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Resumo
O uso de agrotóxico tem como função controlar a ação de pragas, insetos, fungos e
outros agentes, que são prejudiciais às plantas e outros seres vivos. No entanto, ao
usar produtos químicos sintéticos o ser humano põe em risco a própria saúde uma
vez que temos vias de metabolismo similares que são alvos da ação dos
agrotóxicos. Dessa forma, o uso de agrotóxico pode vir a causar toxicidade no
homem, gerando complicações de saúde como: intoxicações agudas,
desregulações hormonais, problemas mentais, modificações celulares na ativação,
proliferação e diferenciação de células do sistema imunológico, causando
desordens como depressão do sistema imune, apoptose e imunotoxicidade,
gerando maior risco de desenvolvimento de câncer, risco de doenças alérgicas e
predisposição a infecções (ex. Manconzeb). O município de Casimiro de Abreu,
localizado no estado do Rio de Janeiro, apresenta elevada atividade agrícola,
predominando a produção familiar de alimentos. Com o objetivo de entender
melhor a relação entre exposição a agrotóxicos, a resposta imune e o
desenvolvimento de câncer, este projeto se propôs a avaliar o perfil de resposta
imune em trabalhadores expostos a agrotóxicos no município de Casimiro de
Abreu, Rio de Janeiro. Trata-se de um estudo transversal realizado com
trabalhadores da zona rural (TR), moradores da área rural (MR) e moradores área
urbana da região (MU). A partir das amostras de sangue foram separadas as
células mononucleares periféricas (PBMC) para cultivo na presença apenas de
meio de cultura (meio) ou com estímulo de PHA M para indução de proliferação
celular. O plasma e o sobrenadantes de cultura foram coletados para avaliação de
óxido nítrico e citocinas. Os grupos TR e MR foram comparados ao grupo controle
MU em relação à celularidade, onde foi encontrado maior número absoluto e
percentual de linfócitos na cultura de 3 dias sem estímulo proliferativo, sugerindo
que os grupos TR e MR, expostos à agrotóxicos, têm algum mecanismo que leva a
maior proliferação celular ou à menor susceptibilidade à morte do que a área
urbana, onde a exposição ambiental/ocupacional aos agrotóxicos é ausente ou
menor. Vale destacar que não ocorreram diferenças em relação ao número de
células nas culturas apenas cultivadas com meio entre os grupos TR e MR,
sugerindo que os moradores rurais (MR) que não trabalham diretamente com
agrotóxicos apresentam o mesmo comportamento na capacidade proliferativa ou
de sobrevivência dos linfócitos quanto os trabalhadores expostos ao uso de
agrotóxicos. Além disso, quando comparado a condição de meio com PHA em
todos os grupos observou uma perda tanto no percentual quanto no valor absoluto
no número de células, indicando morte celular na presença de PHA. Portanto, o
uso de agrotóxico pode causar alterações na proliferação ou sobrevivência celular,
sugerindo que a proximidade às regiões de manuseio e ocupação com agrotóxico
possa ser fator de risco causando alteração no comportamento celular. Ressalta-se
a importância de alternativas menos nocivas para uso nas lavouras, ou processo
de substituição, ou intercalação como controle biológico de pragas.
Palavras-chave: Agrotóxicos, PBMCs, linfócitos, proliferação celular.

ABSTRACT
The use of pesticides has the function of controlling the action of pests, insects,
fungi, and other agents that are harmful to plants and other living beings. Therefore,
the use of pesticides can cause toxicity in humans, generating health complications
such as: acute intoxications, hormonal dysregulation, mental problems, depression,
cellular modifications in the activation, proliferation, differentiation of cells of the
immune system, causing disorders such as immunedepression, apoptosis and
immunotoxicity as a result increased risk of cancer development, risk of allergic
diseases and predisposition to infections (Makonzeb). The city of Casimiro de
Abreu, located in the state of Rio de Janeiro, has high agricultural activity,
predominantly family food production. In order to better understand the relationship
between exposure to pesticides, immune response and cancer this project aims to
evaluate the immune response profile in workers exposed to pesticides in the
municipality of Casimiro de Abreu, Rio de Janeiro. This is a cross-sectional study
carried out with workers from rural areas (TR), residents of rural areas (MR) and
residents of urban areas in the region (MU). From the blood samples peripheral
mononuclear cells (PBMC) were separated for culture in the presence of culture
mediumonly (medium) or with PHA M stimulus for induction of cellproliferation.
Plasma and culture supernatants were collected for nitric oxide and cytokine
evaluation. The TR and MR groups were compared to the control MU group
regarding cellularity where higher absolute number and percentage of lymphocytes
were found in the 3-day culture without proliferative stimulus, suggesting that the TR
and MR pesticide exposed groups have some mechanism that leads to cell
proliferation or lower susceptibility to death than the urban area where pesticide
exposure is absent or lower. It is noteworthy that there were no differences in cell
number in the cultures grown only with medium, between TR and MR suggesting
that even rural residents who do not work directly with pesticides have the same
behavior in proliferative capacity or survival of lymphocytes as workers exposed to
pesticide use. Furthermore, when compared to the condition of medium with PHA in
all groups a loss in both percentage and absolute value in the number of cells was
observed, indicating cell death in the presence of PHA. Therefore, the use of
agrochemicals may cause alterations in cell proliferation or survival, suggesting that
the proximity to the regions where agrochemicals are handled and occupied may be
a risk factor, causing alterations in cell behavior. Thus, the importance of less
harmful alternatives for use in crops or replacement or intercalation process as
biological pest control is highlighted.
Keywords: Pesticides, PBMCs, lymphocytes, cell proliferation.
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1. INTRODUÇÃO
O uso de agrotóxicos começou após a segunda guerra mundial e se
intensificou após a Revolução Verde, uma expressão que surgiu pós segunda guerra
mundial e teve como intuito as mudanças de técnicas na produção agropecuária,
trazendo a mecanização para o campo , como a utilização de adubos químicos,
inseticidas e sementes transgênicas, para aumentar a produtividade agrícola e por
fim na teoria malthusiana, no qual apontava que a população cresceria em uma
progressão geométrica e a produção de alimentos cresceria em uma progressão
aritmética, e isso geraria fome mundial. O Brasil, no ano de 2008 ocupou o lugar de
maior produtor agrícola do mundo, isso se deve pela sua composição econômica ser
majoritariamente de exportação de commodities, matéria prima que possui grande
valor comercial mundialmente, o que prioriza a produção primária (Dossiê Abrasco,
2015).
Os agrotóxicos têm como objetivo matar determinados seres vivos, como
pragas, fungos e outros microrganismos que prejudicam a agricultura (Dossiê
Abrasco, 2015). No entanto, como os seres humanos apresentam vias similares e
mecanismos iguais a esses seres vivos, o uso de agrotóxicos pode causar
desregulações no organismo humano, gerando algumas complicações de saúde
como:

intoxicações

agudas,

desregulações

hormonais,

problemas

mentais,

depressão, modificações na ativação, proliferação, diferenciação e secreção de
células do sistema imunológico, o que irá gerar imunotoxicidade, como
consequência maior risco de desenvolvimento de câncer, e outras patologias, como,
doenças alérgicas e predisposição a infecções (Mokarizadeh et al., 2015). Outro
fator relevante é que o uso de pesticidas está presente tanto na exposição
ocupacional como no uso doméstico de inseticidas, no tratamento contra parasitas
em animais domésticos e no uso de fungicida em jardins. (Bailey et al., 2015). Além
disso, é preciso recordar que no âmbito ocupacional, principalmente nas lavouras,
em sua grande maioria os agrotóxicos são usados de forma conjunta o que agrava
ainda mais os seus efeitos tóxicos na saúde dos seres humanos. O uso do
agrotóxico manconzeb, mesmo que em pequenas doses em uso prolongado e
continuo, pode vir a gerar ligeira modulação no efeito das células imunológicas, que
pode ser acentuado quando o individuo tenha outras doenças imunológicas.(Colosio
et al., 1996)
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O Estado do Rio de Janeiro, apesar de não ter destaque em âmbito nacional
pela sua atividade agrícola, apresenta número elevado de notificações de
intoxicação de trabalhadores por agrotóxicos (Santana et al., 2013). O município de
Casimiro de Abreu, situado na região da Baixada Litorânea do Estado do Rio de
Janeiro, que possui estimado pelo IBGE 45.864 pessoas em um território de 462,918
km² que tem como principal produção a cana de açúcar e o aipim, produtos que
estão ligados à venda comercial sendo a cana um produto típico das commodites
brasileiras (Castro and Rossi Júnior, 2000).O município apresenta elevada atividade
agrícola, predominando a produção familiar de alimentos. Observa-se no Quadro 1
os produtos produzidos e os agrotóxicos usados no município. A Secretaria
Municipal de Saúde (SMS) do município identificou um aumento de casos de câncer
em agricultores da região e segundo um relatório de diagnóstico de saúde da
baixada litorânea, feito pelo Governo do estado do Rio de Janeiro, o número de
mortalidade por neoplasias teve um percentual de 14,83 % e foi destaque entre as
causas de mortalidade no ano de 2016. Apesar dos mecanismos celulares do câncer
não serem totalmente compreendidos, os estudos existentes indicam que o uso e
exposição à agrotóxicos pode vir a gerar ou a facilitar o surgimento de câncer, por
meio de diversas vias como desregulação do sistema imunológico, estresse
oxidativo, danos no DNA, aberração cromossômica e desregulação na proliferação
celular (Brasil et al., 2018). Dentre os ingredientes ativos utilizados no município
(Quadro 1), estão presentes agrotóxicos e produtos formulados com potencial
carcinogênico para os seres humanos como o glifosato, classificado como provável
carcinógeno para seres humanos (Grupo 2A), pela Agencia Internacional de
Pesquisa sobre Câncer (IARC), 2,4-D (2,4 ácido diclofenoxiacético) e mirex, ambos
pertencentes ao grupo 2B da IARC, que são agentes considerados possivelmente
caecinogênico a humanos e paraquate, que de acordo com a Anvisa, será utilizado
no Brasil até setembro de 2021, em decorrência de reavaliação toxicológica com
identificação de potencial carcinogênico em células germinativas (ANVISA, 2019;
IARC, 2017; IARC, 2018; IARC, 2019).
O sistema imunológico é um mecanismo de defesa do nosso organismo
contra tudo que representa um sinal de perigo, incluindo células tumorais. Uma das
células importantes para a defesa do organismo humano são os linfócitos T que ao
serem ativados por sinais de perigos, patogênicos ou não, proliferam se diferenciam
em vários subtipos como células de memória, células efetoras, auxiliares, citotóxicas
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e células regulatórias. Além disso, há também outras células do sistema imune como
as células NK, células B e macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, entre outras.
Esse conjunto de células se comunica entre si formando uma rede de proteção ao
corpo, por exemplo, as células T auxiliares auxiliam na maturação das células B,
macrófago e células citotóxicas, as células T citotóxicas destroem células infectadas
por vírus e células tumorais (Scully et al., 2017). Os linfócitos T naives (virgens)
proliferam após ativação antígeno específicos. Esses linfócitos desempenham
funções cruciais iniciando a imunidade adquirida e ampliando a imunidade inata.
Pesquisas vêm demonstrando que os pesticidas têm efeitos adversos na viabilidade
e funcionamento das células T (Lee and Choi, 2020). Ao gerar essa desregulação de
células T por agrotóxico, o indivíduo passa a ter alterações na homeostasia desse
sistema, que podem gerar complicações associadas à modificação na ativação
celular como: inflamações, câncer, doenças inflamatórias intestinais e alergias, como
asma e rinite, e inclusive desregulações neuropsíquicas (Mokarizadeh et al., 2015).
No sangue periférico é comum encontrar células mononucleares (linfócitos e
monócitos), que são usadas para investigar respostas imunológicas de maneira
geral. A estimulação celular por meio da fitohemaglutinina (PHA), uma lectina
exógena que se liga a uma variedade de receptores mitogénicos como moléculas
glicosiladas na membrana da célula T, promovem ativação e divisão celular (O’Flynn
et al., 1986), sendo uma estratégia para avaliação da ativação celular in vitro através
da quantificação da produção de citocinas e liberação de antígenos (Raulf, 2019).
Além dos linfócitos, os macrófagos, que são células sucessoras dos
monócitos presentes no sangue periférico, têm papel na imunidade inata, mediando
e regulando a inflamação. Os macrófagos possuem receptores de reconhecimento
de patógenos que induzem a fagocitose e a produção de várias citocinas. ((Elhelu,
1983; Geissmann et al., 2010). O uso do piretróide Bifentrina (BF) em baixa
concentração (0,5 a 20 μg/mL), usados comercialmente como pesticidas e
inseticidas domésticos de baixa solubilidade em água em experimento in vitro com
linhagem de macrófagos murinos Raw 264.7, induziu a apoptose mediada por
regulação positiva de p53 e caspase 3 (Corcellas et al., 2012; TU et al, 2016),). O
gene P 53 é conhecido como supressor tumoral essencial por ativar alvos da via de
apoptose (Yu and Zhang, 2005). Martínez e colaboradores compararam o uso de
Glifosato comercial Rondoup® e a sua fórmula técnica e tiveram como resultado que
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ambas as formas são citotóxicas para as células mononucleadas humanas, no
entanto, a fórmula comercial causou desintegração celular total o que sugere um
mecanismo de morte celular por necrose (Martínez et al., 2007). Bruskowka e
colaboradores (2016) mostraram que o uso de 2,4 DCP gera um aumento das
espécies reativas de oxigênio, peroxidação de lipídios e alteração na morfologia
celular de PBMCs, analisado pelos parâmetros de tamanho e granulosidade (FSC x
SSC), além de haver um aumento no número de células apoptóticas. Dessa forma,
os agrotóxicos geram alterações na regulação do sistema imune, uma vez que
algumas vias que participam da homeostase do sistema imune são desativadas ou
inibidas, o que pode gerar diversas patologias entre elas a facilitação para o
aparecimento de tumores e hipersensibilidades como alergias e doenças alérgicas
autoimunes (Lee and Choi, 2020).
Desse modo, a modulação da resposta imune, identificada por alterações na
ativação celular e perfil de mediadores inflamatórios, causada pela exposição a
agentes químicos, pode ser um dos mecanismos pelos quais os agrotóxicos podem
desempenhar seus efeitos nocivos à saúde humana. Assim, este estudo se propôs a
quantificar as células e por meio desse parâmetro, avaliar a proliferação celular
comparando os trabalhadores e moradores rurais de Casimiro de Abreu, expostos
ocupacionalmente aos agrotóxicos e os moradores residentes na área urbana de
Casimiro de Abreu, não expostos ocupacionalmente aos agrotóxicos, para analisar
se existe nexo causal entre a exposição a agrotóxico e os efeitos sobre a saúde dos
trabalhadores e moradores da área rural.
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Tabela 1: Tipos de produtos agrícolas produzidos e agrotóxicos utilizados por
cultura e em regiões do município de Casimiro de Abreu.
Localidades

Culturas produzidas

Ribeirão

Aipim, jiló, inhame, laranja,
milho

Sebastião lan

Aipim,
arroz,
cana-deaçúcar, citros
Eucalipto, gado, feno, milho,
Tifton

Rio dourado

Estrada dos 40

Quilombo

Vila São Romão
e
Campos
Elísios
Serra
do
Macharet

Visconde

Abacaxi, Aipim, banana,
galinhas, inhame, pupunha,
ovos
Aipim,
banana,
feijão,
hortaliças, milho

Aipim,
banana,
inhame, limão,
pupunha
Banana

feijão,
palmito

Agrotóxicos – Ingrediente Ativo e/ou Grupo
Químico1
Deltametrina
(Piretróide),
Sulfluramida
(Sulfonamidafluoroalifática), Glifosato (Glicina
substituída); 2,4-D + Picloram (Ácido
ariloxialcanóico + Ácido piridinocarboxílico);
Óleo mineral (Hidrocarbonetos alifáticos),
Paraquate
(Bipiridílio),
Tiofanato-metílico
(precursor de Benzimidazol).
Deltametrina (Piretróide), Glifosato (Glicina
substituída).
MSMA (Organoarsênico); Fipronil (Pirazol);
Glifosato (Glicina substituída); Diurom (Uréia);
Ametrina (Triazina); 2,4-D + Picloram (Ácido
ariloxialcanóico + Ácido piridinocarboxílico).
Glifosato (Glicina substituída); 2,4-D + Picloram
(Ácido
ariloxialcanóico
+
Ácido
piridinocarboxílico); Mirex (Dodeclorado).
Deltametrina (Piretróide), Glifosato (Glicina
substituída), Paraquate (Bipiridílio), 2,4-D +
Picloram (Ácido ariloxialcanóico + Ácido
piridinocarboxílico).
Etefon (precursor de Etileno), Glifosato (Glicina
substituída), IANI* (Piretróide).

Dicloreto de Paraquate (Bipiridílio - herbicida
não seletivo); Paraquate (Bipiridílio); Glifosato
(Glicina substituída), concentrado etil para
maturação (Banasil).
Aipim, Milho, Pupunha e Glifosato (Glicina substituída); Deltametrina
pasto; Laranja, Banana, (Piretróide); Enxofre (Inorgânico), Mancozebe
Quiabo, abobora vermelha, (Ditiocarbamato: Alquilenobis).
feijão de corda, feijão
comum, vagem, tomate,
café, jiló, pimentão, pepino,
maxixe, batata doce, ovos,
galinha caipira

1. Agrotóxicos dispostos como Ingrediente Ativo (IA) e entre parênteses, Grupo Químico (GQ).
IANI* Ingrediente ativo não identificado.
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2. OBJETIVO
2.1 Objetivos gerais
Avaliar a proliferação celular de células mononucleadas do sangue periférico
(PBMC), em trabalhadores e moradores expostos a agrotóxicos no município de
Casimiro de Abreu-RJ.

2.2 Objetivos específicos
a) Avaliar o perfil sóciodemográfico e de exposição aos agrotóxicos da
população dos diferentes grupos de exposição;
b) Avaliar as proliferações de células mononucleares do sangue periférico PBMC no período de 72h de cultura em amostras de sangue de trabalhadores
expostos a agrotóxicos.
c) Estimular e avaliar a ativação celular de PBMCs com mitógeno PHA em
cultura de amostras de sangue de trabalhadores expostos a agrotóxicos,
através da quantificação celular.
d ) Comparar os resultados dos indivíduos da zona rural com o dos indivíduos
da zona urbana.

3. METODOLOGIA
3.1 Delineamento e População do Estudo
Trata-se de um estudo transversal com indivíduos residentes no município
de Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro. Este projeto faz parte de uma pesquisa
institucional da Área Técnica de Ambiente, Trabalho e Câncer – Conprev/ INCA e foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do INCA – CEP/ INCA com o número
de protocolo CAAE: 64799217.3.0000.5274.
Os critérios de inclusão utilizados para a participação da pesquisa
constituem em: compreender e falar a língua portuguesa, ter plena capacidade para
responder o questionário, ter 18 anos ou mais e ambos os sexos. Para o grupo
relacionado à exposição ocupacional, que mora no ambiente rural e trabalha na
lavoura (Trabalhadores rurais – TR) e a exposição ambiental, que mora na área rural
mas não trabalha na lavoura (Moradores Rurais – MR) residir na zona rural do
município de Casimiro de Abreu, e para o grupo controle (MU), morar e trabalhar na

15

zona urbana de Casimiro de Abreu. Aqueles que se enquadram nos critério
anteriores e aceitaram participar do projeto assinaram o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE).

3.2 Coleta de dados sóciodemograficos e ocupacionais
Junto ao termo de consentimento aqueles indivíduos que aceitavam realizar
a pesquisa responderam a um questionário sócio demográfico e com alguns hábitos
relacionados ao uso de agrotóxicos. A separação dos participantes se deu por três
grupos Trabalhadores rurais (TR), no qual o indivíduo mora no ambiente rural e
trabalha na lavoura, os moradores Rurais (MR), no qual o individuo mora na zona
rural, mas, não trabalha na lavoura e os moradores urbanos (MU), no qual os
indivíduos moram na área urbana e trabalham na área urbana.

3.3 Coleta de Material biológico
As amostras de sangue dos participantes do estudo foram coletadas por
agentes de saúde do município, através de punção venosa em um volume de
aproximadamente 30 ml, utilizando tubos a vácuo contendo heparina sódica. Foram
transportados por um agente de Casimiro no mesmo dia ao laboratório, em caixa de
transporte de material biológico contendo gelo reciclável, mas sem contato direto
com o gelo para evitar hemólise por congelamento. No laboratório, os tubos com as
amostras foram separados para coleta do plasma e para o processamento de
células mononucleares do sangue periférico (PBMC) para a cultura celular.

3.4 Cultura de células mononucleares do sangue periférico
A cultura celular foi realizada no dia seguinte após a coleta, as amostras
eram mantidas em um local com refrigeração e protegido da luz. No dia da cultura as
amostras foram adicionadas sob um gradiente de Ficoll, na proporção 2:1 e
centrifugada a 2000 rpm por 20 min a 20°C com 7min de aceleração e 2 minutos de
desaceleração. Ao final da centrifugação a nuvem contendo PBMC foi recolhida,
lavada duas vezes com PBS na proporção 2:1 e cultivadas em meio RPMI 1640 com
10% de soro fetal bovino, as células eram contabilizadas no microscópio com azul
de tripan, após a contagem igualava as amostras com um milhão de células e
colocava em uma placa de 96 poços. As condições de cultura foram: (1) poço sem
estímulo proliferativo e (2) poço com estímulo proliferativo com fitohemaglutinina-M
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(PHA-M). A placa foi mantida em estufa a 37°C, com 5% de CO2 por um período de
72 horas.

3.5 Avaliação da proliferação celular
Para determinação da concentração de uso do mitógenos PHA foi realizado
um experimento com 3 concentrações de PHA (PHA 2 ug/ml, 5 ug/ml, 9 ug/ml),
acrescentado CFSE na cultura. O CFSE é um corante não fluorescente, que se
difunde passivamente por meio das membranas celulares, e é clivado pelas
esterases dentro das células viáveis. Quando ocorre essa clivagem, o corante tornase fluorescentes e se liga por meio de ligação covalente a proteínas amina que se
encontra dentro das células através do grupo éster de succinimidilo, gerando
fluorescência verde, sendo usado para avaliação da proliferação celular, uma vez
que este se diminuiu sua concentração e fluorescência junto com a divisão celular.
Definida a concentração de 5ug/ml de PHA, os experimentos foram
conduzidos e após 72h, as células foram coletadas e homogeneizadas para
quantificação do número de células no citômetro de fluxo FACS Verser-BD, que é
um aparelho citoflurométrico usado para a identificação de moléculas de superfícies
celular ou intraplasmática, por meio da utilização de anticorpos monoclonais que
são conjugados a fluorocromos, que são capazes de emitir cor quando excitado por
um laser. As amostras foram analisadas no software FLOWJO, para a quantificação
celular. Foram quantificados as células por meio de duas regiões denominadas
PBMC e linfócitos, que foi formada usando os parâmetros de tamanho e
granulosidade que se conhece destas células. O sobrenadante da cultura também
foi coletado para posterior análise.

3.6 Análises estatísticas
As amostras da proliferação tiveram a análise feita usando o programa
FlowJo-10. Ao fim do processo de quantificação celular, os resultados foram
analisados e comparados entre si usando o programa Graph Pad Prism 8, para o
agrupamento das amostras. As análises estatísticas foram feitas usando o programa
Graph Pad Prism 8. Foi realizado teste de frequência distributiva e avaliação da
distribuição normal dos dados, usando o teste de Kolmogorov-Smirnov. Foi utilizado
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o teste t para amostras com distribuição normal e teste Mann-Whitney para amostras
com distribuição não normal, tendo sido realizadas comparações entre grupos de
exposição e também das condições de proliferação. Para as análises sócio
demográficas foi utilizado o software.IBM SPSS statistic 26, rodando o teste T quiquadrdo, teste exato de Fisher e teste Kruskall wallis para ver as diferenças
significativas.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 Dados sócio-demográficos
Pode-se observar que trabalhadores do sexo masculino estiveram presentes
em sua maioria no grupo de Trabalhadores Rurais (TR) (55,10%) e no grupo de
Moradores da Área Urbana (MU) (57,1%). O grupo de Moradores Rurais (MR)
apresentou em sua maioria, trabalhadores do sexo feminino (72%). Com relação à
idade, observou-se que o grupo de MR apresentou uma mediana de 53 anos
(amplitude =22-75); o grupo de TR uma mediana de 51 anos (amplitude =18-80) e o
grupo MU uma mediana de 41 anos (amplitude=20; 66). Essa variável não
apresentou diferença significativa entre os grupos (p-valor 0.110), como demostrado
na Tabela 1.
Na

Tabela

2

observa-se

ainda

que

o

grupo

MR

foi

composto

majoritariamente por brancos (56%), casados (75%), com nível fundamental
completo de escolaridade (39,1%) e com uma renda mensal de R$1325,00
(amplitude = 200-5000 – dados não mostrados). Os TR apresentaram-se em sua
maioria como pardos (47,8%), casados (68.1%), com nível fundamental incompleto
de escolaridade (59,4%) e com uma renda mensal de R$954,00 (amplitude = 10010000 – dados não mostrados). Com relação ao grupo de MU, observa-se que
assim como os TR, apresentaram-se em maioria como pardos (47,6%), casados
(66,7%), porém possuem majoritariamente o ensino médio completo (42,9%), a
mediana da sua renda foi R$2047,00 (amplitude = 200-5000 - dados não
mostrados). Ao analisar esses dados pode-se concluir: a população que vive na área
urbana tem um maior grau de escolaridade do que as que vivem no meio rural do
município, com uma maior renda mediana e que a população de Casimiro de Abreu
é majoritariamente composta por pardos e brancos.
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Além disso, com as perguntas feitas no questionário foi possível verificar que
apesar do grupo dos moradores não ter contato com o agrotóxico atualmente uma
minoria (29,1%) afirmou já ter usado agrotóxico no passado. Outro fator, que chama
atenção, é que apesar do grupo MR não estar relacionado ocupacionalmente com o
uso de pesticidas eles mostram ter contato com esses produtos químicos de maneira
indireta, como por exemplo, na lavagem de roupas usadas na aplicação.( Tabela 3 )
Ademais, mostra que a grande parte dos trabalhadores usa o pulverizador costal
motorizado (87,5%). A maior parte dos TR (38,1%) disse ter orientações de como
usar o agrotóxico com os amigos e familiares, 81% dos TR relataram comprar
agrotóxico em estabelecimentos legais, e grande parte responderam que guardam
os produtos em galpões.
Os TR relataram na sua maioria, queimar os potes do produto como forma
de descarte, 80% não realizar a tríplice lavagem nas embalagens vazias e fazer o
manuseio do produto de modo manual, dentre estes, 68,4% reportaram não usar
luvas de borracha e 84,2% não usar máscara do tipo respirador na hora da
aplicação química, 41,4% já ter sentido mal estar após misturar ou aplicar
agrotóxicos, dentro desse mal estar se, inclui, dor de cabeça, agitação e visão turva
(Tabela 4). Desse modo, conclui-se que os TR são extremamente expostos a
agrotóxicos, uma vez que eles não fazem uso correto do EPI ao usarem os produtos.
Além disso, observou-se que mesmo os MR também são expostos aos agrotóxicos,
apesar da exposição não estar relacionada com a ocupação, a aplicação na lavoura.
Este grupo pode ter contato com os insumos químicos de diversas formas, como por
exemplo, lavagem de roupas que foram usadas na aplicação de agrotóxicos,
lavagem de equipamentos e preparo da calda, além do contato ambiental por
morarem na zona rural (Tabela 3).
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Tabela 2: Características sócio demográficas dos trabalhadores e moradores
da área rural e urbana do município de Casimiro de Abreu, 2019-2021.
Tabela: Características da população de estudo (N=115).

Sexo
Masculino
Feminino
Estado
marital
Casado
ou união
estável
Solteiro ou divorciado
Viúvo

Morador área
urbana (N=21)
n (% )

Morador rural
(N=25)
n (% )

Trabalhador rural
(N=69)
n (% )

12 (57.1)
9 (42.9)

7 (28.0)
18 (72.0)

38 (55.1)
31 (44.9)

0.051¹

14 (66.7)
7 (33.3)
0 (0.0)

18 (75.0)
5 (20.8)
1 (4.2)

47 (68.1)
18 (26.1)
4 (5.8)

0.858²

7 (33.3)
3 (14.3)
1 (4.8)
10 (47.6)

14 (56.0)
2 (8.0)
2 (8.0)
7 (28.0)

23 (33.3)
12 (17.4)
1 (1.4)
33 (47.8)

0.198²

0 (0.0)
21 (100.0)

2 (8.0)
23 (92.0)

7 (10.1)
62 (89.9)

0.383²

6 (28.6)
4 (19.0)
9 (42.9)
2 (9.5)

7 (30.4)
9 (39.1)
6 (26.1)
1 (4.3)

38 (59.4)
16 (25.0)
10 (15.6)
0 (0.0)

0.005²

p-valor

Cor da pele
Branca
Preta
Amarela
Parda
Sabe ler/escrever?
Não
Sim
Escolaridade
Ensino
fundamental
incompleto
Ensino fundamental
completo
Ensino médio
completo
Ensino superior

completo
Renda Total ((mediana
2047 (850; 5000)
(min; max))§
1325 (265; 3451) 954 (125; 13000)
Idade ((anos) (mediana
(min; max))
41 (20; 66)
53 (22; 75)
51 (18; 80)
¹Teste qui-quadrado; ²Teste exato de Fisher; ³Teste Kruskal Wallis

0.005³
0.021³
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Tabela 3: Exposição a substâncias e produtos químicos na população de
trabalhadores e moradores da área rural e urbana do município de Casimiro de
Abreu, 2019-2021.
Morador
Morador rural
Trabalhador
área urbana
(N=25)
rural (N=69)
(N=21)
n (% )
n (% )
n (% )

p-valor*

O(a) Sr(a) já teve contato com agrotóxicos?
Não

18 (94.7)

17 (70.8)

36 (52.2) a

Sim

1 (53.1)

7 (29.2)

33 (47.8) a

0.002¹

Atualmente, o(a) Sr(a) tem contato com agrotóxicos?
Não

16 (94.1)

Sim

1 (5.9)

21 (95.5) b
1 (4.5) b

46 (66.7)

0.004¹

23 (33.3)

Quais atividades o(a) Sr(a) tem ou teve contato com agrotóxicos e por quanto tempo?
Ajuda na aplicação dos agrotóxicos
Não
Sim
Tempo (anos)

2 (28.6)
5 (71.4)
5 (1; 10)

19 (57.6)
14 (42.4)
4 (1; 16)

0.226²
0.947³

Ajuda na limpeza dos equipamentos usados para manipular os agrotóxicos
Não
Sim
Tempo (anos)

5 (57.1)
3 (42.9)
6.5 (3; 10)

14 (42.4)
19 (57.6)
5.5 (1; 30)

0.680²
0.944³

Aplica/pulveriza agrotóxicos na cultura
Não
Sim
Tempo (anos)

2 (28.6)
5 (71.4)
2.5 (1; 40)

11 (31.4)
24 (68.6)
5 (1; 31)

1.000²
0.566³

Aplica/pulveriza agrotóxicos e/ou medicamentos veterinários desinfestantes nas criações de animais
Não
Sim
Tempo (anos)

6 (85.7)
1 (14.3)
1 (1; 1)

23 (65.7)
12 (34.3)
10 (1; 30)

0.405²
0.172³

Entra na lavoura logo após aplicação de agrotóxicos
Não
Sim
Tempo (anos)

5 (71.4)
2 (28.6)
6.5 (3; 10)

19 (54.3)
16 (45.7)
10 (1; 31)

0.679²
0.518³

Lavagem das roupas usadas na aplicação dos agrotóxicos
Não
Sim
Tempo (anos)

2 (28.6)
5 (71.4)
5 (1; 10)

22 (61.1)
14 (38.9)
10 (1; 20)

0.211²

0.432³

Prepara as caldas de agrotóxico e fraciona com outros agricultores
Não
Sim
Tempo (anos)

6 (85.7)
1 (14.3)
3 (3; 3)

26 (76.5)
8 (23.5)
8.5 (1; 20)

1.000²

1.000³

21

Tabela 4: Utilização de equipamentos de proteção (EPI) na população de
trabalhadores e moradores da área rural e urbana do município de Casimiro de
Abreu, 2019-2021.
Morador
Morador rural
Trabalhador
área urbana
(N=25)
rural (N=69)
(N=21)
n (% )
n (% )
n (% )

p-valor*

O(a) Sr(a) usa equipamento de proteção individual ao manipular agrotóxicos?

Não
Sim

0 (0.0)
1 (100.00

6 (26.1)
17 (73.9)

1.000²

Quais equipamentos o(a) Sr(a) utiliza durante o contato com os agrotóxicos?
Avental (impermeável)

Não
Preparo
Aplicação

1 (100.0)
0 (0.0)
0 (0.0)

19 (100.0)
0 (0.0)
0 (0.0)

-

Botas de borracha (impermeável)

Não
Preparo
Aplicação

1 (100.0)
0 (0.0)
0 (0.0)

2 (10.5)
17 (89.5)
0 (0.0)

0.150²

14 (87.5)
2 (12.5)
0 (0.0)

1.000²

13 (68.4)
6 (31.6)
0 (0.0)

0.350²

Chapéu ‘árabe’ (impermeável)

Não
Preparo
Aplicação

1 (100.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
Luvas de borracha (impermeável)

Não
Preparo
Aplicação

0 (0.0)
1 (100.0)
0 (0.0)

Calça e blusa de manga comprida (impermeável) ou macacão (impermeável)

Não
Preparo
Aplicação

1 (100.0)
0 (0.0)
0 (0.0)

13 (72.2)
5 (27.8)
0 (0.0)

1.000²

Máscara tipo respirador para aplicação química

Não
Preparo
Aplicação

1 (100.0)
0 (0.0)
0 (0.0)

16 (84.2)
3 (15.8)
0 (0.0)

1.000²

14 (73.7)
5 (26.3)
0 (0.0)

1.000²

Óculos de proteção

Não
Preparo
Aplicação

1 (100.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
Viseira

Não
Preparo
Aplicação

1 (100.0)
0 (0.0)
0 (0.0)

19 (100.0)
0 (0.0)
0 (0.0)

-
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Em caso negativo, por que não utiliza o EPI?
Alto custo

Não
Sim

0 (0.0)
0 (0.0)

5 (100.0)
0 (0.0)

-

0 (0.0)
0 (0.0)

5 (100.0)
0 (0.0)

-

0 (0.0)
0 (0.0)

1 (20.0)
4 (80.0)

-

Desconhecimento sobre esses equipamentos

Não
Sim
Desconforto

Não
Sim

Tabela 5: Sintomas relatados por exposição a substâncias e produtos
químicos na população de trabalhadores e moradores da área rural do
município de Casimiro de Abreu, 2019-2021.
Morador rural
Trabalhador
(N=25)
rural (N=69)
n (% )
n (% )

p-valor*

Alguma vez o(a) Sr(a) sentiu mal-estar quando misturou ou aplicou agrotóxico?

Não
Sim

2 (100.0)
0 (0.0)

17 (58.6)
12 (41.4)

0.510²

O que Sr(a) sentiu após a mistura ou aplicação dos agrotóxicos?
Agitação/irritabilidade

Não
Sim

1 (100.0)
0 (0.0)

22 (78.6)
6 (21.4)

1.000²

1 (100.0)
0 (0.0)

24 (85.7)
4 (14.3)

1.000²

1 (100.0)
0 (0.0)

20 (74.1)
7 (25.9)

1.000²

1 (100.0)
0 (0.0)

28 (100.0)
0 (0.0)

1 (100.0)
0 (0.0)

26 (92.9)
2 (7.1)

1.000²

1 (100.0)
0 (0.0)

20 (71.4)
8 (28.6)

1.000²

1 (100.0)
0 (0.0)

27 (96.4)
1 (3.6)

1.000²

1 (100.0)
0 (0.0)

24 (85.7)

Câimbras

Não
Sim

Coceira, irritação ou alergia na pele

Não
Sim
Convulsão

Não
Sim

-

Diarreia

Não
Sim
Dor de cabeça

Não
Sim
Dor na barriga

Não
Sim
Enjoo/náuseas

Não
Sim

4 (14.3)

1.000²
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Falta de apetite

Não
Sim

1 (100.0)
0 (0.0)

25 (89.3)
3 (10.7)

1.000²

1 (100.0)
0 (0.0)

26 (92.9)
2 (7.1)

1.000²

1 (100.0)
0 (0.0)

24 (85.7)
4 (14.3)

1.000²

1 (100.0)
0 (0.0)

24 (88.9)
3 (11.1)

1.000²

22 (78.6)
6 (21.4)

1.000²

1 (100.0)
0 (0.0)

26 (92.9)
2 (7.1)

1.000²

1 (100.0)
0 (0.0)

25 (89.3)
3 (10.7)

1.000²

1 (100.0)
0 (0.0)

23 (82.1)
5 (17.9)

1.000²

1 (100.0)
0 (0.0)

27 (96.4)
1 (3.6)

1.000²

1 (100.0)
0 (0.0)

25 (89.3)
3 (10.7)

1.000²

1 (100.0)
0 (0.0)

23 (82.1)
5 (17.9)

1.000²

n (mediana)

n (mediana)

Falta de ar

Não
Sim

Formigamento/dormência

Não
Sim
Fraqueza intensa

Não
Sim

Lacrimejamento/irritação nos olhos

Não
Sim

1 (100.0)
0 (0.0)
Palpitação/coração disparado

Não
Sim
Salivação

Não
Sim
Tonteira/vertigem

Não
Sim
Tremores

Não
Sim
Visão turva

Não
Sim
Vômito

Não
Sim
n (mediana)
Idade que começou a
lidar com agrotóxicos

p-valor#
0.216³

10 (10; 10)

35 (18; 53)

31 (12; 70)

Idade que parou de
0.906³
lidar com agrotóxicos 39 (23; 55)
41 (19; 60)
¹Teste qui-quadrado; ²Teste exato de Fisher; ³Teste Kruskal Wallis; a Diferença significativa
entre Trabalhador rural e Morador rural / Morador área urbana; b Diferença significativa entre
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4.2 Quantificação celular
Para as análises de proliferação no período de 2019 a 2021, foram coletadas
amostras de sangue de 99 voluntários pertencentes aos 3 grupos do estudo: TR
(n=60), MR (n=22) e MU (n=17) para realização da cultura de PBMCs.

4.2.1 Experimento 1: curva de concentração de PHA
Inicialmente foi realizada uma curva de concentração com fitohemaglutininaM (PHA-M), a fim de identificar a concentração de PHA capaz de estimular a
proliferação celular. As seguintes condições foram testadas: meio, anti-CD3 e PHA
nas concentrações de 2 ug/ml, 5 ug/ml ou 9 ug/ml. Foi acrescentado CFSE, para
marcar a proliferação celular causada pela presença do PHA, e assim determinar
qual seria a concentração de PHA ideal a ser utilizada nas culturas seguintes.
Ao analisar os resultados, a presença de um pico elevado de CFSE (CFSE
high) e um pico intermediário de CFSE (CFSE low), mostra a diminuição de CFSE
que ocorre devido à divisão celular, e com isso uma diminuição na concentração de
CFSE na célula, indicando a presença de proliferação celular. Deste modo, observase na figura 1 que o melhor resultado de proliferação celular foi com o PHA na
concentração de 5ug/ml. Devido a esse resultado as outras culturas todas foram
feitas com PHA, na concentração de 5ug/ml.
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Figura 1 Curva de concentração de PHA para avaliação de proliferação celular.

Células obtidas a partir da cultura de PBMC foram coletadas e avaliadas quanto à marcação de
CFSE nas diferentes concentrações de PHA ou na presença de meio. Histogramas de linfócitos
CFSE + cultivados com meio (A), PHA 2 ug/ml(C), 5ug/ml(D), 9ug/ml(E). As análises foram
feitas identificando um pico elevado de CFSE (CFSE High) e um pico intermediário de CFSE
(CFSE low) mostrando um consumo de CFSE o que indica que houve proliferação celular.
Experimento representativo (n=7).
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Figura 2: Quantificação de linfócitos no grupo da zona rural (TR), (MR) e do
grupo da zona urbana (MU) de Casimiro de Abreu (RJ).

Quantificação celular de linfócitos oriundos de trabalhadores expostos e de moradores rurais
que não trabalham com agrotóxico e o controle que são indivíduos que residem na área
urbana de Casimiro de Abreu. A cultura celular em duas condições, meio e PHA 5ug/ml,
durante um período de 72h (A) número de linfócitos; (B) percentual d e linfócitos; TR n=
60,MR n= 22 ,MU n= 17; ** p<0,001e ****p<0,0001.Teste estatístico (A) Test T e (B) Mann
Whitney.

Ao comparar as células dos TR com os demais grupos na região de
linfócitos após a cultura de 72 h, observou-se que comparado ao grupo controle
(MU), houve um maior número de célula no grupo TR. Já ao comparar os TR com os
MR não foi observado diferença no número de células. Como os PBMCs ficaram em
cultura por 72h, pode-se sugerir que houve proliferação se comparado ao controle
ou diminuição de morte celular. Este resultado mostra que há maior número das
células imunológicas nos TR quando comparado aos MU, ou seja, isso mostra que
há uma diferença no padrão proliferativo e de sobrevivência (Figura 2), como
mostrado na literatura por (Colosio et al., 1996), que observou um aumento
proliferativo de linfócitos T em indivíduos expostos ao Manconzeb, que faz parte da
família dos dicabarmados (DCTs), usados como fungicidas. O estudo foi realizado
em uma fabrica na Itália produtora de DCTs, no qual era dividido em dois grupos:
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grupo 1: trabalhadores que eram expostos ao agrotóxico; grupo 2: funcionários que
não tinha exposição direta ocupacionalmente aos pesticidas. As análises de urina e
sangue foram feitas para a realização dos testes de detecção de exposição à DTcs
pela urina e para ensaios imunológicos através do PBMCs, Mokarizadeh e
colaboradores (2015) mostraram que geralmente a imunotoxicidade induzida por
pesticidas em células imunitárias, está associada a interferências nos mecanismos e
vias de sinalização de sobrevivência, proliferação e diferenciação celular; o que
corrobora com o achado na figura 2.
Outro fator importante que foi observado é que ao comparar as células de
TR com os MR não houve diferença significativa, como mostrado na figura 2. Esse
fato mostra que mesmo os indivíduos que moram na área rural e não trabalham com
agrotóxico, apresentam comportamento celular igual aos que relatam fazer uso
ocupacional dos pesticidas, uma das possibilidades para esse resultado é que estes
indivíduos acabam sendo expostos a esses produtos químicos por meio ambiental,
uma vez que já foi descrito na literatura que o uso de agrotóxicos nas lavouras
contamina a água, por meio do lençol freático que passa abaixo da lavoura, ou
através do ar, quando esses reagentes químicos são pulverizados, e a terra que
está diretamente em contato com esses produtos quando estes são dispersos sobre
ela (Kaushal et al., 2021). Além disso, Mokarizadeh e colaboradores (2015) relatam
que a exposição ambiental e ocupacional a pesticidas pode induzir alterações
transitórias ou permanentes no sistema imunológico, levando a diversas patologias,
como câncer e distúrbios inflamatórios como, artrite reumatoide. Sendo assim,
conclui-se que apesar dos indivíduos não terem contato direto com os agrotóxicos
através da ocupação, o contato com o agente químico pode ocorrer de modo indireto
e pode vir a gerar danos à saúde dos indivíduos moradores da área rural.
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Figura 3: Quantificação após ativação celular do número de células dos TR,
MR e MU.

Quantificação celular na região de linfócitos e PBMCs a partir de culturas oriundas
de sangue de Trabalhadores agricultores expostos (TR), moradores que vivem na
zona rural de Casimiro de Abreu (MR) e da área urbana de Casimiro de Abreu (MU). A
cultura foi realizada usando duas condições, meio e PHA 5ug/ml, durante um período
de 72h. (A) número de linfócitos; (B) Percentual de linfócitos; (C) número de células
mononucleares -PBMCs; (D) Percentual de PBMCs. TR n=60; MR n=22; UM
n=17.Análise estatística: Mann-Whitney (A) e Teste t (B), ( C) e (D)
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Ao observar a proliferação entre os linfócitos, células do sistema imunológico
adaptativo (Figura A e B) e os gráficos das células mononucleadas, quem são
constituídas pelos monócitos que se diferenciam em macrófagos e os linfócitos
(Figura C e D) nas duas condições do estudo meio e PHA, chama atenção a
diferença significativa que é observada quando comparado o meio de TR e o PHA
do TR mostrando que há uma queda na quantidade de células quando se
acrescenta o mitógeno (PHA), esse resultado é o contrário do que era esperado uma
vez que o PHA é um mitógeno estimulador de linfócitos T (O’Flynn et al., 1986).
Uma possível explicação para esse resultado é que por algum mecanismo,
as células desses indivíduos da zona rural já sofreram algum tipo de ativação, e por
isso ao analisarmos o meio vemos uma alta quantidade celular. Desse modo, ao
colocar o mitógeno, ocorre uma reativação que acaba acarretando a morte celular,
com um valor significativo nos TR, tanto na região de linfócitos quanto no PBMC
como um todo, como no MR na região de linfócitos. Apesar de quando analisado
todos os grupos entre meio x PHA, foi observado uma queda que tem um
embasamento na literatura, mostrado por. Jiao et al., (2019), que observou nem
PBMCs ativados por PHA maior percentual apoptótico comparado às PBMCs em
repouso.
Na cultura ativada com PHA há um aumento de morte celular, que é
observado na queda de n° de células quando comparado às condições de meio e
PHA dos dois grupos da zona rural, mostrando um p valor significativo. (**P <0.05);
demonstrando uma alteração do crescimento do perfil celular desses dois grupos
quando comparado com o MU. Outro fato relevante, é que ao se comparar todos os
grupos do estudo na condição de meio e PHA observa-se que apesar do PHA ser
um mitógeno estimulador de linfócitos, só foi observado perda celular, quando
comparado os grupos da zona rural TR e MR, mas não quando se compara meio e o
PHA de MU. Isso reforça que há uma alteração no ciclo celular proliferativo da zona
rural.
Ao avaliar a marcação de PBMC, observou-se que os resultados e
significância eram muito semelhantes, o que mostra que tanto a imunidade
adaptativa (linfócitos) como a imunidade inata está se comportando de forma similar
em relação a proliferação celular. Para investigar melhor as diferenças seria preciso
marcadores de subtipos celulares de T e produção de citocinas, assim como
alterações na P53.
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Ao comparar a razão do meio sobre o PHA para verificar a perda linfócitos
que ocorreu entre cada grupo, observou-se uma menor razão entre o grupo UM, se
comparado aos outros dois grupos TR e MR (razão meio/PHA TR: 1,80719,
MR:1,81341, MU :1,48246).
Com isso, se percebe que a perda celular na área rural é maior do que na
área urbana, mostrando que apesar dos MR não terem uma ocupação na lavoura
com o agrotóxico, eles de forma indireta também estão expostos aos fatores do meio
ambiente e podem ter contato com esses produtos de outra forma, e que esse
contato de forma indireta já gera uma alteração celular nesses indivíduos. Quando
se analisou a mesma razão para a condição de células mononucleadas, obteve-se a
média 1,29 para os TR, de 1,31 para os MR e de 1,14 para o MU. No grupo de MU
não se observa redução do número de células ao se comparar meio e PHA, mas sim
no valor percentual de células.
Desse modo, percebe que tanto a região de linfócitos como o PBMC se
comportam de forma similar, embora em um grau menor, mostrando que as células
de defesa desses indivíduos sofrem da mesma forma algum fator que gera um
crescimento ou sobrevivência, que muito provavelmente está relacionado a um fator
externo ambiental que não necessariamente está relacionado apenas ao âmbito
ocupacional.

4.3 Coletas realizadas
Além das analises descritas acima, quando o sangue chegava ao laboratório
um tubo com aproximadamente 10ml era centrifugado a 3000 RPM, a 20 °C, 9 min
de aceleração e de 5 a 10 min de desaceleração, para a coleta de plasma que foi
armazenado no ultrafrezer para outras analises posteriores. Outro material que foi
coletado em todos os experimentos foi os sobrenadantes das culturas celulares, que
era codificado e armazenado parte no ultrafrezer parte no -20°C, para realização de
outras análises que serão realizadas posteriormente.
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5. CONCLUSÃO
Ao ponderar todos os parâmetros obtidos nesse trabalho, pode-se apontar
que a exposição a agrotóxico vai além do âmbito ocupacional, uma vez que os
dados mostraram que pessoas que moram na mesma região da lavoura têm
resultados similares a aqueles que relatam trabalhar na aplicação dos agrotóxicos,
mostrando que pode haver uma exposição ao agrotóxico de modo indireto por vias
secundárias ambientais e pelo contato com objetos expostos ao agrotóxico. Além
disso, mostra a importância de campanhas públicas nos meios rurais, para sinalizar
do uso de equipamento de segurança, o manuseio adequado para esses produtos e
formas de minimizar o impacto que o agrotóxico pode causar na vida desses
indivíduos.
Este estudo deixa um apelo para que novos testes e outros biomarcadores
mais específicos, como a quantificação de óxido nítrico e avaliação do perfil de
citocinas, sejam feitos para entender melhor o motivo das células dos indivíduos
apresentarem maior proliferação ou sobrevivência, e investigar os possíveis motivos
dos indivíduos que não trabalham na lavoura apresentarem um resultado tão similar.
Por fim conclui-se que o uso de agrotóxico, como é no caso das lavouras, pode ser
um facilitador de inúmeras alterações imunes, que pode vir a gerar patologias no
futuro como câncer, hipersensibilidade, alergias, autoimunidades entre outros, uma
vez que as células desses indivíduos se mostram mais proliferativas ou resistentes à
morte, o que dá indícios de anormalidade em vias metabólicas do organismo, como
por exemplo, a via da apoptose, que é uma das falhas que a literatura mostra como
iniciadora de mutação. Não havendo reparo por meio de mecanismos do ciclo
celular, a parada da divisão e da biotransformação pode ter como consequência a
formação de tumores. O que mostra a importância de se repensar o uso de
agrotóxicos e até que ponto ele é benéfico.
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