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RESUMO 

Os agrotóxicos são substâncias químicas utilizadas para fins de melhoria da produção agrícola. Os 

potenciais riscos à saúde da população humana causados pelo uso de agrotóxicos no Brasil são 

pouco descritos na literatura, especificamente no que tange a quantificação de efeitos letais e não-

letais em embriões. A exposição aos agrotóxicos foi identificada como um dos fatores de risco para 

defeitos do tubo neural (DTN), um tipo de malformação congênita do sistema nervoso central 

(SNC). Para criar políticas de saúde pública efetivas, que mitiguem a ocorrência das malformações 

congênitas, faz-se necessário identificar quais são e como atuam os principais fatores de risco à 

saúde dos nascidos vivos. Nesse estudo ecológico, usamos dados secundários da população 

oriundos do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC, DATASUS) e dos Relatórios 

de Comercialização de Agrotóxicos e dois pesticidas, cipermetrina e clorpirifós, do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). A partir desses 

dados, nosso objetivo foi investigar se há correlação espaço-temporal entre a comercialização de 

agrotóxicos e ocorrência de nascidos vivos com malformações congênitas do SNC e/ou DTN nos 

Estados do Brasil, de 2010 a 2019, utilizando como metodologias o teste de correlação de 

Spearman e a produção de mapas temáticos. Nossos resultados indicaram que os Estados do Acre 

(AC), Maranhão (MA), Rondônia (RO), Goiás (GO), Paraná (PR), Bahia (BA), Rio Grande do 

Norte (RN) e Tocantins (TO) possuem ao menos 1 resultado de correlação significativa nas 

variáveis testadas. Aplicando a correlação de Spearman, testamos se: I) a comercialização de 

agrotóxicos influenciou a ocorrência de malformações congênitas do SNC (AC com correlação 

positiva) e de defeitos do tubo neural (AC, MA e GO com correlação positiva e RO com correlação 

negativa); e II) a ocorrência de defeitos do tubo neural teria algum tipo de associação com a 

comercialização de dois tipos de inseticidas: cipermetrina (TO, BA e RN com correlação positiva 

e GO com correlação negativa) e clorpirifós (TO com correlação positiva e PR e RO com 

correlação negativa). Sendo assim, identificamos correlações significativas entre a comercialização 

de agrotóxicos e a ocorrência de malformações congênitas do SNC em 8 das 27 Unidades 

Federativas (UF) do Brasil. Mais investigações são necessárias para detectar as características 

específicas dessas UF que podem influenciar a exposição maternofetal aos agrotóxicos. Os dados 

organizados nesse trabalho compõem uma análise exploratória da comercialização de agrotóxicos 

e da ocorrência de malformações congênitas do sistema nervoso no Brasil, tocando aspectos 

essenciais da vigilância epidemiológica de defeitos congênitos. 



Palavras-chave: malformações congênitas; agrotóxicos; defeitos do tubo neural; correlação espaço-

temporal; teratógenos;   



ABSTRACT 

Pesticides are chemical substances used to improve agricultural production. The potential health 

risks to the human population caused by the use of pesticides in Brazil are poorly described in the 

literature, specifically regarding the quantification of lethal and non-lethal effects on embryos. 

Exposure to pesticides has been identified as a risk factor for neural tube defects (NTD), a type of 

central nervous system (CNS) congenital malformation. To create effective public health policies 

that mitigate the occurrence of congenital malformations, it is necessary to identify what are the 

main risk factors for the live births health and how they act. In this ecological study, we used 

secondary population data from the Information System on Live Births (SINASC, DATASUS) and 

from the Pesticide Trade Reports and two pesticides, cypermethrin and chlorpyrifos, from the 

Brazilian Institute for Environment and Renewable Natural Resources (IBAMA). From these data, 

our objective was to investigate whether there is a spatio-temporal correlation between the 

pesticides commercialization and live births occurrence with congenital CNS malformations and/or 

NTD in the Brazil's Federative Units from 2010 to 2019, using Spearman's correlation test and the 

thematic maps production as methodologies. Our results indicated that the Federative Units of Acre 

(AC), Maranhão (MA), Rondônia (RO), Goiás (GO), Paraná (PR), Bahia (BA), Rio Grande do 

Norte (RN) and Tocantins (TO) have at least 1 significant correlation result in the variables tested. 

Applying Spearman's correlation, we tested whether: I) pesticide commercialization influenced the 

congenital CNS malformations occurrence (AC with positive correlation) and neural tube defects 

(AC, MA and GO with positive correlation and RO with negative correlation); and if II) the neural 

tube defects occurrence would be associated with the commercialization of two insecticides types: 

cypermethrin (TO, BA and RN with positive correlation and GO with negative correlation) and 

chlorpyrifos (TO with positive correlation and PR and RO with negative correlation). Thus, we 

identified significant correlations between the pesticides commercialization and the congenital 

CNS malformations occurrence in 8 from 27 Federative Units of Brazil. Further investigations are 

needed to detect the Federative Units specific characteristics that may influence maternal-fetal 

exposure to pesticides. The data organized in this paper comprise an exploratory analysis of the 

pesticides commercialization and the central nervous system congenital malformations occurrence 

in Brazil, indicating birth defects epidemiological surveillance essential aspects.  

 

Keywords: congenital malformations; pesticides; neural tube defects; spatio-temporal correlation; 

teratogens  
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1 INTRODUÇÃO 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que, globalmente, 295 mil recém-

nascidos morrem dentro dos primeiros 28 dias de vida em decorrência de anomalias congênitas1 

(OMS, 2020). No Brasil, as malformações congênitas são a segunda principal causa de morte entre 

menores de cinco anos e nos Estados Unidos da América (EUA) estima-se que, por ano, 1 em cada 

33 crianças apresenta uma anomalia congênita (BRASIL, 2021; STILLERMAN, 2008). Uma 

revisão publicada em 2016 indicou que dos 194 países membros da Organização Mundial de Saúde, 

120 países não possuíam dados sobre a prevalência de defeitos de tubo neural (DTN), que é um 

tipo de malformação congênita do Sistema Nervoso Central (SNC); e os que tinham coleta de 

dados, possuíam estimativas de prevalência variadas (ZAGANJOR et al., 2016). Entre as diferentes 

formas de anomalias congênitas, o Ministério da Saúde (2021) indicou que os defeitos de membros, 

cardiopatias congênitas e fendas orais foram os 3 grupos de anomalias mais prevalentes de 2010 a 

2019 no Brasil.  

 Os defeitos congênitos são alterações funcionais, estruturais, metabólicas, 

comportamentais e/ou hereditárias que resultam da perturbação do desenvolvimento embrionário 

(SCHOENWOLF et al., 2016; OMS, 2020). As causas das malformações podem ser fatores 

ambientais, genéticos, ou herança multifatorial; no entanto, 50% dos casos de malformações 

congênitas possuem etiologia desconhecida (MOORE; PERSAUD, 2016). Dentre essas causas, 

destacamos os fatores ambientais, os quais são compostos químicos do ambiente, da indústria, da 

agricultura, dos poluentes e aditivos alimentares. Juntamente a outras substâncias, os fatores 

ambientais são chamados de agentes teratogênicos ou teratógenos, dado que produzem uma 

anomalia congênita ou aumentam a incidência de uma anomalia na população (MOORE; 

PERSAUD, 2016). Nesse sentido, a exposição materna a certos medicamentos, vírus, álcool, 

tabaco, radiação e agrotóxicos pode causar alterações no desenvolvimento dos filhos (OMS, 2020).  

Durante o desenvolvimento pré-natal humano, o embrião passa por diferentes fases no 

decorrer das semanas gestacionais (SG):o período do zigoto, o período embrionário e o período 

fetal. O período do zigoto começa na fertilização e continua até a formação e implantação do 

blastocisto na parede uterina. Schoenwolf e colaboradores (2016) estabelecem o final da primeira 

semana de gestação, depois do início da implantação, como o início do período embrionário – 

 
1
 Os termos defeitos congênitos, anomalias congênitas e malformações congênitas terão o mesmo significado neste estudo, 

mas em linhas gerais, “defeitos congênitos” parece ser o termo mais abrangente de todos.  
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período em que ocorre a formação dos órgãos. Embora não haja um consenso sobre o início do 

período embrionário, o fim desse período coincide com o final da 8ª SG. A partir da 9ª SG até o 

nascimento ocorre a maturação e crescimento dos sistemas de órgãos embrionários, correspondente 

ao período fetal. Perturbações no desenvolvimento humano intrauterino devido a mutações 

genéticas ou exposição aos teratógenos poderão resultar em defeitos congênitos. (SCHOENWOLF 

et al., 2016) 

As estruturas embrionárias são mais suscetíveis aos teratógenos durante os períodos críticos 

do desenvolvimento, que normalmente correspondem aos estágios de ativa diferenciação, 

morfogênese e organogênese (SCHOENWOLF et al., 2016). A morfogênese é o processo de 

formação do plano corporal e dobramento do embrião; e a organogênese é a diferenciação e 

crescimento dos órgãos e sistema de órgãos (SCHOENWOLF et al., 2016). Os períodos críticos 

são diferentes e específicos para cada órgão e, em suma, acontecem quando um órgão está se 

desenvolvendo, crescendo e formando suas estruturas (GILBERT, 2003). A suscetibilidade 

máxima aos teratógenos ocorre entre a 3ª e 8ª SG (período embrionário) para a maioria dos tecidos 

em formação. Por exemplo, malformações congênitas graves no sistema nervoso central ocorrem 

principalmente entre a 3ª e a 16ª SG; cardiopatias congênitas graves são predominantes entre a 3ª 

e a 6ª SG; graves anomalias congênitas dos órgãos genitais ocorrem principalmente entre a 7ª e a 

9ª SG. Essas janelas de suscetibilidade indicam as malformações congênitas fenotipicamente 

graves, mas outros defeitos funcionais também ocorrem para além dessas janelas de tempo 

(GILBERT; BARRESI, 2016). Nesse contexto, há destaque para a janela de suscetibilidade aos 

teratógenos do sistema nervoso central, que se estende até o fim do desenvolvimento do organismo 

(GILBERT; BARRESI, 2016). 

O início da formação do sistema nervoso é a neurulação, uma das etapas do 

desenvolvimento embrionário que ocorre entre a 3ª e a 4ª SG (O’RAHILLY; MÜLLER, 2005; 

BAYER; ALTMAN, 2007). Esse processo consiste na formação de uma placa de células neurais 

(placa neural) que se dobra, originando o tubo neural (WALLINGFORD et al., 2013). A região 

anterior do tubo neural é expandida e posteriormente se subdividirá em três regiões: cérebro 

anterior (prosencéfalo), cérebro médio (mesencéfalo) e cérebro posterior (rombencéfalo), também 

conhecidas como vesículas primárias do cérebro (GILBERT, 2003). Enquanto isso, na porção 

medial do tubo neural se inicia o fechamento do tubo neural. Esse processo ocorre tanto no sentido 

cranial quanto caudal, pela fusão das pregas neurais. Dessa forma, as extremidades cranial e caudal 
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do tubo neural (neuróporos) são as últimas regiões a se fecharem, no fim da 4ª SG 

(SCHOENWOLF et al., 2016). Aproximadamente na 5ª SG o prosencéfalo se subdividirá em 

telencéfalo e diencéfalo; e o rombencéfalo, em metencéfalo e mielencéfalo; com o mesencéfalo, 

essas regiões formam as vesículas secundárias do cérebro (MOORE, PERSAUD & TORCHIA, 

2016). Assim, a porção cranial do tubo neural dará origem ao cérebro, enquanto a porção caudal 

mais estreitada formará a medula espinal (SCHOENWOLF et al., 2016). Por isso, o tubo neural é 

o primórdio do SNC. Falhas no processo de fechamento do tubo neural ocasionam os defeitos 

congênitos do encéfalo e da medula espinhal, que são chamados de defeitos de tubo neural 

(WALLINGFORD et al., 2013). Em linhas gerais, os defeitos congênitos mais comuns 

relacionados aos DTN são a spina bifida, que é uma malformação da porção mais caudal do tubo 

neural em que as meninges e a medula espinhal se projetam na região lombo-sacral; e a anencefalia, 

que corresponde à falha do fechamento da região rostral do tubo neural, caracterizada pela ausência 

do encéfalo e da calota craniana (WALLINGFORD et al., 2013).  

Os DTN podem ser classificados de diferentes formas: quanto às fases da neurulação, como 

defeitos primários ou secundários do fechamento do tubo neural; ou quanto às características 

morfológicas, como os defeitos congênitos abertos (ausência de cobertura de pele) ou 

fechados/ocultos (presença de cobertura de pele; WALLINGFORD et al., 2013), por exemplo. O 

Sistema Único de Saúde (SUS), considera como DTN, além da espinha bífida e anencefalia, 

também a craniorraquisquise, a iniencefalia e a encefalocele (BRASIL, 2021a). A 

craniorraquisquise ocorre quando há uma falha no fechamento do tubo neural sobre todo o eixo do 

corpo, caracterizada por anencefalia e uma abertura parcial ou total da coluna e sem cobertura de 

pele (WALLINGFORD et al., 2013). A iniencefalia é um DTN muito raro, que consiste em um 

defeito do osso occipital e fusão irregular da coluna vertebral com flexão do crânio para trás 

(COPP; GREENE, 2012; LAZAREFF, 2011). A encefalocele, por sua vez, é caracterizada pela 

projeção do tecido cerebral em uma cavidade coberta por pele e fora do crânio (SCHOENWOLF 

et al., 2016). Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil houve 13.327 nascidos vivos registrados 

com DTN, de 2010 a 2019, apresentando prevalência geral de 4,57/10.000 nascidos vivos (NV) ao 

longo desses anos (BRASIL, 2021a). 

A Rede Europeia de Vigilância de Anomalias Congênitas (EUROCAT) e o Centro Nacional 

de Defeitos de Nascimento e Deficiências do Desenvolvimento do Centro de Controle e Prevenção 

de Doenças (CDC) dos Estados Unidos da América também consideram como DTN a espinha 
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bífida, a anencefalia, a encefalocele, a iniencefalia e a craniorraquisquise. A EUROCAT inclui a 

iniencefalia e a craniorraquisquise na categoria “Anencefalia e anomalias similares”. Em países 

europeus, entre 2010 e 2019, a prevalência dos DTN foi de 2,22/10.000 NV, sendo que ao incluir 

natimortos e gestações interrompidas devido a estes defeitos congênitos a prevalência atinge o 

valor de 10,51/10.000 (EUROCAT, 2020). No Brasil, ao incluir os óbitos fetais, a prevalência foi 

de 5,61/10.000 NV. A prevalência total (considerando nascidos vivos, natimortos e gestações 

interrompidas devido aos defeitos congênitos) somando todos os tipos de malformações congênitas 

foi de 258,57/10.000, de 2010 a 2019 em países europeus segundo a EUROCAT. Nesse mesmo 

período, a prevalência total para malformações congênitas do coração foi de 80,70/10.000, e a 

prevalência considerando apenas nascidos vivos foi de 70,54/10.000 NV. As anomalias dos órgãos 

genitais acometeram 21,29/10.000, sendo a prevalência de nascidos vivos correspondente a 

20,29/10.000 NV. A prevalência de Síndrome de Down em países europeus foi de 24,59/10.000, 

sendo 10,02/10.000 NV. As cardiopatias congênitas considerando apenas nascidos vivos 

apresentaram prevalência de 8,40/10.000 NV no Brasil de 2010 a 2019, enquanto as anomalias dos 

órgãos genitais tiveram prevalência de 4,74/10.000 NV e a Síndrome de Down teve prevalência de 

3,59/10.000 NV. 

 As malformações do SNC são um grupo mais amplo de defeitos congênitos que englobam 

as malformações de DTN e figuram entre os códigos Q00 ao Q07 do capítulo XVII da Classificação 

Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10; OMS, 2016): 

anencefalia e malformações similares (Q00), encefalocele (Q01), microcefalia (Q02), hidrocefalia 

congênita (Q03), outras malformações congênitas do cérebro (QO4), spina bifida (Q05), outras 

malformações congênitas da medula espinhal (Q06) e outras malformações congênitas do sistema 

nervoso (Q07), sendo que para cada código há subcategorias (Tabela 1). 

 Nos países europeus, a prevalência total de malformações do SNC foi de 26,50/10.000, 

sendo de 11,92/10.000 NV ao considerar somente nascidos vivos; e inclui, além dos defeitos de 

tubo neural, a hidrocefalia, a microcefalia severa e a arrinencefalia/holoprosencefalia. No Brasil, a 

prevalência de malformações do sistema nervoso de 2010 a 2019 foi de 10,31/10.000 NV (Tabela 

1). Nesse estudo, a referência aos DTN incluirá anencefalia, espinha bífida (aberta, oculta e suas 

variações), craniorraquisquise e encefalocele (COPP; STANIER; GREENE, 2013). 

Ainda que as malformações congênitas possuam etiologia majoritariamente multifatorial, 

os contaminantes ambientais são sugeridos como potencialmente danosos ao cérebro e ao sistema 



14 

 

nervoso em desenvolvimento (STILLERMAN et al., 2008; OLIVEIRA et al., 2014). Outras 

substâncias além dos teratógenos podem provocar alterações do desenvolvimento, como os 

disruptores endócrinos. Os disruptores endócrinos (DE) são substâncias químicas exógenas que 

desregulam o funcionamento normal dos hormônios. Enquanto os teratógenos induzem 

principalmente defeitos anatômicos, os DE causam alterações fisiológicas (GILBERT; BARRESI, 

2016). Há substâncias que são tanto teratogênicas quanto DE, como por exemplo o herbicida 

atrazina e o inseticida clorpirifós (DUTRA; FERREIRA, 2019). O montante de vendas desses 

compostos figura em 9º e em 3º lugar, respectivamente, de 2010 a 2019 no Brasil (BRASIL, 2020). 

O modo de ação dos DEs é diverso: eles podem imitar o efeito de um hormônio natural; podem 

inibir a ligação de um hormônio ao seu receptor; e afetar a síntese, eliminação ou transporte de um 

hormônio no corpo (GILBERT; BARRESI, 2016). 

Entre as substâncias teratogênicas, que são fatores ambientais de risco para a ocorrência de 

malformações congênitas, há drogas que interferem na atividade neuronal. Todavia, durante muito 

tempo acreditou-se que essas drogas não interferiam no desenvolvimento de células mais jovens, 

como células tronco neurais e progenitores neuronais. No entanto, um trabalho prévio do nosso 

grupo de pesquisa observou um mecanismo de indução de DTN por drogas antiepilépticas através 

da interrupção da sinalização pelo neurotransmissor glutamato em células da placa neural 

(SEQUERRA et al., 2018). Neste trabalho, observamos que a placa neural apresenta sinalização 

por neurotransmissores e atividade elétrica rudimentar. Assim, qualquer composto que interfira 

com esses eventos é potencialmente um teratógeno de sistema nervoso, dentre eles, os pesticidas.  

Os agrotóxicos, pesticidas ou defensivos agrícolas, correspondem a um grupo de 

substâncias químicas cuja finalidade é combater pragas e patologias do setor agropecuário. O 

decreto presidencial nº 4074 de 2002 define agrotóxicos como sendo: 

(...) produtos e agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados ao uso 

nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas 

pastagens, na proteção de florestas, nativas ou plantadas, e de outros ecossistemas e de 

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

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

bem como as substâncias e produtos empregados como desfolhantes, dessecantes, 

estimuladores e inibidores de crescimento. (BRASIL, 2002) 

O registro de novo produto agrotóxico, seus componentes e afins é moderado pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
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Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA). Esse registro somente é concedido se a sua ação tóxica sobre o ser 

humano e o meio ambiente for, comprovadamente, igual ou menor do que a daqueles já registrados 

para o mesmo fim. (BRASIL. Decreto nº 4.074, de 4 de janeiro de 2002 e Lei nº 7.802, de 11 de 

julho de 1989). Na fase de avaliação técnico-científica do processo de registro, a Anvisa é a 

responsável pela avaliação e classificação toxicológica do produto (SILVA, 2019). As informações 

técnicas fornecidas pela empresa registrante devem possibilitar que a Anvisa analise a ação do 

agrotóxico quanto aos seus efeitos de carcinogenicidade, mutagenicidade, ação hormonal e 

teratogenicidade. Na Portaria nº 03/92 do Ministério da Saúde define-se que:  

Um agrotóxico é considerado teratogênico quando apresenta evidências científicas, 

baseadas em dados validados, de teratogênese na espécie humana ou em estudos com pelo 

menos duas espécies de animais de experimentação. Nos testes de teratogênese devem ser 

incluídas uma dose suficientemente alta para produzir toxicidade materna e uma dose 

baixa, sem efeito para o adulto ou para a ninhada. (BRASIL, 1992)  

No inciso 31 do Decreto presidencial nº 4074 de 2002 torna-se proibido o registro de 

agrotóxicos, seus componentes e afins que “apresentem evidências suficientes de que são 

teratogênicos, de acordo com procedimentos e estudos reconhecidos pela comunidade científica.”. 

Entretanto, contrapondo-se de certa forma a essa proibição, há uma permissão que garante às 

empresas o comércio no Brasil de produtos proibidos em outros países. Essa prática é evidenciada 

pelos inúmeros agrotóxicos autorizados no Brasil e proibidos na União Europeia; e, além disso, 

pelas diferenças desproporcionais entre o Limite Máximo de Resíduos (LMR) entre essas duas 

regiões (BOMBARDI, 2017; DUTRA; FERREIRA, 2017). O LMR é “a quantidade máxima de 

resíduos de agrotóxicos ou afins – oficialmente permitida no alimento – em decorrência da 

aplicação em uma cultura agrícola, expresso em miligramas do agrotóxico por quilo do alimento 

(mg/Kg)” utilizado pelo Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA), 

ação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS; BRASIL, 2020). Enquanto na União 

Europeia a atrazina, agrotóxico que é teratógeno e disruptor endócrino, tem LMR na água potável 

de 0,1μg/L, o Brasil adota uma medida 20 vezes maior, de 2μg/L. No caso do LMR de clorpirifós 

na água potável, o Brasil tem um limite de 30μg/L - 300 vezes maior que na UE (BOMBARDI, 

2017). 
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Uma das classificações mais comuns para os agrotóxicos considera o seu tipo de ação: 

herbicida para o combate de ervas daninhas, fungicidas para o combate de fungos, e inseticidas 

para o combate de insetos, por exemplo. Os herbicidas, fungicidas e inseticidas figuram entre as 3 

classes de agrotóxicos mais vendidas no Brasil, de 2010 a 2019, sendo que os inseticidas acumulam 

mais de 500 mil toneladas de ingredientes ativos vendidos (IA; BRASIL, 2021c). Os inseticidas 

são compostos que agem no sistema nervoso dos insetos para matá-los e também possuem efeito 

neurotóxico nos mamíferos (COSTA et al., 2008). Além da classificação segundo o tipo de ação, 

os agrotóxicos podem ainda ser classificados segundo sua composição química. Por exemplo, os 

inseticidas podem ser classificados segundo a sua composição em variadas classes: piretróides, 

organofosforados, carbamatos e organoclorados.  

Em um gradiente de exposição aos agrotóxicos, no topo estão os que aplicam, produzem 

e/ou manejam pesticidas diretamente, principalmente os fabricantes, trabalhadores agrícolas e de 

empresas de dedetização. A população em geral também está exposta, seja por resíduos em 

alimentos; por contaminação acidental; ou devido à proximidade residencial à área de aplicação 

dos agrotóxicos, que derivam para água, ar e/ou solo circunvizinhas (WHYATT; BARR, 2001; 

BRASIL, 2006).  

A exposição de trabalhadores agrícolas e/ou suas crianças aos piretróides resultou em um 

risco aumentado de dificuldades na performance neurocomportamental, neuromotora ou 

neurocognitiva, principalmente associadas a atenção e velocidade de processamento (LUCERO; 

MUÑOZ-QUEZADA, 2021). O aumento do risco de DTN em nascidos vivos esteve relacionado 

a mães que residiam até 1km de distância de áreas de aplicação de agrotóxicos organofosforados e 

inibidores da colinesterase (RULL; RITZ; SHAW, 2006). Tanto a moradia nas proximidades da 

área agrícola cultivada quanto a atividade ocupacional de pelo menos um dos genitores na 

agricultura mostraram associação com a ocorrência dos defeitos congênitos (SILVA et al., 2011; 

UEKER et al., 2016). Tanto mulheres grávidas trabalhando na agricultura quanto o uso doméstico 

de pesticidas por grávidas são correlacionados com uma maior incidência de DTN, incluindo a 

ocorrência de metabólitos de organofosforados no meconium pós-parto de recém-nascidos 

(meconium ou mecônio são as primeiras fezes eliminadas por um mamífero recém-nascido, nesse 

caso, um ser humano; OLIVEIRA et al., 2014; BRENDER et al., 2010; WHYATT; BARR, 2001). 

Dentre os diferentes agrotóxicos, efeitos neurotóxicos que incluem a interferência nos 

neurotransmissores e canais iônicos foram observados nos inseticidas (COSTA et al., 2008).  
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Nesse sentido, um estudo anteriormente realizado pelo nosso grupo se propôs a investigar 

se inseticidas afetariam a atividade neural durante a formação do tubo neural (SEQUERRA et al. 

2018, não publicado). Para começar, nós utilizamos bancos de dados de padrão de expressão gênica 

disponíveis online para testar se os alvos moleculares dessas classes de pesticidas estariam 

presentes durante a neurulação de vertebrados.  

Organofosforados inibem a enzima acetilcolinesterase, o que leva ao envenenamento 

colinérgico (MARRS, 1993; POPE; KARANTH, 2005). Assim, testamos se elementos da 

sinalização colinérgica estariam presentes em fases do dobramento do tubo neural da rã Xenopus 

laevis. Nossos resultados obtidos pelo banco de dados de expressão gênica mostram que tanto o 

gene da enzima ChAT como o da subunidade 2 do receptor nicotínico de acetilcolina estão sendo 

transcritos durante as fases de neurulação (Figura 1). 
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Figura 1. Expressão de transcritos de moléculas envolvidas na sinalização colinérgica durante a neurulação 

de X. laevis. Os desenhos mostram visões dorsais dos estágios de desenvolvimento de Nieuwkoop e Faber 

representados nos gráficos. Os transcritos de RNA para ChAT, a enzima-limite para a síntese de acetilcolina 

(esquerda) e para a subunidade 2 do receptor nicotínico de acetilcolina (direita) em embriões antes (estágio 10), 

durante (estágios 12 a 20) e após (estágio 25) a neurulação forma quantificados por RNA-Seq. Os dados foram 

baixados de xenbase.org e a realização do banco de dados publicada em Session et al. (2016). As duas linhas em 

cada gráfico se referem às cópias homólogas para cada gene no genoma tetraploide de X. laevis. S e L se referem 

ao cromossomo curto e longo respectivamente.  
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Piretróides modificam a cinética de abertura de canais de sódio voltagem-dependente 

(VGSC), causando disparos erráticos em neurônios, o que eventualmente leva à paralisação do 

animal (SODERLUND; BLOOMQUIST, 1989). Em experimento para testar a presença desses 

tipos de canais durante a neurulação, nosso grupo, em colaboração com a professora Laura 

Borodinsky, tratou embriões com o agonista de VGSC veratridina e observamos a formação de 

DTN (Figura 2; SEQUERRA et al., 2018, não publicado). Assim, tanto os dados de expressão 

gênica como ensaios farmacológicos sugerem que a neurulação pode ser afetada por pesticidas, 

uma vez que seus alvos moleculares estão presentes. 

Em seguida, resolvemos testar diretamente em embriões de Xenopus se o uso dos 

agrotóxicos cipermetrina e clorpirifós, representantes dos organofosforados e piretróides 

respectivamente, são potenciais geradores de DTN através da interferência sobre a atividade 

elétrica de células da placa neural (Figura 3) Os resultados preliminares indicaram uma alteração 

na atividade elétrica de células da placa neural, ou seja, um aumento na duração de transientes de 

cálcio (SEQUERRA et al., 2018, não publicado). Esses resultados preliminares coincidem com o 

potencial de indução de toxicidade reprodutiva e teratogênica da cipermetrina em outros estudos 

(ASSAYEDA; KHALAFB; SALEM; 2010). 

Para identificar que um composto é teratógeno, duas principais abordagens são utilizadas: 

estudos prospectivos, em que o agente é administrado em animais experimentais gestantes e a 

frequência de defeitos na prole aumenta significativamente; e estudos retrospectivos, nos quais se 
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Figura 2. O aumento da atividade de VGSC leva a DTN. Embriões no início da neurulação foram incubados com 

1 M veratridina, um agonista de VGSC, até os embriões controle completarem o fechamento do tubo neural (estágio 

21). As imagens são exemplos representativos de cortes transversais do tubo neural em embriões controle e tratados 

com veratridina. Notem que o defeito é específico do tecido neural, já que a ectoderme não-neural (imuno positiva 

para E-cadherin) converge até a linha média. O gráfico mostra a extensão de tubo neural aberto ao longo do eixo 

antero-posterior em embriões individuais controle e experimentais, assim como a média  erro padrão para cada 

grupo 
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procura relacionar a ocorrência de humanos recém-nascidos com malformações congênitas à 

exposição pré-natal a um composto suspeito (SCHOENWOLF et al., 2016; MOORE, PERSAUD; 

2016). Entretanto, a frequente escassez de dados epidemiológicos e a não aplicabilidade de todos 

os estudos em animais aos seres humanos são algumas das dificuldades enfrentadas para definir 

um composto como teratógeno. Além disso, a etiologia multifatorial das malformações agrava 

essas dificuldades, uma vez que a patogênese dependerá de fatores genéticos do indivíduo, da 

exposição ao teratógeno e do período de desenvolvimento embrionário, por exemplo 

(SCHOENWOLF et al., 2016). 

A partir de 1980, estudos experimentais e observacionais em alguns países testaram o uso 

de multivitamínicos contendo ácido fólico ou aumento da ingestão de alimentos incluindo folato 

no período periconcepcional, como possível medida de prevenção ao desenvolvimento de DTN 

Figura 3. Pesticidas aumentam a duração de transientes de cálcio em células da placa neural in vivo. 

Embriões em estágio 14-15 expressando o sensor de Ca2+ GCaMP6s (injeção de mRNA em fase de duas células) 

foram filmados por períodos de 20 min a 0.1 Hz na ausência (preto) ou presença de 100 M clorpirifós (vermelho) 

ou 100 M cipermetrina (roxo). Os traçados são exemplos representativos de transientes de cálcio antes e depois 

da adição de pesticidas. O gráfico de colunas mostra média ± erro padrão para a duração dos transientes de cálcio 

em cada condição. Entre parênteses estão o os números de transientes analisados em cada condição. *p<0.05, 

***p<0.001, one-way ANOVA, teste Kruskal-Wallis, teste de Dunn’s de múltiplas comparações. Experimentos 

de Kayla Sparks. 
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(LUQUETTI; KOIFMAN, 2011). A partir dos resultados desses estudos, a OMS e a Organização 

Pan-Americana da Saúde (OPAS) procederam com orientações que fomentaram a ingestão de 

alimentos com folato e/ou multivitamínicos com ácido fólico para as gestantes. Em seguida a 

ANVISA regulamentou a fortificação de produtos alimentícios com ferro e ácido fólico, tendo 

como uma das prerrogativas que "o ácido fólico reduz o risco de patologias do tubo neural e da 

mielomeningocele" (BRASIL, 2002; HOROVITZ; LLERENA; MATOS, 2005).  

No Brasil, as Unidades Federativas (UF) que possuem os maiores montantes de agrotóxicos 

produzidos, exportados e importados de 2010 a 2019 são os Estados de São Paulo (SP) e Mato 

Grosso (MT), com mais de 800 mil toneladas de ingredientes ativos comercializados, cada; 

seguidos pelo Paraná (PR) e Rio Grande do Sul (RS), com mais de 500 mil toneladas de 

ingredientes ativos (BRASIL, 2020). Embora o registro e fiscalização do uso de agrotóxicos e a 

disponibilização de dados para a população de cada UF não seja uniforme, estudos investigando a 

potencial correlação entre agrotóxicos e malformações congênitas já foram realizados no PR, SP, 

MT e RS (DUTRA; FERREIRA, 2017; SILVA, 2011; OLIVEIRA et al., 2014; DUTRA; 

FERREIRA, 2019). Em todos esses trabalhos, utilizando diferentes metodologias, foi detectada 

uma associação entre a exposição aos agrotóxicos e o aumento do risco de malformações 

congênitas em nascidos vivos.  

Nos últimos anos, diversos estudos de organizações internacionais e pesquisadores de todo 

o mundo têm se esforçado para descrever e identificar o impacto dos agrotóxicos na saúde humana. 

A Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO, 2021), da ONU, contabilizou que os 3 

países que mais aplicaram agrotóxicos em 2018 foram a China (1774 mil toneladas), os EUA (408 

mil toneladas) e o Brasil (377 mil toneladas). Em um estudo realizado de 1990 a 2018, a FAO 

encontrou que as Américas tiveram um aumento nas taxas de uso agrotóxico de quase 2 vezes. Ao 

comparar o uso de agrotóxicos na Europa em 1990 e em 2010, detecta-se um crescimento do uso 

de agrotóxicos em 5%. Esse resultado pode ter relação com a criação da Política Agrícola Comum 

da União Europeia, que monitora e controla o uso de agrotóxicos.  

Nesse sentido, a FAO apontou que enquanto as Américas aplicam cerca de 3.6kg de 

agrotóxicos por hectare de terra cultivada a cada ano na década de 2010, na Europa essa taxa foi 

de aproximadamente 1.6 kg/ha em 2018. Na China, no Japão e na República da Coreia as taxas de 

aplicação ficaram acima de 10 kg/ha. 



21 

 

A vigilância epidemiológica de defeitos congênitos consiste em um dos principais fatores 

na aplicação e planejamento de políticas de saúde e destinação de recursos. Neste estudo, iremos 

cruzar os dados de comercialização de agrotóxicos em cada Unidade Federativa do Brasil com o 

número de nascidos vivos e, dentre estes, o número de malformações congênitas do sistema 

nervoso central (DATASUS). Esse trabalho é a primeira parte de um grande projeto que visa 

estimar qual é o tamanho do impacto do uso de pesticidas sobre os nascidos vivos com 

malformações congênitas no país e seus custos para o Sistema Único de Saúde.  

2 OBJETIVO GERAL 

Identificar a correlação espaço-temporal entre a comercialização de agrotóxicos e os 

nascidos vivos com malformações do sistema nervoso central ou defeito de tubo neural no Brasil 

de 2010 a 2019. 

 

2.1 Objetivos específicos 

● Descrever a incidência de malformações congênitas do sistema nervoso central e defeito de 

tubo neural no Brasil, de 2010 a 2019

● Testar a correlação entre a distribuição da comercialização de agrotóxicos e o nascimento 

de malformações do sistema nervoso central, nas diversas Unidades Federativas do Brasil, 

no período de 2010 a 2019 

● Testar a correlação anual entre a distribuição geográfica da comercialização de agrotóxicos 

e dos nascidos vivos com malformações do sistema nervoso central 

● Testar a correlação anual entre a distribuição geográfica da comercialização de clorpirifós 

e cipermetrina e os nascidos vivos com defeitos de tubo neural  

3 MATERIAL E MÉTODOS 

Esta pesquisa é um estudo ecológico do tipo exploratório, descritivo e possui abordagem 

quantitativa. No que tange os dados de comercialização de agrotóxicos e a ocorrência de 

malformações congênitas, temos como principais níveis de análise o Brasil e suas 27 Unidades de 

Federação, como também os anos compreendidos entre 2010 e 2019. 

As informações sobre nascimento e malformações congênitas foram coletadas a partir de 

dados públicos disponíveis online pelo Ministério da Saúde do Brasil, por meio do Departamento 
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de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Para analisar as malformações 

congênitas, realizamos a coleta de dados secundários do DATASUS a partir do TABNET, um 

tabulador que organiza as informações das bases de dados do Sistema Único de Saúde (SUS). No 

TABNET, além de informações sobre a gestação, nascimento e demografia, há um campo para 

notificar a presença de malformações congênitas no nascimento e outro para identificar o tipo de 

malformação. Caso haja malformação congênita no momento do nascimento, os profissionais de 

saúde devem identificar qual é a malformação congênita por meio de um código proveniente do 

capítulo XVII (malformações congênitas - Q00-Q99) segundo a CID-10 (OMS, 2016). Nosso 

estudo se concentrou na análise dos dados obtidos ao selecionar “Estatísticas Vitais”, depois 

“Nascidos Vivos - desde 1994”. Na página seguinte, há duas opções: “Nascidos Vivos” ou 

“Anomalia ou defeito congênito em Nascidos Vivos”. Ao escolher a opção “Nascidos Vivos” tendo 

como abrangência geográfica “Brasil por Região e Unidade de Federação”, realizou-se diferentes 

combinações de filtros para tabular métricas gerais de nascimento e malformações congênitas. 

Entretanto, apenas ao selecionar “Anomalia ou defeito congênito em Nascidos Vivos” foi obtido 

um dado mais refinado, uma vez que é possível selecionar o tipo de malformação congênita por 

meio do CID-10. Dos registros do campo de “Anomalias congênitas”, considerou-se apenas os que 

compreendem o CID-10 para malformações congênitas do SNC (Tabela 1). A análise foi feita tanto 

para todas as malformações do SNC (isto é, incluindo DTN), quanto somente para DTN. Nesse 

estudo, os DTN considerados foram anencefalia, espinha bífida (aberta, oculta e suas variações), 

craniorraquisquise e encefalocele (COPP; STANIER; GREENE, 2013). Os dados foram 

consultados entre Maio/2021 e Janeiro/2022.  

O cálculo da incidência foi feito para cada ano da amostra conforme a fórmula abaixo: 

𝐼 =  (
𝑁º 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑠𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑚𝑎𝑙𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎çã𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑔ê𝑛𝑖𝑡𝑎 𝑛𝑎 𝑈𝐹

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑠𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑛𝑎 𝑈𝐹
)  𝑥 10.000  

Assim, a incidência de malformações congênitas de nascidos vivos foi calculada com o 

numerador sendo a quantidade de nascidos com registro de pelo menos uma malformação do SNC 

ou DTN de 2010 a 2019, enquanto o denominador foi o total de nascidos vivos no mesmo período. 

Posteriormente os resultados foram multiplicados por 10.000 para facilitar a visualização e 

comparação. Esse cálculo foi realizado para cada UF e em cada ano da amostra, por exemplo: 

incidência de DTN no Mato Grosso do Sul em 2010, 2011, 2012 e assim sucessivamente. 

A seleção da amostra foi realizada a partir do TABNET e inclui todos os nascidos vivos de 

2010 a 2019, cujas mães eram residentes de uma das Unidades Federativas do Brasil.  
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Os dados referentes a comercialização de agrotóxicos por UF foram extraídos do portal do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), autarquia 

vinculada ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), que é responsável por elaborar e disponibilizar 

anualmente um boletim de produção, importação e exportação e vendas de agrotóxicos e afins no 

Brasil. Para esse trabalho, empregamos a base de dados “Histórico de comercialização 2000-2020 

dados BI” e desconsideramos a venda de agrotóxicos classificada como “Sem definição”, um grupo 

registrado sem informação do local de vendas. Para a análise de correlação de dois agrotóxicos 

específicos, os inseticidas cipermetrina e clorpirifós, utilizamos essa base de dados na classificação 

que separa as vendas de agrotóxicos por ingrediente ativo por UF. 

As informações das duas fontes de dados foram organizadas e tabuladas utilizando o 

software Microsoft Excel 2016 e/ou o Google Planilhas. A inclusão de dados para análise nesse 

estudo foi caracterizada quando um valor de comercialização de agrotóxicos e um valor de nascidos 

vivos tinha correspondência no espaço (uma UF do Brasil) e no tempo (um ano do período de 2010 

a 2019) UF. Assim, quaisquer valores sem correspondência a 1 UF ou 1 ano específico, como por 

exemplo o campo “Ignorado” do DATASUS e o campo “Sem definição” da planilha do Histórico 

de comercialização, foram descartadas da análise desse estudo. Logo, o critério de exclusão de 

dados da análise foi a ausência de informação quanto à uma UF específica e/ou ausência de 

informação temporal. Os mapas foram projetados utilizando o software de uso livre QGIS 3.18.3, 

importando os dados previamente tabulados e plotando nas bases cartográficas do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As análises estatísticas foram executadas com auxílio 

do software GraphPad Prism 8.0, no qual aplicamos o teste de normalidade de Shapiro-Wilk e o 

teste de correlação de Spearman. 

Na análise da normalidade dos dados da nossa amostra pelo teste de Shapiro-Wilk, 

constatamos que, de maneira geral, os dados de comercialização de agrotóxicos eram não-

paramétricos e os de malformações eram paramétricos. Assim, para investigar a relação entre as 

variáveis do nosso estudo, adotamos a correlação de Spearman. Esse tipo de correlação mede, por 

meio de um único número em uma escala de +1 a -1, como duas variáveis aumentam juntas 

(correlação positiva); ou se uma aumenta e a outra diminui (correlação negativa). A correlação de 

Spearman permite avaliar relações não-lineares entre as variáveis e, quando o coeficiente 

corresponde a +1, indica uma correlação positiva perfeita; ou quando corresponde a -1, uma 

correlação negativa perfeita. Valores próximos de 0 apontam ausência de correlação. Somente os 
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resultados das análises de correlação estatisticamente significativas foram apresentados nesse 

trabalho por meio de gráficos. 

Essa pesquisa foi realizada a partir de dados secundários anônimos. Dessa forma, não foi 

necessário submeter o projeto à apreciação de um Comitê de Ética em Pesquisa

4 RESULTADOS  

No intuito de observar o comportamento do país em relação ao consumo de agrotóxicos no 

período analisado, plotamos a quantidade de ingredientes ativos comercializada em cada ano. Na 

Figura 4 é possível visualizar o crescimento da comercialização de agrotóxicos, passando de pouco 

mais de 300 mil toneladas de ingrediente ativo vendido em 2010 para quase o dobro dessa parcela 

em 2019. Para esse resultado consultamos o Relatório de Comercialização de Agrotóxicos e Afins 

do IBAMA e desconsideramos a venda de agrotóxicos classificada como “Sem definição”, um 

grupo registrado sem informação do local de vendas. Entre 2010 e 2019, foram classificados 

vendidos “Sem definição” 429.631,11 toneladas de ingrediente ativo – quantidade equivalente ao 

total vendido no ano de 2012, por exemplo.  

Para observar se a proporção de nascidos vivos com DTN e/ou malformações do SNC 

acompanhou esse crescimento, a Figura 5 mostra a perspectiva temporal e comparativa da 

incidência de malformações por ano. As malformações do SNC tiveram incidência em torno de 

Figura 4 - Distribuição temporal da comercialização de agrotóxicos, entre 2010 e 2019, no Brasil 

O gráfico mostra a produção, importação e exportação de agrotóxicos em toneladas de ingrediente ativo de 

2010 a 2019 (montante de todas as UFs do Brasil). A média dos valores foi de 466.463 mil toneladas de 

ingrediente ativo (±76.223). 
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8/10.000 NV entre 2010 e 2014, sendo que atingiu valores de 13, 16 e 10/10.000 NV nos anos de 

2015, 2016 e 2017, respectivamente. Esse aumento está principalmente associado aos casos de 

microcefalia, em decorrência do pico da Síndrome Congênita do Zika Vírus no Brasil entre 2015 

e 2017. Em 2018 e 2019 os números da incidência de malformações do SNC ficaram em torno de 

9/10.000 NV. A incidência de DTN teve valores entre 4,0 e 4,8/10.000 NV, sendo que o maior 

valor foi no ano de 2016. 

Estes dados mostram que, ao menos em análise preliminar, o aumento da venda de 

agrotóxicos não se correlaciona com um aumento agudo de malformações do SNC, assim como 

quando se considera apenas DTN. No entanto, nesta análise estão juntos estados com poucas e 

aqueles com grandes vendas de agrotóxicos.  

Na Tabela 1 estão apresentados os dados relativos e absolutos do nosso principal objeto de 

estudo, que são as malformações do sistema nervoso e de forma específica, os defeitos de tubo 

neural. A Tabela mostra as malformações inclusas tanto na divisão por SNC segundo o CID-10 

(corresponde à classificação utilizada aos dados disponíveis no DATASUS) quanto as 

malformações oriundas de DTN. Calculamos medidas relativas e absolutas para visualizarmos o 

panorama do impacto das malformações. 

No período de 2010 a 2019 foram registrados 29.157.184 nascidos vivos. Desses, 239.011 

Figura 5. Incidência de malformações congênitas do SNC e DTN, de 2010 a 2019, no Brasil O gráfico 

mostra a incidência do número de casos de malformações congênitas do SNC (colunas listradas) e DTN 

(colunas pretas) separada e comparativamente. A média da incidência de SNC foi de 10,3 (±2,78) e a de DTN 

foi de 4,3/10.000 NV (±0,23). 
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(0,82%) foram detectados com pelo menos 1 malformação congênita de qualquer tipo. 

Considerando o número total de nascidos vivos com malformação congênita de qualquer tipo, 

12,58% foram diagnosticados com malformações do SNC, que corresponde a 30.066 indivíduos.  

No que tange os defeitos de tubo neural, temos que dos 30 mil casos de malformações do SNC, 

12.664 (42,12%) nascidos vivos, tiveram malformações oriundas de DTN. Os casos de DTN 

correspondem a 5,30% do pool de nascidos vivos com malformações congênitas.  

Para visualizar o tamanho do efeito no Brasil, elaboramos mapas temáticos (Figuras 6-8). 

Nos mapas, há a combinação dos dados de comercialização de agrotóxicos, e a incidência de DTN 

e de incidência de malformações congênitas do SNC no ano mais antigo da série (2010), em um 

Malformações do SNC 
DTN 

 n 

Anencefalia 

Craniorraquisquise 

Iniencefalia 

Encefalocele* 

Microcefalia 

Malf. do aqueduto de Sylvius 

Atresia fendas Luschka e forâmen de Magendie 

Outras hidrocefalias cong.  

Hidrocefalia cong. inespecífica 

Malf. congs. do corpo caloso 

Arrinencefalia 

Holoprosencefalia 

Outras deformidades por redução do encéfalo 

Displasia do septo e das vias ópticas 

Megalencefalia 

Cistos cerebrais congs. 

Outras malf. cong. específicas do encéfalo 

Malf. cong. inespecíficas do encéfalo 

Espinha bífida* 

Amielia 

Hipoplasia e displasia da medula espinal 

Diastematomielia 

Outras malf. congs. da cauda equina 

Hidromielia 

Outras malf. cong. especifs. da medula espinal 

Malf. cong. inespecíficas da medula espinal 

Síndrome de Arnold-Chiari 

Outras malf. cong. específicas do sistema nervoso 

Malf. cong. inespecíficas do sistema nervoso 

Anencefalia 4.395 

Craniorraquisquise 
23 

Encefalocele frontal 

Encefalocele nasofrontal 

Encefalocele occipital 

Encefalocele de outras 

localizações 

Encefalocele inespecífica 

1.939 

Espinha bífida cervical c/ 

hidrocefalia 

Espinha bíf. torácica c/ hid. 

Espinha bíf. lombar c/ hid. 

Espinha bíf. sacra c/ hid. 

Espinha bíf. inespecífica, c/ hid. 

Espinha bíf. cervical, s/ hid. 

Espinha bíf. torácica, s/ hid. 

Espinha bíf. lombar, s/ hid. 

Espinha bíf. sacra, s/ hid. 

Espinha bíf. inespecífica 

 

6.307 

n = 30.066 n = 12.664 

Tabela 1. Lista das malformações do SNC e DTN em quantidades absolutas e relativas no Brasil (2010-

2019). Nas duas primeiras colunas estão as listas de malformações de SNC e DTN inclusas nas análises desse 

estudo. n: número absoluto (somatório de casos).*: subcategorias da Encefalocele e Esp. bífida expressas na 

coluna ao lado (DTN). Fonte: DATASUS (2021) 
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ano medial (2015) e no ano mais recente (2019). As cores mais escuras dos mapas refletem as UF 

com maiores índices em suas respectivas medidas, enquanto as cores claras são compartilhadas 

pelas UF que registraram menores quantidades. Agrupamos cada tipo de mapa por ano, para 

facilitar a análise comparativa.  

Os mapas temáticos do ano de 2010 (Figura 6) indicam as maiores quantidades de 

agrotóxicos comercializados em São Paulo e Mato Grosso (>50.000 toneladas de IA, cada); a 

incidência de DTN foi maior em Rondônia, Paraná, Santa Catarina, Paraíba, Pernambuco e Sergipe 

(>4,9 casos/10.000 NV); e a incidência de malformações do SNC foi maior em Rondônia e 

Roraima (>11,2/10.000 NV). 

Em 2015, São Paulo e Mato Grosso apresentaram os maiores valores de comercialização 

de agrotóxicos (>70.000 toneladas de IA, cada). As UF que tiveram maiores índices de incidência 

foram Rondônia, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Sergipe (>5,5/10.000 NV). O ano de 2015 

foi quando tivemos um pico de casos de microcefalia em decorrência da Síndrome Congênita do 

Zika Vírus. Por isso, na maior parte do país, a incidência de malformações congênitas ficou entre 

5,4 e 20,2/10.000 NV, mas destacaram-se Tocantins, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba e Sergipe 

(entre 20,2 e 35/10.000 NV). A UF mais afetada pela ocorrência de malformações do SNC foi 

Pernambuco, com índices entre 35 e 42,4/10.000 NV. 

Na análise comparativa de 2019, as três UF que lideraram a comercialização de agrotóxicos 

foram Mato Grosso (>100.000 toneladas de IA), seguido por São Paulo e Rio Grande do Sul 

(>70.000 toneladas de IA). Sergipe e Amapá registraram >7,3 casos de DTN/10.000 NV; e Sergipe, 

Amapá, Tocantins e Espírito Santo tiveram >12,9 casos de malformações do SNC/10.000 NV. 
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Figura 6. Mapas temáticos da comercialização de agrotóxicos, incidência de DTN e malformações congênitas do 

SNC em 2010 no Brasil 
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Figura 7. Mapas temáticos da comercialização de agrotóxicos,incidência de DTN e malformações congênitas do 

SNC em 2015 no Brasil 
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Figura 8. Mapas temáticos da comercialização de agrotóxicos, incidência de DTN e malformações congênitas 

do SNC em 2019 no Brasil 
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A análise visual e comparativa por meio dos mapas pode fornecer base para inferências e 

observações, principalmente de cunho epidemiológico; todavia, fez-se necessário investigar 

possíveis relações entre as variáveis quantitativas segundo a correlação de Spearman. A análise de 

correlação de Spearman foi feita para cada UF separadamente na série temporal de 2010 a 2019. 

Nesse estudo, apenas as UF que apresentaram correlações significativas foram representadas 

graficamente.  

Sendo assim, pareamos separadamente os dados de agrotóxicos e malformações do SNC 

(Figura 9) e os dados de agrotóxicos e DTN (Figura 10). Cada gráfico representa uma UF, e cada 

ponto do gráfico de dispersão representa um ano da série (2010 a 2019). No eixo X, está o 

quantitativo de incidência (SNC ou DTN) e no Y, a quantidade de agrotóxicos em toneladas de 

ingrediente ativo comercializados.  

Houve correlação entre malformações do SNC e comercialização de agrotóxicos no Acre 

(p = 0,04 e r = 0,6485) e Roraima (p = 0,01 e r = -0,7818; Figura 9). Na análise de correlação entre 

DTN e comercialização de agrotóxicos, as UF do Acre (p =0,0306 e r = 0,6970), Roraima (p = 0,04 

e r = -0,6606), Maranhão (p = 0,04 e r = 0,6485) e Goiás (p = 0,03 e r = 0,6727) tiveram resultado 

significativo para a correlação de Spearman (Figura 10). Roraima obteve índices de correlação 

negativa em ambas as análises. As demais UF tiveram correlações positivas.  

Figura 9. Gráficos da correlação entre total de ingredientes ativos comercializados e a incidência de 

malformações do SNC em Roraima e no Acre (2010-2019) Fonte: IBAMA, 2020; DATASUS, 2020. 
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Conforme citado anteriormente, um estudo prévio do nosso grupo de pesquisa testou dois 

inseticidas de interesse, cipermetrina (organofosforado) e clorpirifós (piretróide; Figura 3), em 

embriões da rã Xenopus laevis. Assim, resolvemos testar a correlação entre a comercialização 

destes dois ingredientes ativos com os nascimentos de malformações do SNC e DTN 

especificamente. 

Para isso, utilizamos os dados de comercialização de agrotóxicos do IBAMA segundo as 

vendas de agrotóxicos por ingrediente ativo por UF. São listados mais de 80 ingredientes ativos e 

dentre eles, selecionamos a cipermetrina e o clorpirifós para realizar análise de correlação. Na 

Figura 11 é possível perceber que a comercialização anual de cipermetrina (média = 1189 ±1172) 

é menor que a de clorpirifós (média = 8415 ± 4064) em quase 8 vezes.  

Figura 10. Gráficos da correlação entre total de ingredientes ativos comercializados e a incidência de DTN 

no Maranhão, Roraima, Acre e Goiás (2010-2019). Fonte: IBAMA, 2020; DATASUS, 2020. 
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Figura 11.  Montante de vendas de cipermetrina e clorpirifós no Brasil, de 2010 a 2019. Fonte: IBAMA, 2020. 

A correlação entre comercialização de cipermetrina e a incidência de DTN foi significativa 

pra Tocantins (r = 0,73, p = 0,020), Bahia (r = 0,69, p = 0,030), Rio Grande do Norte (r = 0,72, p 

= 0,02) e Goiás (r = -0,67, p = 0,039; Figura 12). 

Figura 12. Gráficos da correlação entre comercialização de cipermetrina e incidência de DTN em 

Tocatins, Bahia, Rio Grande do Norte e Goiás (2010-2019). Fonte: IBAMA, 2020; DATASUS, 2020. 
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A análise de correlação entre a venda de clorpirifós e a incidência de DTN revelou 

correlação significativa para Roraima (r = -0,64, p = 0,049), Tocantins (r = 0,68, p = 0,034) e Paraná 

(r= -0,67, p = 0,039; Figura 13).  

Embora o montante de venda de cipermetrina seja menor, a análise com esse composto 

parece ser mais refinada. Essa hipótese está associada à evidência emque Unidades Federativas que 

ainda não tinham apresentado correlação significativa nos testes anteriores considerando todos os 

agrotóxicos, tiveram suas primeiras ocorrências nesse estudo: Bahia e Rio Grande do Norte. Um 

evento similar ocorreucom o Paraná, que teve a primeira ocorrência de correlação significativa 

segundo a análise com clorpirifós. 

  

5 DISCUSSÃO 

Nossos resultados apontam que no Acre, no Maranhão e no Estado de Goiás, houve uma 

correlação positiva entre o aumento dos casos de malformações congênitas de DTN e o uso de 

agrotóxicos ao longo do tempo; e o Acre também teve correlação positiva entre o aumento de casos 

Figura 13.Gráficos da correlação entre comercialização de clorpirifós e incidência de DTN em 

Roraima, Tocantins e Paraná (2010-2019). Fonte: IBAMA, 2020; DATASUS, 2020. 
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de malformações congênitas do SNC e o uso de agrotóxicos de 2010 a 2019. Essas UF, entretanto, 

não são àquelas que mais vendem agrotóxicos e, em sua maioria, estão espacialmente distantes do 

polo de produção de commodities do Brasil. Além disso, Roraima apresentou correlação negativa, 

indicando que os dados de comercialização de agrotóxicos são inversamente proporcionais em 

relação a incidência de DTN: os casos aumentam enquanto as vendas diminuem e vice-versa. 

Analisando o impacto da comercialização de cipermetrina e a incidência de DTN, nossos 

dados indicam que houve correlação para Tocantins, Bahia e Rio Grande do Norte. Na correlação 

com clorpirifós, detectamos correlação positiva em Tocantins. Registramos também correlações 

negativas ao analisar cipermetrina em Goiás; e ao analisar clorpirifós, as correlações foram 

negativas em Roraima e no Paraná.  

Em linhas gerais, Acre, Maranhão, Goiás, Tocantins, Bahia, Rio Grande do Norte foram as 

UF identificadas com correlação entre agrotóxicos e malformações congênitas do SNC, seja 

agrotóxicos totais ou somente cipermetrina/clorpirifós; tanto malformações do SNC quanto 

somente DTN. A existência de heterogeneidade na incidência de malformações do SNC ou DTN 

entre diferentes estados do Brasil podem estar associados a características genéticas populacionais, 

além de variações ambientais (REIS et al., 2021).  

As análises de correlação de Spearman e seus resultados podem sofrer influências 

multifatoriais, tanto na origem, qualidade e especificidade dos dados de agrotóxicos quanto nos 

dados de nascidos vivos com malformações congênitas Subnotificação (registros de nascidos vivos 

no DATASUS abaixo do esperado); dificuldade de acesso das famílias a uma Unidade de Saúde; 

subfiscalização das entidades governamentais como IBAMA, etc. 

Nesse sentido, o acesso e o refinamento dos dados de agrotóxicos constituíram uma das 

limitações desse estudo. O dado com maior cobertura geográfica e temporal é disponibilizado pelo 

IBAMA proveniente dos Relatórios de Produção, Importação, Comercialização e Exportação de 

Agrotóxicos. Esse banco de dados fornece as toneladas de ingrediente ativo vendido por UF. 

Alguns estudos anteriores utilizaram índices para estimar, por exemplo, o kg de ingrediente ativo 

por hectare de área cultivada; ou kg de ingrediente ativo por habitantes. No entanto, para o presente 

estudo, essas medidas não seriam relevantes em um primeiro momento em decorrência da pouca 

especificidade desses dados. Isso se deve ao fato de que a medida de kg de ingrediente ativo por 

área cultivada realizada em outros estudos é uma estimativa para um número reduzido de 

agrotóxicos utilizados em áreas cultivadas de commodities. O cultivo de commodities está 
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majoritariamente concentrado em UF como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio 

Grande do Sul, e por isso, essa medida dificilmente representaria todas as UF do Brasil. De outro 

modo, embora o índice de kg de ingrediente ativo por habitante seja bastante aplicável a nível 

municipal, a nível de UF ocorre uma homogeneização das áreas agrícolas que difere da realidade 

brasileira. No Brasil, as áreas agrícolas estão localizadas principalmente em regiões rurais das UF. 

O uso desse índice para uma análise nacional pressuporia a distribuição de agrotóxico na população 

de maneira uniforme, a menos que a análise incluísse a estratificação da UF em um grupo urbano 

e outro rural.  

De outra maneira, caso as entidades estaduais tivessem um controle minucioso de uso e 

aplicação de agrotóxicos, seguido da divulgação desses dados para a população, certamente os 

resultados obtidos nessa pesquisa apresentariam maior razoabilidade. Em razão da sistematização 

deficitária que encontramos na maior parte do território brasileiro, dificilmente mensuraríamos o 

real impacto da exposição aos agrotóxicos sofrida pela população. Além disso, o lobby exercido 

pelas grandes empresas pode interferir ou impedir o acesso à informação (DUTRA; FERREIRA, 

2017). 

A falta de especificidade nos dados de agrotóxicos e a metodologia de correlação aplicada 

podem ter desfavorecido as análises do nosso estudo. Um último fator que implica diretamente nos 

níveis de correlação encontrados é a subnotificação nos sistemas públicos. Para avaliar a qualidade 

das informações sobre anomalias congênitas do SINASC, pesquisadoras compararam os registros 

de nascidos vivos com anomalias congênitas disponíveis no SUS versus os registros do próprio 

Centro de Atenção Integrada à Saúde da Mulher em São Paulo, para o mesmo período 

(LUQUETTI; KOIFMAN, 2009). O resultado da pesquisa foi que houve quase 50% de 

subnotificação para anomalias congênitas em geral, diminuindo para 36,4% quando a análise se 

restringiu a anomalias congênitas graves (LUQUETTI; KOIFMAN, 2009). Certamente houve 

melhoria contínua no alcance do SINASC no decorrer dos anos, haja vista o crescimento nas 

publicações governamentais sobre os defeitos congênitos nos últimos 10 anos (BRASIL, 2021a; 

BRASIL, 2021b). 

 O Estudo Complementar à Aplicação da Técnica de Captura-Recaptura publicado ainda 

em fase experimental pelo IBGE em Abril de 2022 coletou dados de 2016 a 2019 do IBGE nas 

Estatísticas do Registro Civil e do Ministério da Saúde no Sistema de Informações sobre Nascidos 

Vivos (BRASIL, 2022). As taxas de sub-registro e subnotificação correspondem aos nascimentos 
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e os óbitos que não são registrados dentro do prazo legalmente estabelecido. Em 2016, a taxa de 

sub-registro do IBGE em mães que tinham entre 25 e 44 anos ficou em torno de 2%. Em 2019, a 

taxa oscilou entre 1,94% e 1,23% para essa faixa etária. A taxa de subnotificação do Ministério de 

Saúde atingiu no máximo 1,40% e no mínimo 0,99% para mães entre 25 e 44 anos em 2016. Em 

2019, a taxa foi menos de 1% para essa faixa etária. Todavia, a subnotificação considerando mães 

de 47 a 49 anos chegou a atingir a marca de quase 6%; assim como o sub-registro para mães entre 

15-18 anos e 47-49 anos, que teve percentuais de até 8%. Ao considerar o local de nascimento, os 

dados indicam que houve de 15 a 30% de sub-registro dos que nascem em domicílios e em lugares 

categorizados como “Outro” e “Ignorado”. Dessa forma, os dados experimentais mais recentes nos 

indicam avanço na diminuição da subnotificação de nascidos vivos no Brasil nos últimos anos. 

Ainda assim, faz-se necessário intensificar as políticas de intervenção na saúde pública a partir de 

programas, iniciativas e parâmetros que atendam as demandas do cenário local para toda a 

população. 

A partir desse trabalho também identificamos métodos mais completos e robustos para a 

análise de correlações espaço-temporais. Um deles é por meio do uso do software SaTScan™, que 

serve para realizar a estatística de varredura espacial, temporal e espaço-temporal. Diversos autores 

apontam essa ferramenta como parte de uma metodologia eficiente para identificar fatores 

genéticos e/ou ambientais relacionados aos defeitos congênitos (GROISMAN et al., 2017; ROCHE 

et al., 2017; GILI et al., 2015; DENG et al., 2013; ORIOLI et al., 2011). Outros métodos 

semelhantes incluem a Razão de Incidências Espacial (RIE), o Indicador Local de Associação 

Espacial (LISA) e o uso de indicadores de saúde e ambientais para realizar análises estatísticas 

(LIMA et al., 2019; REIS et al., 2021; PIGNATI et al., 2017). Ressaltamos que a ocorrência de 

correlação positiva ou negativa não estabelece uma relação de causalidade, mas aponta uma 

possível influência de determinado fator (agrotóxicos) sobre outro evento (malformações do SNC). 

Ou seja, além dos defeitos congênitos possuírem causa multifatorial, nesse estudo nos propusemos 

a analisar os agrotóxicos como fatores ambientais de risco para a ocorrência de malformações 

congênitas. Sendo assim, faz-se necessário investigar outros potenciais fatores de risco para 

identificar quais são e como impactam a saúde dos nascidos vivos.  

Codificar e constatar os casos de defeitos congênitos adequadamente são essenciais para 

sua vigilância, e erros nesse processo podem mascarar o nível de impacto das anomalias congênitas 

em uma população, levando a conclusões equivocadas acerca da eficácia dos programas e 
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influenciando as políticas de saúde, assim como a alocação de recursos (LUQUETTI; KOIFMAN, 

2011). Nesse sentido, o SINASC nos permite vislumbrar o impacto das anomalias congênitas, mas 

não nos permite fazer medidas muito próximas da realidade, pois o sistema só contabiliza os casos 

de defeitos do tubo neural entre os nascidos vivos, diferindo de outros sistemas de informações que 

também consideram abortos e mortes fetais devido as malformações congênitas. O potencial tóxico 

e disruptor dos pesticidas capazes de induzir malformações congênitas pode ter sido o desfecho de 

óbitos fetais e abortos espontâneos, logo, contabilizar essas estatísticas dariam mais fidelidade aos 

dados epidemiológicos (DUTRA; FERREIRA, 2017).  

A subnotificação, a falta de notificação de óbitos fetais e abortos, e outros desafios 

associados ao SINASC podem em parte ser contornados com pesquisas colaborativas, como por 

exemplo a partir da Red Latinoamericana de Malformaciones Congénitas (ReLAMC) e do Estudo 

Colaborativo Latino Americano de Malformações Congênitas (ECLAMC), que operam dados 

epidemiológicos de origem clínica (REIS et al., 2021; CARDOSO-DOS-SANTOS et al., 2020). 

Esses resultados, além de comparados entre os países latino-americanos, também poderiam ser 

analisados na perspectiva global, a partir de redes como a International Clearinghouse for Birth 

Defects Surveillance and Research (ICBDSR), a EUROCAT e outras (ORIOLI et al., 2020). As 

redes internacionais de saúde juntamente aos esforços da sociedade acadêmica visam estabelecer 

uma cobertura e acompanhamento mundiais das malformações congênitas, a fim de apontar fatores 

de risco para a etiologia dos defeitos congênitos a partir de diferentes registros (LUQUETTI; 

KOIFMAN, 2011). As análises dessas instituições permitem mensurar o impacto dos defeitos 

congênitos nas crianças, familiares e assistência médica; e planejar tanto estratégias primárias de 

prevenção, quanto o suporte e acompanhamento às famílias; dessa forma, fomentam a vigilância, 

pesquisa e prevenção dos defeitos congênitos (National Birth Defects Prevention Network, 2004). 

Alguns estudos similares ao que apresentamos foram feitos em diferentes UF do Brasil, mas quase 

nunca se associa a pesquisa bibliográfica ao acompanhamento ativo de casos como um follow-up 

ou acrescentando análises clínicas e/ou genéticas materno fetais (DUTRA; FERREIRA, 2017; 

SILVA, 2011; OLIVEIRA et al., 2014; DUTRA; FERREIRA, 2019). 

Existem ferramentas propostas pela comunidade acadêmica e outras instituições que podem 

minimizar os efeitos da subnotificação e da inexistência de programas de vigilância de defeitos 

congênitos em alguns países, como por exemplo o aplicativo Global Birth Defects e o software 

PreSurv Suite, sendo esse último desenvolvido pelo Centro Internacional de Defeitos Congênitos 
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(ICBD) em colaboração com o CDC (DOLK et al., 2021). Para o Brasil, foi elaborado um Manual 

de Preenchimento e de Codificação de Anomalias Congênitas no Campo 34 da Declaração de 

Nascido do SINASC, como um instrumento de trabalho e consulta rápida aos profissionais 

envolvidos na identificação e codificação das anomalias (CASTILLA et al., 2010). 

Esse estudo poderá ser utilizado como base e direcionamento para pesquisas futuras, 

especialmente aquelas que visam analisar correlações a partir de dados diretos e mais refinados de 

registros de nascidos vivos e uso de agrotóxicos. Nesse sentido, reforçamos a necessidade de 

melhorias na coleta e disponibilização de dados sobre o controle e fiscalização do uso de 

agrotóxicos no Brasil. Por fim, ressaltamos a importância de identificar e caracterizar espaço-

temporalmente regiões prioritárias para a vigilância epidemiológica de defeitos congênitos, a fim 

de gerar ações de prevenção e diminuição de possíveis impactos na saúde coletiva. 

 

6 CONCLUSÕES 

Esse estudo ecológico sugere que a exposição aos agrotóxicos pode ser um dos fatores que 

influencia o aumento de malformações congênitas do SNC e/ou DTN apenas em algumas Unidades 

Federativas do Brasil. Apesar da neurotoxicidade dessas substâncias e de seus efeitos nocivos 

mediante exposição no desenvolvimento pré-natal, esse estudo não se propôs a estabelecer uma 

relação direta ou de causalidade entre os dados pouco refinados disponibilizados publicamente e 

os resultados obtidos nas análises de correlação. Nesse sentido, das 27 Unidades Federativas do 

Brasil, em 5 UF houve correlação positiva significativa nos testes; 2 UF tiveram correlações 

negativas significativas; e 1 UF apresentou resultados significativos em dois testes diferentes, 

sendo uma correlação positiva e outra negativa. Assim, na maioria das UF (19 das 27) não houve 

resultados de correlação significativos, e apenas em 8 UF foram detectadas correlações 

significativas.  

O método utilizado nesse estudo impossibilitou a avaliação de especificidades na correlação 

espaço-temporal entre a comercialização de agrotóxicos e a ocorrência de malformações 

congênitas no Brasil. Por isso, mais investigações são necessárias para identificar as características 

particulares dessas UF que podem influenciar a exposição por meio de um método mais acurado. 

Os dados organizados nesse trabalho compõem uma análise exploratória da comercialização de 

agrotóxicos e da ocorrência de malformações congênitas do SNC no Brasil, tocando aspectos 

essenciais da vigilância epidemiológica de defeitos congênitos.   
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