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Resumo 

O presente artigo de estudo de caso surge da necessidade de se compreender a associação 

entre a intoxicação por agrotóxicos e surgimento de depressão. Essa associação mostra-se 

bem estabelecida, segundo autores como Besler et al (2006), Quandt et al. (2010), Malekirad 

et al. (2013), Blanc-Lapierre et al (2012). Este estudo de caso analisará um agricultor do 

interior de Santa Catarina que tem experiência de trabalho plantando cebola e expõe-se ao 

contato com agrotóxicos, apresentando três afastamentos do trabalho pelo INSS para 

tratamento de transtorno de humor. Essa relação da depressão como consequência do uso de 

agrotóxicos, na prática não tem recebido o devido valor e quando as condições do trabalho 

não estão ergonomicamente adequadas os prejuízos são para toda a sociedade. Além dos 

próprios trabalhadores que precisam se afastar do trabalho por motivo de doença 

relacionada ao trabalho, alimentos e outros produtos deixam de ser produzidos, anos de vida 

produtiva são perdidos e benefícios assistenciais são gastos. 

Palavras Chaves: Depressão; Agrotóxicos; Ergonomia. 
 
 

1. Introdução 

Este artigo de estudo de caso clínico surge da observação da prática diária de Perito Médico 

Previdenciário em Alfredo Wagner, cidade do interior de Santa Catarina, onde a economia 

gira predominantemente da agricultura de Cebola e os segurados da Previdência Social são, 

em sua grande maioria, da categoria de segurado especial. Observando os afastamentos por 

incapacidade laborativa nota-se o forte impacto social que as doenças mentais e lombalgia 

tem representado nessa população de trabalhadores. 

A associação entre exposição a agrotóxicos e o surgimento de problemas mentais tem se 

mostrado já bem estabelecida, segundo autores como Besler et al (2006), Quandt et al (2010), 

Malekirad et al (2013), Blanc-Lapierre et al (2012). Por mais que se tenha avançado nos 

aspectos de saúde e segurança no meio urbano, ainda se nota muito descaso nas condições de 

trabalho dos profissionais da zona rural. O uso de agrotóxicos é muito frequente para tentar 

aumentar a produção ou para se proteger de agentes nocivos (Khan et al, 2010). Conscientes 

ou não dos riscos dessa exposição, muitos agricultores não usam os devidos EPI´s e a 

exposição passa a ser algo frequente. 
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Ergonomia segundo o autor Itiro Iida (1992) pode ser definida como estudo da adaptação do 

trabalho ao trabalhador. Portanto, apesar de mais voltada para as análises ergonômicas de 

postos de trabalho na indústria e comércio ou direcionada para a contextualização em perícias 

trabalhistas para o estabelecimento ou não do nexo entre a doença e o trabalho, a ergonomia 

também pode e deve ser aplicada no trabalho na agricultura.  

A ergonomia conceitualmente dividida em física, cognitiva ou organizacional, terá neste 

artigo seus conceitos preponderantemente voltados para os aspectos físicos das condições em 

que o trabalho é executado e sua relação com o meio ambiente. A problemática desta pesquisa 

é o uso inadequado dos agrotóxicos. 

Tem-se como objetivo sensibilizar o leitor para a importância da ergonomia na agricultura. Os 

objetivos específicos são identificar reações adversas em trabalhador rural exposto a 

agrotóxicos; encontrar na literatura explicação técnica e possíveis associações entre depressão 

e o uso de agrotóxicos; destacar a importância de se proteger a saúde do trabalhador rural.  
 
 

2. Depressão 

A depressão é uma doença que embora possa se utilizar de questionários com escores 

padronizados, seu diagnóstico é clínico. Quando identificado e manejado com um tratamento 

efetivo e que acompanhe a evolução da doença pode resultar enormemente na qualidade de 

vida melhorada para aquele que sofre. Por sua vez, quando a depressão não é tratada pode 

representar a razão para outras deficiências, além de provocar um aumento do uso de serviços 

de saúde e morte prematura. 

Segundo Murray & Lopez (1997), a depressão foi estimada como a quarta causa específica 

nos anos 90 de incapacitação através de uma escala global para comparação de várias 

doenças. A previsão para o ano 2020 é a de que será a segunda causa em países desenvolvidos 

e a primeira em países em desenvolvimento. 

Como as taxas de suicídio aumentaram em áreas rurais no Brasil, postulou-se que a exposição 

a pesticidas pode desempenhar um papel neste fenômeno (MEYER, 2010). 

Beard et al (2013) afirmam que a depressão em mulheres é um problema de saúde pública e 

ainda que estudos têm relatado associações positivas entre pesticidas e depressão, mas poucos 

estudos foram apresentados com resultados para as mulheres separadamente. 

Prado et al (2012) estimaram a prevalência de depressão em população urbana de São Paulo 

foi de 28,3% para as mulheres e 12,7% para os homens.  

Esses dados evidenciam que a depressão é uma doença que causa grandes prejuízos aos 

trabalhadores e a toda a sociedade. As famílias sofrem com os conflitos materiais e 

psicológicos do doente e o país deixa de crescer para tentar cuidar dos trabalhadores doentes e 

pagar benefícios previdenciários. 

 

 

3. Agrotóxicos 

Considera-se importante para este artigo a apresentação dos agrotóxicos mais utilizados na 

região em que o estudo de caso foi realizado, sendo estes : Deltametrina, Pendimetalina e 

Metalaxil-M. Optou-se pela transcrição da bula para manter a fidedignidade ao processo de 

pesquisa. 

3.1 Deltametrina  
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Formulação Concentrado emulsionável. Concentração. Deltametrina 25 g/L (2,5% 

m/v ). Ingredientes Inertes: 886 g/L (88,6% m/v). Denominação química (S)-a-

cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl) -2,2-

dimethylcyclopropanecarboxylate. Dados toxicologicos Toxicidade aguda: DL50 

oral ratos: 431 mg/Kg; DL50 dérmica ratos: > 2000mg/Kg; CL50 inalatória: 

2,69mg/L/4 horas. Indicação de uso Decis® 25 EC é um inseticida piretróide com 

ação de choque, indicado para o controle de lagartas desfolhadoras em áreas de 

reflorestamento. Precaução durante a aplicação: Evite o máximo possível o 

contato com área de aplicação. Não aplique o produto contra o vento, o produto 

produz neblina. Use óculos protetores, macacão e avental impermeáveis, luvas e 

botas de borracha, chapéu impermeável de abas largas e máscara com filtro de 

carvão ativado. Precações após a aplicação: Evite o máximo possível o contato 

com área já aplicada até o término do intervalo de reentrada na área. Mantenha o 

restante do produto em sua embalagem original, adequadamente fechada, em local 

trancado, longe do alcance de crianças e animais. Tome banho, troque e lave as 

roupas, separado das roupas domésticas. Não reutilize as embalagens vazias. Após 

cada aplicação lave e faça a manutenção em todos os Equipamentos de Proteção 

Individual. Efeitos agudos: Em estudos toxicológicos agudos em animais foram 

observados efeitos de: córeo-atetose, salivação excessiva, lacrimejamento, 

hipersecreção nasal, hipersensibilidade, distúrbios sensoriais cutâneos 

(formigamento, entorpecimento e sensação de queimação), irritação cutânea, 

cefaleia intensa, perda do apetite, fadiga, tonturas, perda da consciência e câimbras 

musculares. Efeitos colaterais: Por não ser de finalidade terapêutica, não há como 

caracterizar os efeitos colaterais. Efeitos crônicos: Em estudos toxicológicos 

crônicos (exposição durante toda ou boa parte da vida dos animais), com 

administração de diferentes concentrações de Deltametrin, não foram registradas 

evidências de efeitos crônicos relacionados a administração do produto. (BAYER, 

2014) 

 

3.2 Pendimetalina 

Composição: n-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidine (pendimetalina) -- 500 g/l. 

(ingredientes inertes) -- 500 g/l. Classe de produto: herbicida. Concentrado 

emulsionável. Grupo químico: dinitroanilina. PRECAUÇÕES GERAIS: Não 

coma, não beba e não fume durante o manuseio do produto; Não utilize equipamento 

com vazamento; Não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca. 

PRECAUÇÕES NO MANUSEIO: Se houver contato com os olhos, lave-os 

imediatamente, VEJA PRIMEIROS SOCORROS;  Ao contato do produto com a 

pele, lave-a imediatamente, VEJA PRIMEIROS SOCORROS; Ao abrir a 

embalagem, faça de modo a evitar respingos: Use macacão com mangas compridas, 

chapéu de aba larga, luvas, botas, avental impermeável. PRECAUÇÕES 

DURANTE A APLICAÇÃO: Não aplique o produto contra o vento; Use macacão 

com mangas compridas, chapéu de aba larga, máscara, botas e luvas. 

PRECAUÇÕES APÓS A APLICAÇÃO: Não reutilize a embalagem vazia;  

Mantenha o restante do produto adequadamente fechado em local trancado, longe do 

alcance de crianças e animais;  Tome banho, troque e lave suas roupas. Efeitos 

Colaterais e Sintomas de Alarme: Desconhecimento de sintomatologia específica. 

Cuidados de Proteção ao Meio Ambiente:  Este produto é MUITO PERIGOSO ao 

meio ambiente (Classe II); Este produto é ALTAMENTE PERSISTENTE no meio 

ambiente; Este produto é ALTAMENTE BIOCONCENTRÁVEL em peixes; Este 

produto é ALTAMENTE TÓXICO para organismos aquáticos. (BASF 

CORPORATION, 2014) 

 

3.3 Metalaxil-M 

COMPOSIÇÃO: Ingrediente ativo: Methyl N-methoxyacethyl-N-2,6-xylyl-D-

alaninate (METALAXIL-M) com o isômero S - 40 g/kg (4% m/m); Manganese 

ethylenebis (dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt (MANCOZEBE) - 

640 g/kg (64 % m/m); Ingredientes inertes: - 320 g/kg (32% m/m); CLASSE: 

Metalaxil-M: fungicida sistêmico do grupo químico acilalaninato; Mancozebe: 
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fungicida de contato do grupo químico ditiocarbamato. TIPO DE 

FORMULAÇÃO: PÓ MOLHÁVEL. PRECAUÇÕES DURANTE A 

APLICAÇÃO: Evite o máximo possível o contato com a área tratada. Não aplique 

o produto na presença de ventos fortes e nas horas mais quentes do dia. Não aplique 

o produto contra o vento se utilizar distribuidor costal. Aplique o produto somente 

nas doses recomendadas. Utilize equipamento de proteção individual – EPI: 

macacão de algodão hidrorepelente com mangas compridas passando por cima do 

punho das luvas e as pernas das calças por cima; das botas, máscara com filtro 

combinado classe P2, botas de borracha, óculos de segurança com proteção lateral, 

touca árabe e luvas de nitrila. PRECAUÇÕES APÓS A APLICAÇÃO: Sinalizar a 

área tratada com os dizeres: “PROIBIDA A ENTRADA. ÁREA TRATADA” e 

manter os avisos até o final do período de reentrada. Caso necessite entrar na área 

tratada com o produto antes do término no intervalo de reentrada, utilize os 

equipamentos de proteção individual (EPIs) recomendados para o uso; durante a 

aplicação; Mantenha o restante do produto adequadamente fechado, em sua 

embalagem original em local trancado, longe do alcance de crianças e animais. 

Antes de retirar os equipamentos de proteção individual (EPI), lave as luvas ainda 

vestidas para evitar contaminação. Os equipamentos de proteção individual (EPI) 

recomendados devem ser retirados na seguinte ordem: touca árabe, óculos, botas, 

macacão e luvas. Tome banho imediatamente após a aplicação do produto. Troque e 

lave as suas roupas de proteção separado das demais roupas da família. Ao lavar as 

roupas utilizar luvas e avental impermeável. Faça a manutenção e lavagem dos 

equipamentos de proteção após cada aplicação do produto. Não reutilize a 

embalagem vazia. No descarte de embalagens utilize equipamento de proteção 

individual – EPI: macacão de algodão impermeável com mangas compridas, luvas 

de nitrila e botas de borracha. Mancozeb: Toxicidade aguda: em humanos produz: 

Sinais e sintomas: Irritação da pele, prurido, eritema, dermatite de contato, dermatite 

alérgica, sensibilização cutânea, exantema e eczema. Ocular Ardência ocular, 

conjuntivite e inflamação das pálpebras. Inalatória Irritação e inflamação das vias 

aéreas (rinite, faringite, laringite e traqueobronquite), fadiga, cefaleia, visão borrada 

e náuseas. Irritação da mucosa do trato gastrointestinal, cefaléia, dores abdominais, 

diarréia, náuseas e vômitos.  Exposições elevadas por períodos demasiadamente 

longos podem causar fraqueza, cefaléia, náuseas, convulsões tônico-clônicas e 

coma. Toxicidade crônica: classificado como provável carcinogênico para humanos 

(EPA, 2B). Pode produzir dermatite de contato e sensibilização ocupacional. Foi 

encontrado aumento de TSH em trabalhadores expostos. Foi observado incremento 

de cromátides irmãs e citotoxicidade e incremento da resposta funcional dos 

linfócitos T em estudos in vitro. O metabólito ETU é um conhecido agente 

mutagênico, carcinogênico, mutagênico e com efeitos antitireoideanos. Metalaxil-

M: Toxicidade aguda: não há relatos de intoxicação grave por Metalaxil-M em 

trabalhadores ou usuários do produto, a não ser os efeitos locais dérmicos. Os 

estudos em animais de experimentação sugerem uma moderada toxicidade pela via 

oral. O principal órgão-alvo foi o fígado (hipertrofia). Sintomas inespecíficos 

poderão ser esperados quando grandes quantidades do produto forem ingeridas. Tem 

potencial de irritação ocular e dérmico. Toxicidade crônica: em estudos com 

animais, o principal órgão afetado na exposição crônica foi o fígado. Não há 

evidências de efeitos carcinogênicos para humanos. (SF CHEM & GB 

BIOSCIENCES, 2014) 

 

4. Metodologia 
 

A metodologia aplicada para esta pesquisa foi o levantamento bibliográfico em livros, artigos 

científicos, bulas de agrotóxicos usualmente adotados na agricultura. Segundo Lima (2008), a 

pesquisa bibliográfica é uma investigação de relevante importância para fundamentação 

teórica do tema tratado. Foi utilizado também um estudo de caso, uma abordagem de análise 

qualitativa de um contexto real. Para isto, identificou-se um clássico caso de um agricultor, 

que como outros da região produtora de cebola, faz uso de agrotóxicos e seus afastamentos no 

INSS tem se destacado por terem sido por transtorno do humor. O caso contou com a 
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colaboração do paciente em relatar seu modo de trabalhar e sua doença, de forma voluntária, 

explicada a finalidade acadêmica. Para Lima (2008, p. 34) este tipo de abordagem “viabiliza 

imersão integral, profunda e minuciosa do pesquisador na realidade social investigada”. 

A compreensão da relação da intoxicação por agrotóxicos e o desenvolvimento de patologias, 

sejam elas mentais ou não, é de extrema importância para os trabalhadores de saúde e 

segurança no trabalho para que se possa atuar preventivamente, minimizando os danos, 

promovendo o controle dos agravos à saúde e diminuído os impactos econômicos dos 

afastamentos e de processos de reabilitação ocupacional. 

 

5. Caso Clínico 

A.S.C., 54 anos, agricultor, tem ensino fundamental incompleto até o quinto ano, casado, 

morador da zona rural de Alfredo Wagner-SC, convive com a família (esposa e dois filhos) 

em pequena propriedade produtora de Cebola, para comercialização, e de outras hortaliças ou 

frutos para sua própria subsistência. Afirma que desde adolescente, aos 14 anos, ajudava o pai 

na agricultura familiar. 

A perícia previdenciária chamou a atenção por outros dois afastamentos por CID F32, 

depressão, o que suscitou a descrição de caso clínico após a aceitação do segurado e 

assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Destacando que este artigo não 

gerou qualquer dano ao participante, contou com a participação voluntária do paciente e seu 

consentimento pode ser retirado a qualquer momento quando assim entender. 

Suas queixas eram insônia, aumento da irritabilidade, desânimo, cansaço aos esforços que 

antes não eram percebidos, desesperança em relação ao futuro iniciados há cerca de cinco 

anos. Havia se afastado do trabalho por dois outros períodos de 60 dias cada um. Neste 

terceiro episódio, relata que tinha procurado médicos clínicos desde junho de 2013 e com 

muita dificuldade conseguiu ser encaminhado a um psiquiatra em janeiro de 2014 que 

prescreveu novo antidepressivo, Sertralina 50 mg/dia, pela manhã, antes usava Fluoxetina 20 

mg/dia, além de clonazepan 2 mg/dia e amitriptilina 25 mg/dia, ambos à noite. Foi 

encaminhado para perícia médica do INSS com a sugestão de afastamento por três meses para 

evitar contato dos agentes tóxicos, para se observar a resposta ao tratamento e para promover 

a desintoxicação por agrotóxicos. 

No dia da perícia, 14 de janeiro de 2014, acompanhado da esposa, apresentava-se consciente, 

lúcido, orientado no espaço e em relação às pessoas, desorientado no tempo; com lentidão 

psicomotora, descuido com a própria aparência (unhas e cabelo sem cortar), fala arrastada, 

olhar triste e demonstrando pouca reação ao ambiente. Atenção levemente rebaixada, 

memória comprometida, sobretudo a recente. Afirmava que precisava de ajuda de sua esposa 

para tomar os remédios e de que o lembrassem de necessidades básicas como alimentar-se ou 

banhar-se. Quando questionado sobre ideação suicida afirma que já teve, mas não levou 

adiante por falta de coragem. Estruturalmente, não se percebia nenhuma alteração 

macroscópica digna de nota. Ausculta cardíaca e pulmonar dentro do padrão de normalidade. 

O paciente relata que tem caso de tentativa de suicídio na família e que o uso de agrotóxicos é 

uma prática frequente. Que sabe de alguns riscos à saúde como irritação na pele, coceira, 

urticária ou lacrimejamento, mas que não tem como evitá-los. Afirma que usa alguns 

equipamentos de proteção individual como luvas e máscaras, mas houve contato com os 

agentes tóxicos em algum momento da vida. Com relação à transtorno depressivo pelo uso de 

agrotóxicos, não acreditava que podia haver relação, mas por incentivo da família precisou 

procurar ajuda de um profissional especializado e o médico que o acompanhou lhe explicou 

que havia relação entre sua doença e o uso dos agrotóxicos e, inclusive, justificou dessa forma 

a necessidade do benefício previdenciário. 

Quando questionado sobre as condições de trabalho, o mesmo relata que sobrevive plantando 

Cebola, com fins comerciais, nos meses de Maio a Junho e costuma colher nos meses de 
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Dezembro a Janeiro. Nos outros meses costuma plantar milho e verduras para sua subsistência 

e preparar a terra com adubação específica para nutrir o solo que no meses de maio e junho 

receberá, novamente, o plantio da cebola. 

Conta que usa agrotóxicos para aumentar a produção, para eliminar larvas e outras ervas 

daninhas que atrapalham o crescimento da cebola, e sem os quais “seria impossível conseguir 

uma quantidade suficiente para obter lucro com a produção de cebola”. 

O agricultor afirma que faz uso dos Agrotóxicos: Deltametrina para eliminar insetos e larvas 

que se alimentam da cebola; Pendimetalina para combater as ervas daninhas que tentam 

ocupar o solo e Metalaxil-M para combater o fungo que, às vezes, se prolifera sobre a cebola. 

Afirma que o uso de Deltametrina é semanal até o período em que se prepara para colheita. 

Quando aplica o produto o mesmo conta que faz uso de mascara, óculos de proteção e 

macacão. 

Segundo pesquisa do produto junto aos fabricantes foram identificadas muitas informações 

técnicas, cuidados no manuseio e efeitos produzidos por intoxicação aguda ou contato 

inadequado com relação aos três produtos mencionados. 

 

 

6. Resultados e Discussão 

Estudando a fisiologia do impulso nervoso no Tratado de Fisiologia do Guyton & Hall (1997) 

é possível compreender a relação bioquímica entre a depressão e o uso de agrotóxicos: 

Neurotransmissoras são substâncias produzidas pelos neurônios. Essas substâncias são 

liberadas quando o axônio de um neurônio pré-sináptico é excitado. Estas substâncias, então 

viajam pela sinapse até a célula alvo, inibindo-a ou excitando-a. A disfunção na quantidade 

produzida e utilizada de neurotransmissores está intimamente ligada a depressão. 

A acetilcolina estimula o impulso a ser transmitido. Está envolvida na transmissão de 

impulsos de células nervosas, de músculos cardíacos à algumas glândulas, e de células 

motoras para os músculos do esqueleto. É o neurotransmissor encontrado em maior 

quantidade no corpo: estômago, baço, bexiga, fígado, glândulas sudoríparas, vasos sanguíneos 

e coração são apenas alguns órgãos que este neurotransmissor controla. A acetilcolina ajuda 

no controle do tônus muscular, no aprendizado, e nas emoções. Também controla a liberação 

do hormônio da pituitária, a qual está envolvida no aprendizado e na regulação da produção 

de urina (GUYTON & HALL, 1997). 

A síntese de acetilcolina pelo organismo é vital, pelo seu papel relativo aos movimentos e à 

memória - baixos níveis de acetilcolina contribuem para falta de concentração e 

esquecimento. O corpo sintetiza acetilcolina a partir dos nutrientes colina, lecitina, e DMAE, 

e vitamina C, B1, B5, e B6, e minerais zinco e cálcio (GUYTON & HALL, 1997). 

Ainda no mesmo tratado, entende-se que a serotonina, também conhecida como 5-

hydroxytryptamine (5HT), é o hormônio e o neurotransmissor envolvido principalmente na 

excitação de órgãos e constrição de vasos sanguíneos. Nos mamíferos, a serotonina é 

produzida em células especializadas - as enterochromafinas. Esta substância também é 

encontrada nas paredes sanguíneas, e localizada no hipotálamo e parte central do cérebro. 

Algumas funções da serotonina incluem o estímulo dos batimentos cardíacos, o início do sono 

e a luta contra a depressão (as drogas que tratam de depressão preocupam-se em elevar os 

níveis de serotonina no cérebro). A serotonina também regula a luz durante o nosso sono, 

visto que é a precursora do hormônio melatonina (regulador do nosso relógio natural). Os 

neurônios especializados na recepção da serotonina estão localizados na maioria dos órgãos; 

esses órgãos são estimulados a realizarem suas funções quando moléculas de serotonina 

ocupam os receptores. 

Quandt et al (2010) avaliaram a atividade da colinesterase ao longo do tempo com o objetivo 

de monitorar a exposição à organofosforado e carbamatos em toda a campanha agrícola ( 
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maio-agosto) entre o campo de trabalho, e para explorar a associação de depressão 

colinesterase com exposição a pesticidas. Amostras de sangue seco coletadas de 231 

trabalhadores rurais migrantes amostrados a partir de campos no leste da Carolina do Norte 

até quatro vezes em toda a campanha agrícola de verão foram analisadas para a atividade da 

colinesterase, e as amostras de urina foram analisadas para metabólitos de organofosforados e 

carbamatos. Reduções de maior ou igual a 15% do valor mais alto de um indivíduo foram 

identificados e considerados evidência de depressão da atividade da colinesterase 

significativa. Os resultados demonstram que os trabalhadores estavam enfrentando exposição 

a pesticidas. Maior aplicação das normas de segurança existentes ou fortalecimento destes 

regulamentos poderiam ser justificados. Este estudo demonstra que medidas seriadas de 

atividade da colinesterase em toda uma época agrícola pode detectar a exposição a pesticidas 

entre o campo de trabalho. 

Com a finalidade de identificar potenciais fatores de risco para a inibição da colinesterase 

entre manipuladores de pesticidas agrícolas expostos a organofosforados (OP) e N -metil- 

carbamato (CB) inseticidas Hofmann e colaboradores (2010) realizaram um estudo 

longitudinal entre 154 manipuladores de pesticidas agrícolas que participaram do programa de 

monitoramento da colinesterase no Estado de Washington, em 2006 e 2007. Como resultados, 

eles verificaram uma diminuição global na atividade média da acetilcolinesterase observada 

entre os participantes do estudo no momento do teste de follow-up durante o OP / CB período 

de pulverização em relação aos níveis basais pré-temporada (diminuição de 5,6% , p <0,001 

dizer). Pontuação para a exposição cumulativa estimada a inseticidas OP/CB nos últimos 30 

dias foi um preditor significativo de inibição da acetilcolinesterase (beta = -1,74 , p <0,001). 

Várias práticas de trabalho específicas e as condições de trabalho foram associadas com maior 

inibição da acetilcolinesterase, incluindo a mistura de pesticidas, carga e limpeza do 

equipamento de pulverização. Fatores que eram protetor contra a inibição incluído o uso de 

respiradores full-face, usando botas resistentes a produtos químicos e armazenagem de 

equipamentos de proteção individual em um armário no trabalho. Apesar regulamentos 

existentes, manipuladores de pesticidas agrícolas continuam a ser expostos a inseticidas 

OP/CB em níveis, resultando em inibição BuChE . Estes resultados sugerem que a 

modificação de certas práticas de trabalho pode potencialmente reduzir a inibição da 

acetilcolinesterase (HOFMANN et al, 2010) 

Beseler et al (2006) realizaram um interessante estudo de caso-controle aninhado para avaliar 

a associação entre a depressão e a exposição a pesticidas entre as mulheres. A população do 

estudo incluiu 29.074 mulheres cônjuges de aplicadores de pesticidas privadas inscritas no 

Estudo de Saúde Agrícola entre 1993 e 1997. Os casos foram de mulheres que tiveram 

depressão diagnosticada por médico e faziam uso de alguma medicação. A utilização de 

pesticidas durante a vida foi categorizado como nunca misturado pesticidas, baixa exposição 

(até 225 dias), alta exposição (> 225 dias) aplicada e um histórico de intoxicação por 

agrotóxicos diagnosticado. Após o ajuste para o estado, idade, raça, trabalho não-agrícola, 

álcool, tabagismo, consultas médicas, e exposição a solventes, a depressão foi 

significativamente associada com histórico de intoxicação por agrotóxicos (odds ratio [OR] = 

3,26; 95% de confiança intervalo [CI] = 1,72-6,19), mas não baixa (OR = 1,09, IC = 0,91-

1,31) ou alta (OR = 1,09, IC 95% = 0,91-1,31) a exposição cumulativa de pesticidas. Dessa 

forma eles concluíram que a intoxicação por agrotóxicos pode contribuir para o risco de 

depressão. 

Beseler & Stallones (2008) estudaram uma coorte de moradores da fazenda para tentar 

descrever associações entre intoxicação por agrotóxicos e sintomas depressivos.  A 

intoxicação por agrotóxicos foi significativamente associada com depressão em três anos de 

follow-up após o ajuste para idade, sexo e estado civil (odds ratio [ OR] 2,59; 95% intervalo 
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de confiança [ IC] 1,20-5,58). Casos de Depressão permaneceram elevados após o ajuste para 

a saúde, diminuição da renda e aumento da dívida (OR 2,00, IC 0,91-4,39). 

Malekirad et al (2013) perceberam que os índices de ansiedade / insônia e depressão grave 

também foram significativamente maiores nos agricultores do que nos controles (p = 0,015 e 

p <0,001 , respectivamente). Enquanto isso, a taxa de disfunção social foi significativamente 

menor do que nos controles (p < 0,001). As doenças que afetam velocidade psicomotora, 

atenção seletiva, atenção dividida, memória verbal, memória verbal, memória prospectiva, o 

funcionamento do espaço, e da iniciativa/energia foram menores nos agricultores (p <0,001). 

Os agricultores apresentaram sintomas clínicos eczema, a secreção de saliva, fadiga, dor de 

cabeça, sudorese, dor abdominal, náuseas, fraqueza muscular distal superior, fraqueza 

muscular distal inferior, fraqueza muscular proximal inferior, fraqueza muscular respiração, 

formigamento nas mãos, pés formigueiro, epiphoria, poliúria, miose, dispnéia, bradicardia e 

rinorreia, todos significativamente correlacionadas com o número de anos de trabalho. Estes 

resultados indicam que os agricultores que trabalham com organofosforados são propensos a 

distúrbios neuropsicológicos e diabetes. 

Da Silva et al (2013) realizaram um estudo transversal com a população de idosos residentes 

nas zonas urbana e rural do município de Cachoeira do Sul (RS). Este, localizado na região do 

Jacuí-Centro no sul do Brasil, caracteriza-se por uma economia essencialmente agrária e 

foram entrevistados 229 idosos. A idade média foi de 72,3, dos quais 57,2 % residiam na zona 

rural e 56,3% eram do sexo feminino. As morbidades mais relatadas foram insônia (37,7%), 

ansiedade (32,1%), depressão (26,7%), e na zona rural era diabetes (13,3%). Nesta zona, a 

doença de Alzheimer foi mais prevalente entre os idosos que tiveram contato com pesticidas 

(21,7%). Os sintomas mais prevalentes entre os moradores da zona urbana foram: tosse / 

corrimento nasal e alterações de visão (41,2%), alergia / coceira (11,4%). Na zona rural, a 

boca seca (25,4%), alterações na visão (35,6%) e dor nas pernas (66,1 %) também foram mais 

prevalentes entre aqueles que usaram agrotóxicos. O uso inadequado dos Equipamentos de 

Proteção Individual foi de 85,4 % e 45,1% também eliminados de embalagens de agrotóxicos 

de forma inadequada. A criação de programas de saúde pública é necessária para promover a 

saúde entre os idosos e eventual exposição aos pesticidas para essa população deve ser visto 

como um determinante de risco à saúde (da Silva et al, 2013) 

Tem sido sugerido que a alta exposição a pesticidas, incluindo envenenamento, vivida por 

trabalhadores agrícolas e residentes rurais pode resultar em um risco elevado de transtornos 

psiquiátricos e comportamento suicida.  Uma revisão sistemática atualizada foi realizado na 

literatura epidemiológica sobre a relação entre a exposição a pesticidas com depressão e 

suicídio publicados nos últimos 15 anos por meio do banco de dados MEDLINE por Freire & 

Koifman, (2013) . 

Um total de 11 estudos sobre depressão e 14 estudos sobre o suicídio preencheram os critérios 

de inclusão no estudo supracitado. Depressão ou outros transtornos psiquiátricos têm 

mostrado um aumento dos riscos associados à intoxicação por agrotóxicos anterior em 5 

estudos, com odds ratio estatisticamente significativa (OR) que vão 2,08-5,95 . Estimativas de 

menor risco foram encontrados para a exposição crônica a pesticidas. Entre os estudos sobre o 

suicídio, 4 relatórios encontrado um aumento nas taxas de suicídio em áreas com intenso uso 

de agrotóxicos (OR entre 1,60 e 2,61 ) em relação às áreas com menor utilização de 

pesticidas. Ocupação na agricultura tem mostrado uma associação significativa com o maior 

risco de suicídio do que outros grupos profissionais em 4 estudos (OR entre 1,30 e 4,13 ), mas 

não em um relatório recente. Quanto pesticidas específicos, uso na vida de clorpirifós foi 

relacionada com o aumento da mortalidade por suicídio (OR = 2,37 ), em um estudo. 

Segundo Freire & Koifman (2013), a evidência científica de associação entre a exposição a 

pesticida e depressão ou suicídio tem sido demonstrado em algumas populações, em estudos 

utilizando variando abordagens epidemiológicas, mas ainda é muito limitada e não 
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conclusiva. A revisão da literatura merece mais pesquisas para explorar essas relações, em 

especial os estudos prospectivos entre grandes amostras de trabalhadores de alta e baixa 

exposição à dose, usando avaliações de exposição detalhada e avaliação de outras fontes 

potenciais de estresse psicológico. 

Kim et al (2013) investigaram a associação entre a exposição a pesticidas ocupacional e 

sintomas depressivos entre os agricultores do sexo masculino na Coréia do Sul . Um total de 

1.958 agricultores do sexo masculino foram entrevistados em 2011. A gravidade da 

intoxicação por agrotóxicos no trabalho foi avaliada de acordo com os sintomas, tipos de 

tratamento e número de intoxicações por pesticidas por indivíduo. Os sintomas depressivos 

foram avaliados pela Escala de Depressão Geriátrica. Um modelo de regressão logística 

pesquisa foi utilizado para estimar a multivariada OR e IC95%. Do total de agricultores, 10,4 

% (n = 197) relataram sintomas depressivos. Após controle para possíveis fatores de 

confusão, intoxicação por agrotóxicos no trabalho no ano anterior foi positivamente associado 

com o risco de sintomas depressivos (OR = 1,61, IC 95% 1,10-2,34 ) . Casos de intoxicação 

mais grave de pesticidas, como moderada ou grave. Casos de sintomas (OR = 2,81, 95% CI 

1,71-4,63 ); vários casos de envenenamento e ambulatorial ou casos de internação (95% CI 

1,15-5,53 OR = 2,52) (OR = 1,82 , 95% CI 1,19-2,76) apresentaram riscos mais elevados de 

sintomas depressivos do que os casos mais leves . Entre os pesticidas que causam as 

intoxicações, paraquat dicloreto foi encontrado para ser um preditor significativo de sintomas 

depressivos. De acordo com esses autores, nenhuma associação significativa foi encontrada 

com a aplicação de pesticidas vida cumulativos e sintomas depressivos. Eles concluíram que o 

risco de depressão parece estar relacionada com a gravidade dos sintomas de envenenamento, 

o tipo de cuidados recebidos e do número de episódios anteriores de intoxicações agudas . 

Weisskopf et al (2013) afirmaram que várias linhas de evidência sugerem que a exposição a 

agrotóxicos pode ser associada com a depressão e que evidências epidemiológicas tem se 

concentrado em grande parte nas exposições organofosforados , enquanto a pesquisa em 

outros pesticidas é limitado . Estes pesquisadores coletaram um histórico detalhado do uso de 

pesticidas de agricultores recrutados em 1998-2000, na França. Entre 567 agricultores com 

idades entre 37-78 anos, 83 (14,6%) o tratamento auto-relato ou hospitalização por depressão. 

Os resultados foram mais fortes quando ajustados para inseticidas e fungicidas. Eles 

afirmaram que há amplo uso de herbicidas pelo público em geral, embora provavelmente em 

níveis mais baixos do que na agricultura. Assim, concluíram que determinar se associações 

similares são vistos em níveis mais baixos de exposição devem ser exploradas. 

Beard et al (2013) afirmaram que a depressão em mulheres é um problema de saúde pública e 

avaliaram a associação entre a exposição a pesticidas e depressão incidente entre as esposas 

dos agricultores no Estudo de Saúde Agrícola, um estudo de coorte prospectivo, em Iowa e 

Carolina do Norte. Foram utilizados dados sobre 16.893 mulheres que não relataram 

depressão diagnosticada por médico no momento da inscrição (1993-1997) e que 

completaram uma entrevista por telefone de acompanhamento (2005-2010). Entre essas 

mulheres, 1054 relataram diagnóstico médico de depressão no follow-up. Foram coletadas 

informações sobre potenciais fatores de confusão e sobre o uso de sempre de qualquer 

pesticida, 11 classes funcionais e químicas dos pesticidas, e 50 pesticidas específicos por 

esposas e seus maridos através de questionários auto-administrados no ato da matrícula. Após 

a ponderação para a idade no momento da inscrição, o Estado de residência, escolaridade, 

diagnóstico de diabete, e cair fora, depressão incidente esposas foi positivamente associado 

com intoxicação por agrotóxicos diagnosticado, mas não estava associada a nunca usar 

qualquer pesticida . Uso de pesticidas individuais ou classes funcionais ou químicos de 

pesticidas em geral, não foi associado com a depressão das esposas. 

O estudo anterior adiciona mais provas de que a exposição a pesticidas de alto nível, tais 

como intoxicações por agrotóxicos, está associada ao aumento do risco de depressão.  
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O uso de agrotóxicos com o objetivo de envenenamento em pessoas com doenças metais 

também é uma relação inversa, mas bem evidenciada por Jors e seus colaboradores (2013), de 

2007 a 2012 em estudo no Bolívia. Eles afirmaram que enquanto as mulheres apresentam 

mais eventos de tentativas de suicídio, mais homens perceberam suicídio. As tentativas de 

suicídio foram mais numerosos entre os adolescentes, em contraste com os suicídios sendo 

mais prevalente nos grupos etários mais velhos. O auto- envenenamento com pesticidas foi o 

método mais popular usado. Eles sugeriram que o acesso a materiais de suicidas em potencial 

deve ser restrito e intervenções psicossociais devem ser iniciadas para impedir suicídios. 

Atreya et al (2012) perceberam diferenças nos efeitos dos agrotóxicos. De acordo com esses 

pesquisadores, a exposição a organofosforados reduziu significativamente a atividade da 

AChE em toda temporada, mas não foi suficiente para reivindicar sintomas clínicos enquanto 

que a exposição aos inseticidas piretróides e fungicidas foram suficientes para reivindicar os 

sintomas agudos de intoxicação . 

Chen et al (2011) sugerem que a exposição repetida a clorpirifós (CPF) provoca alterações 

dos comportamentos emocionais relacionados ao sistema nervoso serotonina em ratos machos 

adolescentes. No entanto, o mecanismo subjacente necessita de mais investigações. 

Lima et al (2011) realizaram anteriormente estudo experimental em ratos adultos e 

observaram aumento no comportamento depressivo quando expostos aos pesticidas 

metamidofós organofosforados . A partir desse entendimento, considerando a associação entre 

a depressão e o sistema (5HT) serotoninérgica, investigaram em 2011 se a exposição 

subcrônica ao metamidofós afetava o sistema serotonérgico de camundongos adultos. 

A partir do dia 60 e 89 pós-natal (PN60 a PN89), uma de duas concentrações do metamidofos 

(dose mais elevada: 5,25 ug / ml; dose mais baixa: 1,31 ng / mL ) ou veículo foi administrado 

na água de beber dos ratos Swiss machos . Foram avaliados três biomarcadores durante 

serotoninérgicos (N89) e depois ( PN 100 ) o período de exposição : 5HT ( 1A ) , com a 

ligação do receptor [ ( 3 ) H ] OH - DPAT , 5HT ( 2 ) de ligação com [ ( 3 ) H ] cetanserina 

receptor e 5HT transportador de ligação com [(3 ) H] paroxetina. Metamidofós provocou 

reduções robustas na ligação para todos os marcadores de 5HT. Estas reduções foram 

evidentes nas regiões do cérebro que contêm os corpos celulares de 5HT e os mandris 

dendríticas (mesencéfalo, tronco cerebral), bem como no córtex cerebral, que contém as 

projecções de 5HT. No córtex cerebral, os efeitos foram identificados em ratinhos expostos 

com a dose mais elevada de metamidofos enquanto no mesencéfalo e do tronco cerebral, 

ambas as doses provocou efeitos significativos. No geral, os efeitos estavam presentes durante 

e após a exposição, embora houvesse algumas disparidades regionais em relação à 

persistência dos efeitos. Os resultados encontrados por Lima e seus colaboradores (2011) 

indicaram que a exposição a metamidofos afeta transmissão e promove diminuições 

sinápticos de biomarcadores específicos serotonérgicos . Estes dados sugerem um mecanismo 

de ação deste pesticida que pode explicar o aumento o comportamento depressivo em ratos 

adultos. 

Como as taxas de suicídio aumentaram em áreas rurais no Brasil (MEYER et al, 2010), 

postulou-se que a exposição a pesticidas pode desempenhar um papel neste fenômeno. Meyer 

et al (2010) compararam as taxas de mortalidade por suicídio observados entre os 

trabalhadores agrícolas de uma área de uso intensivo de agrotóxicos no Brasil à frequência 

mortalidade por suicídio observado em três populações de referência . Além disso, as taxas de 

hospitalização atribuídas a tentativas de suicídio e distúrbios de humor, incluindo depressão 

em residentes da mesma área agrícola foram comparados com duas populações de referência. 

Finalmente, os dados sobre as vendas de pesticidas por trabalhador agrícola foram obtidos 

para cada uma das cidades do Rio de Janeiro Estado e de risco de mortalidade de suicídio foi, 

então, calculado de acordo com os quartis de vendas de pesticidas por trabalhadores agrícolas, 

utilizando-se do primeiro quartil como referência. Os trabalhadores agrícolas estavam em 
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maior risco de letalidade devido ao suicídio, quando comparados a todas as três populações de 

referência. Além disso, os moradores de uma mesma área de estudo mostraram maiores taxas 

de hospitalização por tentativas de suicídio e distúrbios de humor que as observadas em 

populações de comparação. Os resultados também mostraram que o risco de morte por 

suicídio foi significativamente maior entre os trabalhadores agrícolas que viviam em áreas do 

Rio de Janeiro Estado mostrando taxas mais elevadas de despesas de agrotóxicos por 

trabalhador agrícola. Estes resultados sugerem que a exposição a pesticidas pode realmente 

aumentar o risco de suicídio, especialmente entre os trabalhadores agrícolas. 

Beseler et al (2008) realizaram um estudo pioneiro para a época cujos resultados sugerem que 

tanto de alta intensidade aguda e como em exposição cumulativa de pesticidas podem 

contribuir para a depressão em aplicadores de pesticidas . 

MacFarlane et al (2011) notaram que há pouca pesquisa publicada sobre o risco de suicídio 

em relação à exposição a pesticidas e decidiram investigar risco de suicídio em relação às 

métricas de exposição e tipo de trabalho de pesticidas. Um estudo de caso - controle aninhado 

foi realizado dentro de um estudo de coorte retrospectivo de trabalhadores expostos a 

pesticidas de diversos setores. Noventa mortes por suicídio do sexo masculino e 270 do sexo 

masculino foram os controles acompanhados por faixas etárias, estado de residência e 

situação ao vivo. Inibição da colinesterase foi determinada utilizando registros de 

biomonitoramento de assuntos específicos coletadas no momento da exposição. A partir de 

então, concluíram que o risco de suicídio não foi significativamente elevado em relação à 

exposição a quaisquer classes de pesticidas em particular e tampouco em relação à exposição 

excessiva de agrotóxicos, confirmados por exame de sangue. Embora o risco de suicídio 

associado a uma história de inibição da colinesterase foi levantada, esta não foi significativa 

(odds ratio = 1,90, intervalo de confiança de 95% = 0,73-4,93). Entretanto, a associação não 

significativa entre a exposição excessiva aos anticolinesterásicos pesticidas pode ser 

consistente com pesquisas anteriores, afirmam os pesquisadores, e mostram aumento da 

depressão em trabalhadores com história de inibição da colinesterase, o que garante uma 

investigação mais aprofundada. 

A investigação epidemiológica tem observado que os trabalhadores com exposição a 

pesticidas anticolinesterásicos, e particularmente aqueles com história de superexposição 

aguda, podem ter um risco aumentado de depressão (MacFarlane et al 2011). Weisskopf et al 

(2013) afirmaram, entretanto, que determinar se associações similares são vistos em níveis 

mais baixos de exposição devem ser exploradas. 

Mackenzie et al (2010) realizaram um  estudo para determinar se a exposição de baixo nível a 

pesticidas organofosforados provoca neuropsicológica ou deficiência psiquiátrica. Concluiram 

que 40 % da coorte exposta a organofosforados correlataram níveis clinicamente 

significativos de ansiedade e depressão , em comparação com menos do que 23 % dos 

controles. 

Zhang  et al (2009) investigaram a associação entre a exposição a pesticidas e ideação suicida 

em áreas rurais da China em uma amostra representativa de 9.811 residentes rurais na 

província de Zhejiang , que haviam sido feitas sobre o armazenamento de pesticidas em casa e 

sobre se eles tinham ou não considerado suicídio dentro dos dois anos anteriores à entrevista . 

A versão chinesa do 12 itens Questionário de Saúde Geral (GHQ) foi administrado para 

triagem de transtorno mental. Após o estudo, os pesquisadores concluíram que um marcador 

potencial de exposição crônica pesticida foi encontrado para ser associado com ideação 

suicida. 

Lamentavelmente, em algumas atividades rurais, sobretudo na agricultura familiar, tem-se 

sido bastante significativo o número de pessoas que adoecem por problemas relacionados ao 

uso de agrotóxicos. Na grande maioria as doenças são mentais, mas também podem ser 

dermatológicas, reumatológicas, neurológicas ou de outro sistema. Por causa disso, os 
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prejuízos à saúde dessas pessoas e à população passa ter muita relevância: alimentos deixam 

de ser produzidos e a previdência social precisa arcar com os auxílios previdenciários 

decorrentes do afastamento desses trabalhadores. 

Em estudo feito por Khan e seus colaboradores (2009) em plantação de tabaco no Paquistão 

verificou-se que a maioria dos agricultores não utiliza qualquer equipamento de proteção 

individual durante o manuseio de pesticidas. Apenas alguns sapatos usados (31%), máscaras 

(14%) e luvas (9%) durante a pulverização de pesticidas. Em conclusão, os produtores de 

tabaco tiveram leve a moderada intoxicação por agrotóxicos, o que foi correlacionado com a 

depressão em níveis séricos de acetilcolinesterase. Além disso, as maiorias dos agricultores 

tinham pouco conhecimento sobre as medidas de segurança, atitude casual e práticas de 

segurança insatisfatórias no que diz respeito ao uso de equipamentos de proteção básico 

durante aplicações de pesticidas na cultura do tabaco. 

 

 

7. Conclusão 

Além do uso intencional dos agrotóxicos com o objetivo de intoxicações agudas consequente 

de ideações suicidas, esse estudo vem destacar o que alguns pesquisadores tem encontrado 

sobre a associação de depressão e o uso de agrotóxicos. 

A literatura pesquisada permite que se possa a associação entre o uso de agrotóxicos e o 

desenvolvimento de depressão. Os fundamentos são bioquímicos, demonstrados inclusive 

com dosagens dos metabólitos dos agrotóxicos e explicados por mecanismos fisiológicos que 

em sua grande maioria estão associação à transmissão de impulsos nervosos que se utilizam 

de mediadores químicos, como a acetilcolina e serotonina. 

Entender essa associação é fundamental para que a efetivação de políticas públicas de 

proteção da saúde dos trabalhadores, sobretudo os agricultores, realmente aconteça. Além do 

uso de equipamentos de proteção individual, medidas coletivas, como a proibição pela Anvisa 

da comercialização de determinados agrotóxicos pode ser uma medida a ser implementada. 

Mais pesquisas devem ser fomentadas por instituições públicas e privadas para a produção de 

substâncias menos prejudiciais à saúde do homem e ao meio ambiente. E enquanto isso, 

punições e medidas educacionais deve ser efetivamente aplicadas quando os equipamentos de 

proteção individuais não são utilizadas pelos trabalhadores. 

Quando as condições do trabalho não estão ergonomicamente adequadas os prejuízos são para 

toda a sociedade. Além dos próprios trabalhadores que precisam se afastar do trabalho por 

motivo de doença relacionada ao trabalho, alimentos e outros produtos deixam de ser 

produzidos, anos de vida produtiva são perdidos e benefícios assistenciais são gastos. 
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