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Suicídio e Agrotóxico

Importância do Assunto

 Suicídio: 13° causa de morte mundial [2] 

 Depressão: 

 um dos problemas psiquiátricos mais comuns do mundo (10% a 20% da população).

 aumento do uso de serviços de saúde e morte prematura (preditor do suicídio)

 10% a 15% das vítimas se suicidam 

 Murray & Lopez-1997: 4° causa específica de incapacitação nos anos 90. Até 2020 será a 2°
causa em países desenvolvidos e a 1° em países em desenvolvimento.

 Associação entre exposição a agrotóxicos e o surgimento de depressão 

 Pessoas em áreas rurais têm maiores pontuações de depressão do que seus homólogos urbano
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Legislação
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Prevenção ao Suicídio

 Transtorno mental: depressão; alcoolismo; 
esquisofrenia; ansiedade, transtornos de personalidade 

 Aspectos sociodemográficos

 sexo (masculino) / faixas etárias: 15-35 anos e > 75 anos;

 estratos econômicos extremos;

 residentes em áreas urbanas;

 desempregados; aposentados

 Aspectos psicológicos:

 perdas recentes; perdas de figuras parentais na infância;

 dinâmica familiar conturbada;

 datas importantes;

 Condições clinicas incapacitantes
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 Década de 1960 (“revolução verde”)

 Impactos sociais e ambientais:

 gastos públicos com recuperação de áreas contaminadas, 

 gastos com prevenção, diagnóstico e tratamento de intoxicações 
agudas e crônicas

 afastamentos e aposentadorias por invalidez de trabalhadores 
rurais 

 mortes por utilização dessas substâncias

 2000 a 2010: crescimento de 190% do mercado nacional de 
agrotóxicos, superando o crescimento mundial de 93% 

(Relatorio da Anvisa e da Universidade Federal do Paraná –UFPR 2012).

 2014: aumento de 13% nas vendas de agrotóxicos no Brasil

Panorama Nacional
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Panorama Nacional

 Utilização de agrotóxicos em meio 
rural e urbano. 

 Atividades que utilizam agrotóxicos:

 Agropecuária

 Produção industrial

 Madeireiras

 Silvicultura

 Manejo florestal

 Preservação de estradas

 Saúde pública

 Controle de algas

 Desinsetização e desratização. 
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Panorama Nacional

 Maior comercialização de agrotóxicos: região Sudeste (SP), seguida da Região Centro-Oeste (MT)

 Efeitos deletérios à saúde humana:

 Alergias

 Distúrbios gastrintestinais

 Distúrbios respiratórios

 Distúrbios endócrinos

 Distúrbios reprodutivos

 Distúrbios neurológicos

 Neoplasias

 Mortes acidentais

 Suicídios

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2010).

 Notificação Compulsória

• semanalmente 

• ficha de intoxicações exógenas do Sinan

• Até 24 horas quando ocorrer acidente de 
trabalho grave, fatal e em crianças e 
adolescentes.

(Portaria MS nº 1.271, de 6 de junho de 2014).
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Panorama Nacional

Incidência de intoxicações por agrotóxicos (2007-
2014):  aumento de 87% dos casos notificados
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Panorama Nacional

2007 a 2013: 

 59.576 notificações de intoxicações por 
agrotóxicos no Sinan (uso agrícola, doméstico, 

saúde pública, raticida e produto veterinário) 

 32.369 (54,3%): tentativa de suicídio

 Região Centro-Oeste: 2.730 casos de 
tentativa de suicídio por agrotóxico (8,4%) 

 Goiás: 53% (1.435 casos)

 Mato Grosso do Sul: 21% (562 casos)

 Mato Grosso: 15% (410 casos)

 Distrito Federal: 12% (323 casos)

 As notificações por TS vem aumentando a 
cada ano.
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Panorama Nacional

Evolução: 
- 76,9% (24.881) cura sem 
sequela
- 5,7% (1.845) óbito 
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Subnotificação

 Bedor et al (2009): causas de subnotificação das intoxicações:
 o agricultor com sinais de intoxicação crônica não procura o serviço de saúde; 

 falta de conhecimento das equipes de saúde sobre os sinais e sintomas de intoxicação crônica; 

 confusão com outras patologias; 

 falta de diagnóstico e falta de registro.

 Cha ES et al (2016): Subestimação do suicídio por intoxicação por praguicidas.

 Mortes por envenenamento utilizando praguicidas

 Mortes por envenenamento utilizando produtos químicos não especificados

=> Tal subestimação não afeta as tendências observados que a ingestão de praguicidas é um dos 
métodos de suicídio mais comumente usados no mundo.
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 Sintomas mais frequentes nos agricultores (relacionadas com o número de anos 

trabalhado):

 ansiedade, insônia e depressão grave (taxa de disfunção social foi menor do que nos controles)

 diminuição da velocidade psicomotora, atenção seletiva, atenção dividida, memória verbal e prospectiva, 
o funcionamento do espaço, e da iniciativa.

 eczema, fadiga, dor de cabeça, dor abdominal, náuseas

 fraqueza muscular distal superior, fraqueza muscular distal inferior, fraqueza muscular proximal 
inferior, fraqueza de músculo respiratório

 formigamento nas mãos e pés

 salivação, sudorese, lacrimejamento, miose, dispnéia, bradicardia, rinorreia, poliuria

 Os agricultores que trabalham com OF são propensos a distúrbios neuropsicológicos.
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Distúrbios Neurotoxicológicos

1- OF: 

 neuropatia periférica tardia 

 Esclerose lateral amiotrófica (ELA)

2- Carbamatos: neuropatia periférica semelhante à OPIDP (neuropatia subclínica)

3- Acido 2,4-D:

 Neuropatia periférica: exposição crônica 

 Degeneração ganglionar, miotonia e alterações comportamentais / Astrocitoma (em modelo animal)

4- Paraquat: Doença de Parkinson

5- Fungicidas ditiocarbamatos (derivados do ácido ditiocarbônico): Parkinsonismo

6- Fumigantes (metil bromídeo): Na fase tardia podem aparecer sintomas como letargia, cefaléia, crises convulsivas, 
parestesia, neuropatia periférica, ataxia, alterações cognitivas e neuropsiquiátricas.

Abordagem  inicial no atendimento ambulatorial em distúrbios neurotoxicológicos. Parte II – agrotóxicos
Rev Bras Neurol, 46 (4): 21-28, 2010
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=> Coreia do Sul

 Sexo masculino: 58,7%   ;  sexo feminino: 41,3% 

 Idade ≥60 anos: 66,5%

 Escolaridade = ensino fundamental: 51,6%

 Estado civil casado: 90,4% 

 Renda: 55,4% ganharam 30 milhões de coreanos ou mais por ano

 Tempo de exposição anual aos praguicidas: <10h (66,7% )

 Sintomas de neurotoxicidade: 54,3% 

 Síndrome do agricultor: 45,9% provável e 32,6% positivos 
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 8 perguntas (Park et al):

 rigidez do ombro

 dor lombar

 membros dormentes

 nictúria

 dispneia

 insônia

 tontura

 desconforto abdominal

 Resultados:

 0-2 = "negativo“

 3-6 = "provável“

 7-8 = "positivo"

Síndrome do Agricultor [1]
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 A experiência de intoxicação pelo agrotóxico é mais importante para levar à 
depressão do que a exposição ao agrotóxico.

 A neurotoxicidade aumentou o risco de depressão

 A falta de apoio social aumentou o risco de ideação suicida

 A exposição não intencional a praguicidas pode ser uma causa de ingestão 
intencional de praguicidas.

 Neurotoxicidade / Síndrome do agricultor: pode ser um indicador útil 
de gestão da saúde dos moradores rurais (aumenta o risco de ideação suicida).
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Exposição Crônica  e  Depressão

 Beseler et al (2008) => tanto a intoxicação aguda como a exposição crônica a 

praguicidas podem contribuir para a depressão em aplicadores de praguicidas .

 MacFarlane et al (2011) => trabalhadores expostos a praguicidas 

anticolinesterásicos, particularmente aqueles com história de intoxicação aguda, 

podem ter um risco aumentado de depressão.

 Chen et al (2011): exposição repetida a clorpirifós (OF) provoca alterações dos 

comportamentos relacionados a serotonina em ratos machos adolescentes.

 Limaet al (2011): exposição subcronica metamidofos (OF) afeta o sistema 

serotonérgico, o que pode explicar o aumento do comportamento depressivo em 

ratos adultos. Os efeitos estavam presentes durante e após a exposição.
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 Revisão sistemática sobre a relação entre a exposição a praguicidas com depressão e suicídio 

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

 Aumento do risco de depressão ou outros transtornos psiquiátricos associados à intoxicação por 

agrotóxicos

 Aumento nas taxas de suicídio em áreas com intenso uso de agrotóxicos em relação às áreas com 

menor utilização de praguicidas  

 Ocupação na agricultura tem mostrado uma associação significativa com maior risco de suicídio

 Evidência científica de associação entre a exposição a praguicida e depressão ou suicídio
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 Colinesterase Plasmática:

 Afetada mais rapidamente

 Regenerada mais precocemente (7-30 dias)

 Reflete a absorção do OF (Inicio da exposição)

 Colinesterase Eritrocitária (AChE):

 Afetada mais tardiamente (regenerada 90 dias)

 Reflete a inibição da enzima no sistema nervoso 
(efeito toxico do OF)

Dosagem da Colinesterase

=> Variações:

 Patologias: 

 cirrose, hepatite, Ca Figado

 IAM, ulcera duodenal, dermatomiosite

 gravidez, anemia, desnutrição

 Medicamentos: 

 Fenotiazinicos, atropina

 antibióticos, codeína, barbitúricos

 fluoretos, citratos e oxalatos

 derivado da amônia quaternária
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 Atividade enzimatica < 75% = contaminado (Moreira et al, 2002)

 Periodicidade dos exames: quinzenal (FUNASA, 2001).

 Para cada resultado encontrado, haverá um procedimento que vai desde o 

afastamento das atividades com inseticidas, temporário ou definitivo.

Dosagem da Acetilcolinesterase (AChE)

• Intoxicação subaguda: sintomas vagos
• Intoxicação crônica: sintomas tardios
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Dosagem da Acetilcolinesterase (AChE)

Monitoramento da Colinesterase nos agentes de saúde que utilizam inseticidas 
organofosforados e carbamatos nas atividades de controle vetorial - MS
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 Reduções ≥ 15% do normal: significativo 

 Os trabalhadores estavam expostos a praguicidas. 

 Sugerem que medidas seriadas de AChE pode detectar a exposição a praguicidas 

no trabalhador rural e justifica maior aplicação das normas de segurança ou 
fortalecimento destes regulamentos.

Dosagem da Acetilcolinesterase (AChE)
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 Moradores de área agricola

 Pacientes com transtorno depressivo maior (com e sem tentativa de suicídio)

 Controle: indivíduos saudáveis que viviam no mesmo distrito rural há pelo menos 1 ano. 

 Dosaram a atividade da AChE para avaliar o grau de exposição crônica ao OF. 

 Pacientes com depressão tinham níveis mais baixos da atividade de AChE.

 Sugerem que exposição ambiental aos OF pode estar associada depressão e tentativas de 
suicídio em indivíduos que vivem em zona rural.

Dosagem da Acetilcolinesterase (AChE)
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=> Área de uso intensivo de agrotóxicos no Brasil (RJ) 

 Comparou as taxas de mortalidade por suicídio entre os trabalhadores agrícolas e a

frequência de mortalidade por suicídio observado em outras populações.

 Maior letalidade entre os trabalhadores agrícolas 

 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. 

 Sugerem que a exposição a praguicidas pode realmente aumentar o risco de 

suicídio, especialmente entre os trabalhadores agrícolas.
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Paraquat

 Métodos: Avaliação psiquiatrica de 157 pacientes internados em um hospital geral 
terciário em Taiwan entre 2000 e 2010 após uma tentativa de suicídio com paraquat 

 Resultados: 

 Distúrbios do humor (54,0%): distimia (26,7%) e transtornos depressivos maiores (24,7%)

 Entre os que tentaram o suicídio 58% morreram

 O distúrbio distímico aumentou significativamente o risco de mortalidade 

 Sugerem que a conscientização de doenças psiquiátricas (especialmente 
distúrbios distímicos), é vital na prevenção e tratamento dos pacientes que tentaram 
suicídio com paraquat.
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Paraquat

 Coreia do Sul: proibição da produção de paraquat em 2011 e a distribuição em 2012.

 Três achados principais:

1. diminuição acentuada do suicídio por intoxicação com herbicidas ou fungicidas na 

população após a proibição do paraquat (46,1%)

2. redução proeminente na taxa de suicídio total durante este mesmo período (10%).

3. efeito de substituição do método de proibição do paraquat (CO)

 Outros relatórios de políticas de proibição nacional (EX: armas): reduz taxas de suicídio com 

esses métodos, bem como as taxas de suicídio global.

 Sugerem que a proibição do paraquat deve ser considerada como uma estratégia de prevenção do 

suicídio.
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Paraquat

 Investigaram o efeito da ação reguladora (proibição do paraquat 2011-
2012), sobre a mortalidade por suicídio 

 A mortalidade por suicídio com praguicidas reduziu à metade (2011-2013). 

 Houve um declinio de 56% no total de suicídios entre 2011 e 2013. 

 Não houve impacto da regulamentação sobre o rendimento das culturas.

 Sugerem que impedir a fácil disponibilidade de métodos de suicídio 
altamente letais são recomendados para reduzir o número de suicídios em 
todo o mundo (“benefício da proibição “)
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 Os agrotóxicos podem ser uma causa de suicídio, e não só um meio.

 Suicídio deve ser visto do ponto de vista da saúde pública, ao invés de 
problema individual. 

 Instituir Programas de monitoramento para evitar que os agricultores 
sejam expostos a praguicidas e desenvolvam a síndrome do agricultor.

 Detecção precoce e tratamento para vítimas de intoxicação por praguicidas é 
crucial para a prevenção da depressão.

 Reduzir o acesso a métodos suicidas letais pode reduzir as taxas de suicídio, do 
ponto de vista da saúde pública.

Risk factors associated with depression and suicidal ideation in a rural population

Finalizando ...
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