para participar desta 

pesquisa, bem como nada será pago por sua participação. 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre 

para participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se 

seguem: Confiro que recebi cópia deste termo de consentimento, e autorizo a 

execução do trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo. 

Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 
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Consentimento Livre e Esclarecido 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, 

manifesto meu consentimento em participar da pesquisa 

___________________________ 

Nome do Participante da Pesquisa 

______________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

______________________________ 

Luiza Taciana R. de Moura ( Pesquisador) 

___________________________________ 

Cheila Nataly Galindo Bedor ( Orientador) 

 

Pesquisador: Luiza Taciana R. de Moura- 87-21016859 

Orientador: Cheila Nataly Galindo Bedor-87-21016798 

Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa: Professor Alexandre H. Reis 

Vice-Coordenadora: Márcia Bento Moreira 

Telefone do Comitê: 87 21016797 

E-mail cep@univasf.edu.br 
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ANEXO A-APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 

 


