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Na regiao cacaueira do su1 do estado da Bahia, os inseficidas organoclora- 
dos, mormenteo 1,2,3,4,5,6-hexaclorociclohexano (HCH), comercializado no Brasil como 
“BHC”, e o diclorodifazilfricloroefano (DDT) vêm sendo usados hú cerca de40 anos res- 
pectivamente na cultura do cacau e em programas de saúde pública de combate a insefos 
vefores de várias doencas, especialmente a malária. 

Este frabalho apresen fa os resultados dos exames realizados em 127 pessoas 
da área, todas do sexo masculino, entre 15 e 52 anos de idade, separados em oifo grupos a 
saber: tres grupos consfifuídos de pessoas cuja ocupa@o as expunha ao BHC a 1,5% ou 
seja, hexaclorociclohexano (HCH) técnico; dois grupos formados por indivíduos que fi- 
nham confafo ocasional com os produ fos ou frabalhavam em áreas próximas àquelas onde 
os mesmos eram empregados; doisgrupos formados por aplicadores de DDT e o úlfimo, o 
grupo controle, foi formado por 50 indivíduos que nao finham anfecedenfes de exposigtio 
ocupacional a inseficidas. Submeferam-se todos os parficipanfes a exames para defermi- 
na@o de pardmefros bioquímicos, hemafokígicos e de resíduos de inseficidas organoclo- 
rados no sangue. Vbrfficou-se que o manuseio inadequado dos produ fos e o nao uso de equi- 
pamenfo de profe@o individual, aliados a um maior fempo de exposi@o, aumenfavam 
significativamente as faxas de TGO e TGB nos aplicadores de HCH fécnico e de DD1; 
sendo que entre os primeiros, as faxas de fosfatase alcalina, de albumina e de colesterol 
também resulfaram mais elevadas, conformedemons frado pelas cifras explicadas no ar t igo 
e apresentadas nas fabelas. 

Dianfe da alfa morbidade entre os indivíduos utilizando praguicidas, seja 
na agriculfura seja em campanhas de saúde pública, é importante que se insfifuam pro- 
gramas para ensinar os frabalhadores a evitar a confamina@o pessoal e ambiental me- 
dianfe bons hábitos de higiene, uso de equipamenfo de pro fe@0 individual e manuseio cor- 
reto dos produ tos, e para conscienfizar os empregadores rurais e as autoridades de saúde 
pública a’a importancia de fornecer equipamentos de profe@ e de realizar exames perió- 
dicos de saúde a fim de reduzir a polui@o do meio ambiente e os riscos ocupacionais dos 
trabalhadores do campo promovendo melhores condi@es de vida para a popula@o rural 
em geral. 

Embora a utilizacáo dos pragui- 
cidas tenha permitido ao homem aumentara 
produtividade agrícola assim como controlar 

ou erradicar, em muitos países, alguns veto- 
res de doengas endêmicas transmissíveis, tem, 
por outro lado, ocasionado diversos agravos 
à saúde do ser humano e ao meio ambiente. 
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’ Enderece para correspondência: Universidade Federal da 
Bahia, Faculdade de Farmáóa, Laboratório de Toxicolo- 
gra, 40.210 Salvador, Bahia, Brasil. 



Em 1973 a Organizacao Mundial 
da Saúde (OMS) estimou que anualmente 
ocorriam no mundo mais de 500 000 intoxi- 
cacoes por praguicidas, com urna provável 
taxa de letalidade de 1%. Hoje, calcula-se que 
nos países em desenvolvimento ocorram cerca 
de 375 000 casos agudos de intoxica@0 hu- 
mana por praguicidas, resultando em 10 000 
mortes, o que corresponde a aproximada- 
mente um caso por minuto e urna morte a cada 
hora. No México, por exemplo, a taxa de le- 
talidade por praguicidas é estimada em 11,5% 
(1). Já nos Estados Unidos da América (ELIA), 
o coeficiente de mortalidade atribuído a enve- 
nenan-rento por pesticidas foi estimado em 065 
por um milhao de habitantes acreditando-se que 
para cada caso de envenenamento fatal, ocor- 
ram 100 não fatais (2). 

Um estudo realizado na Babia em 
1987 demonstrou que o Centro de Controle de 
Intoxica@es da Cidade do Salvador atendeu 
5 833 pacientes intoxicados por produtos 
químicos; a maioria dos casos devido a me- 
dicamentos, com 2 290 intoxicados, e a se- 
guir a praguicidas, com 1 384 atendimentos. 
Entre estes últimos, foram os inseticidas que 
causaram maior número de intoxicacões 
agudas na Bahia, de 1983 a 198% Até 1985 os 
inseticidas organoclorados ocuparam a lide- 
ranga sendo superados pelos organofosfora- 
dos em 1986. As intoxicacóes por inseticidas 
organofosforados aumentaram gradativa- 
mente ao longo dos anos,passando de 10,5% 
em 1984 para 12,6% em 1985, para 29,3% em 
1986 e, somente no primeiro semestre de 1987, 
para 30,5% _ Em relacáo à letalidade, os inse- 
ticidas organofosforados foram responsáveis 
pela maioria dos casos fatais, seguindo-se os 
organoclorados, os fungicidas e, por último, 
os herbicidas (3). 

Embora o maior número de in- 
toxicacões por praguicidas ocorra de forma 
acidental, ou intencional por tentativa de 
suicídio, o grupo de indivíduos ocupacional- 
mente expostos a estes xenobióticos repre- 
senta importante grupo de risco face as pe- 
culiaridades desta modalidade de exposi@o, 
notadamente nos países subdesenvolvidos. 

No Brasil, a exposicáo ocupacio- 
nal a praguicidas tem caracteristicas particu- 
lares, em virtude da precariedade das condi- 
@es de vida e de trabalho do homem rural, 
envolvendo importantes fatores de risco para 
a saúde -especialmente a pobreza, desnu- 
tri@o, condicões de moradia, disponibili- 
dade de água potável, destino de dejetos e 
educacáo-, associada à presenta, no local de 
trabalho, de animais peconhentos, de agen- 
tes biológicos e de vetores de doencas trans- 
missíveis . 

Um estudo realizado nos EUA em 
1969 demonstrou que para todas as doencas 
ocupacionais ocorridas em trabalhadores 
agrícolas, a taxa de morbidade era de 8,5 por 
mil trabalhadores -tres vezes maior do que 
a de trabalhadores da indústria que foi de 2,6 
por 1000 (2). Em 1969, somente no estado da 
Califórnia, ocorreram na agricultura 727 
doencas ocupacionais ocasionadas por pro- 
dutos químicos. Destas, 32% causadas por 
inseticidas organoclorados, 6% por fertili- 
zantes e 44% por outros produtos náo iden- 
tificados. Dos 175 casos diagnosticados como 
envenenamento sistêmico, 80% foram atri- 2 

0 
buídos aos inseticidas organofosforados (2). 

Além da aplica@o agrIcola, deve- 
ti 

se também destacar o risco ocupacional de 2 
exposicáo aos praguicidas por ocasiáo das 3 
campanhas de saúde pública no combate a 8 
vetores de doencas transmissíveis como, por 
exemplo, malária, febre amarela, dengue, % 
doenca de Chagas, tifo, oncocercose, esquis- u 
tossomose, filarIase, leishmaniose, peste, etc., z 
que representarn sério problema de saúde 
pública na América Latina e no Caribe. 

$ 

Baker et al. (4), em 1974, descre- G 
veram urna epidemia de envenenamento en- 
tre trabalhadores do programa de controle da 13 

malária no Paquistáo, devido à aplica@0 de M 
malation, um inseticida organofosforado até 0 

entáo considerado inócuo. Dos 7 500 traba- w 
lhadores envolvidos no controle antivetorial 
da malária, 2 800 sofreram pelo menos um 
episódio de intoxica@0 pelo malation, e des- 

i 

s 
tes, cinco faleceram. 

Entre os agentes ambientais no- a 

civos para a saúde, as substâncias químicas, 
notadamente os praguicidas e os produtos 513 
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químicos industriais, ocupam lugar cada vez 
mais importante entre os problemas de saúde 
pública nos países em desenvolvimento. 0 uso 
indiscriminado dos praguicidas -inclusive 
dos compostos com elevada acumulacáo, 
como os inseticidas organoclorados- asso- 
ciado à inexistencia de legislacáo e fiscaliza- 
cáo adequadas para o seu emprego na agri- 
cultura e sua comercializacáo, e à precariedade 
de atendimento clínico e de servicos de me- 
dicina ocupacional rural, concorrem para que 
a incidencia de intoxicacóes, de doencas pro- 
fissionais e de acidentes relacionados com tais 
substancias seja relativamente maior nos paí- 
ses em desenvolvimento. Nestes países a si- 
tuagáo complica-se ainda mais devido a mui- 
tos casos nao serem registrados, o que dificulta 
a elabora@0 de estatisticas reais sobre o nú- 
mero de intoxicacóes agudas e crônicas que 
ocorrem na populacáo. 

Vários estudos, notadamente os 
realizados na América Latina, demonstram 
que nos países subdesenvolvidos e em de- 
senvolvimento a acumulacáo de resíduos de 
praguicidas, mormente os organoclorados, no 
sangue, no tecido adiposo e no leite materno, 
é muito superior àquela verificada nos países 
desenvolvidos. Isto justifica que se realizem 
mais investigagóes cobrindo diversas regióes 
e diferentes grupos de risco, a fim de adqui- 
rirem-se maiores conhecimentos sobre a si- 
tuacáo real nesses países. 

0 objetivo principal deste traba- 
lho foi avaliar o nível de exposicáo por parte 
dos aplicadores de hexaclorociclohexano a 
1,5% do isômero gama (HCH técnico), nas 
lavouras cacaueiras do estado da Bahia, e dos 
aplicadores de diclorodifeniltricloroetano 
@DI’), em campanhas de controle ao vetor da 
malária na mesma regiáo. Outro objetivo foi 
pesquisar fatores considerados de risco nes- 
sas modalidades de exposicáo e coletar infor- 
macóes que permitissem avaliar 0 impacto 
da exposicáo para a saúde do trabalhador, 
através de determinacóes bioquímicas e 
hematológicas. 

M ATERIAL 
EMÉTODOS 

Amostragem 

Este estudo, realizado na regiáo 
su1 do estado da Bahia, formada por vários 
municípios onde a principal atividade eco- 
nômica é a cultura do cacau, extendeu-se de 
janeiro de 1983 a fevereiro de 1985. Em dois 
dos principais municípios, Ilhéus e Itabuna, 
selecionaram-se algumas fazendas de cacau, 
combase no número de trabalhadores envol- 
vidos na aplicacáo de praguicidas, freqüên- 
cia das aplica@es, facilidade de acesso as 
propriedades, bem como registro e tempo de 
permanencia dos aplicadores nas fazendas. 
Nas propriedades que aceitaram participar do 
estudo, os trabalhadores que tomaram parte 
o fizeram voluntariamente depois de lhes se- 
rem explicados os objetivos da investigacáo. 
Além dos trabalhadores agrícolas, incluíram- 
se também todos os indivíduos engajados em 
campanha de saúde pública no combate ao 
vetor da malária na regiáo. Ao todo, partici- 
param 127 adultos, do sexo masculino, dis- 
tribuídos em oito grupos a saber: 

Grupo 1: Aplicadores de HCH 
técnico na lavoura cacaueira, com exposicáo 
durante três dias, utilizando máscara de pro- 
tecáo respiratória (n = 6). 

Grupo 2: Aplicadores de HCH 
técnico na lavoura cacaueira, com exposicáo 
durante tres dias, sem fazer uso de máscara 
de protegáo respiratótia (n = 7). 

Grupo 3: Aplicadores de HCH 
técnico na lavoura cacaueira, com exposi- 
cáo durante quatro dias, usando máscara 
(n = 6). 

Grupo 4: Técnicos agricolas, com 
atividade de extensáo rural na lavoura ca- 
caueira (n = 10). 

Grupo 5: Trabalhadores rurais 
com atividade laboral próxima à área de apli- 
ca@¡0 do inseticida na lavoura (n = 19). 

Grupo 6: Aplicadores de DlYI em 
campanhas de saúde pública, com tempo de 
exposicáo igual ou inferior a um ano (n = 15). 



Grupo 7: Aplicadores de DlYT em 
campanhas de saúde pública, com atividade 
superior a cinco anos (n = 14). 

Grupo 8: Indivíduos da popula- 
cao geral sem história de exposicao a pragui- 
cidas e que serviram como grupo controle 
(n = 50). 

Acompanharam-se os indiví- 
duos dos grupos 1,2 e 3 durante seu trabalho 
de tres ou quatro dias de pulverizacao das la- 
vouras cacaueiras com o HCH técnico, na 
propor@o de 15 a 17 kg/ha, utilizando má- 
quina costal motorizada, durante oito horas 
diarias. A diferenca entre os trabalhadores dos 
grupos 1 e 2, que aplicaram o HCH técnico 
durante tres dias, foi o fato que este último 
grupo, além de nao utilizar máscara de pro- 
te@o respiratória também nao fora orientado 
sobre as técnicas e os hábitos no trabalho. 

0 grupo 4 constituiu-se de téc- 
nicos agrícolas em sua capacidade de exten- 
sionistas rurais que, em virtude de orienta- 
rem determinados projetos e práticas 
agrícolas, encontravam-se eventualmente na 
lavoura cacaueira durante ou após períodos 
de aplicacao de inseticidas. 

0 grupo 5 constituiu-se de 19 in- 
divíduos que exerciam atividade laboral de 
jardinagem próximo à área de cultura de ca- 
cau, alimentando-se no mesmo restaurante 
usado pelos trabalhadores dos grupos ante- 
riores, e residindo no mesmo município. 

Os grupos 6 e 7, formados por 
aplicadores de DDT em campanha antimalá- 
rica no su1 da Bahia, efetuavam pulverizacao 
sistemática deste produto em áreas intra e 
peridomiciliar, usando pulverizadores cos- 
tais cilíndricos, de ar comprimido, com cerca 
de 10 litros de capacidade, equipados com 
mangueira de cerca de 50-60 cm de compri- 
mento cuja saída é controlada manualmente. 
Estes aplicadores também tinham a seu cargo 
a prepara@¡0 das misturas e a limpeza dos 
equipamentos usados na aplicacao. 

0 grupo controle (grupo 8), foi 
constituído por 50 adultos cuja faixa etária, 
nível sócio-econômico, local de residencia, 
dieta, hábitos alimentares e de tabagismo 
eram semelhantes aos dos componentes dos 

grupos expostos; a diferenca era nao terem 
antecedentes de exposicáo ocupacional ou 
contato direto com praguicidas, exceto a uti- 
liza@0 ocasional de inseticida de uso domés- 
tico, geralmente à base de organofosforados, 
carbamatos e piretróides. 

Submeteram-se todos os indiví- 
duos a um questionário a fim de colher infor- 
magoes sobre peso, idade, local e condicóes 
de moradia, grau de instru@o, dieta, uso do- 
miciliar de praguicidas, tipos de inseticidas 
usados no trabalho, sua formulacáo e forma 
de aplicacáo, uso de equipamento de prote- 
@o individual (EPI), hábitos no trabalho, pe- 
ríodo de reentrada nas áreas tratadas, exa- 
mes médicos antes de sua admissáo e os 
efetuados periodicamente, licencas médicas 
relacionadas com a atividade de aplicador, etc. 

Método analítico 

Para todos os indivíduos partici- 
pantes do estudo, além da aplica@0 do ques- 
tionário, efetuaram-se determinacóes de pa- 
râmetros bioquímicos, hematológicos e de 
resíduo de inseticida organoclorados no 2 

0 
sangue. 

Entre os inseticidas organoclora- 3 0 
dos investigados incluíram-se, principal- 
mente, os seguintes hexaclorociclohexanos: % 

a-HCH, B-HCH, y-HCH, &HCH, assim 
como aldrin, dieldrin, clordano, heptacloro 

8 

epóxido, endrin, p,p’-DDT, o,p’-DDT, p,p’- 
DDE e p,p’-DDD. 

å 

0 sangue dos participantes man- 
u 
z 

tidos em jejum foi coletado por puncáo ve- % 
nosa cubital e separado em diferentes por- z 
@es para análise de resíduos de inseticidas 
organoclorados, análise bioquímica e para z 
hematologia. A coleta de sangue dos traba- ‘3 
lhadores dos tres primeiros grupos foi feita % 
antes e imediatamente após as exposicóes, 2 
enquanto que com os demais grupos fez-se 
somente urna coleta. 0 soro coletado para 

2 
. 

determinara presenta de inseticidas foi ime- 0 
diatamente separado por centrifugacao, após $ 

G 
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a retracáo do coágulo, e mantido em conge- 
lador à temperatura de 15 a - 25 “C até a rea- 
lizacáo da análise. 

As determinacóes bioquímicas 
realizadas por métodos tradicionais de aná- 
lise química foram as seguintes: proteínas to- 
tais e fracoes, colesterol total, fosfatase alca- 
lina e transaminases (5). 

0 hemograma completo com 
contagem diferencial de leucócitos, hemató- 
crito, hemoglobina, contagem e morfologia de 
hemácias, foi realizado de acorde com 
a orienta@0 de Wintrobre et al. (6) e Lima 
et al. (5). 

Para a determina@0 dos inseti- 
cidas organoclorados no soro, utilizou-se o 
método de Dale et al. (7) modificado pela En- 
vironmental Protection Agency (8) (Agencia 
de Protecáo Ambiental), o qual consiste da 
tomada de urna amostra volumétrica de 2 ml 
de soro, extracáo com 600 ml de n-hexano, 
tratado e testado para análise de resíduo e 
agita@o em agitador do tipo zwist action shaker 
(agitacáo feita em movimentos laterais de vai 
e vem como os do punho), da Burrel Corpo- 
ration, durante urna hora à razáo de 50 rpm. 
Havendo formacáo de emulsáo, o tubo era 
imediamente centrifugado a 2 000 rpm, du- 
rante cinco minutos, ou imerso, até a me- 
tade, em nitrogênio liquido, durante alguns 
minutos. A seguir, transferia-se 5,OO ml do 
extrato de n-hexano para um tubo graduado 
de vidro, de 15 ml, e efetuava-se urna concen- 
tracáo até 0,5 ml -utilizando urna leve cor- 

o: 
rente de nitrogênio- ou diluía-se, com n- 

-m hexano, até o volume desejado, de acorde com 
w 
4 

a concentrago dos inseticidas presentes no 

E soro. A seguir, injetava-se 5 ~1 do extrato no 
z cromatógrafo de gás tipo CG-370 da Instru- 
N 
E 

mentos Científicos CG Ltda., com detector de 

H 
captura de elétrons, fonte de níquel, munido 

s de coluna de 1,8 m de comprimente e 1/8 po- 

.-k legada de diâmetro, empacotada com a mis- 
P tura de OV-17 (metil-fenil-silicona) a 1,5% + 
v, 
3 

OV-210 (trifluor-propil-metsilicona) a 1,95% 
em cromosorb W(HP) de loo-120 mesh. As 

Y 
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condi@es de otirnizacáo do equipamento fo- 
ram as seguintes: temperatura da coluna, 
200 “C, temperatura do detector, 240 “C, 
temperatura do injetor, 220 “C, fluxo de nitro- 
gênio, 35 mlJmin. 

A atenuagáo do eletrômetro foi 
ajustada a urna sensibilidade capaz de forne- 
cer urna deflexáo em torno de 60% da escala 
do registrador (FSD ou full scale recorder deflec- 
fion) após a injecáo de 150 pg de aldrin. A 
identifica@o e quantificacáo dos inseticidas 
presentes nas amostras foram realizadas por 
compara@0 de cromatogramas de padróes 
submetidos as mesmas condi@es de análise. 
Para testes de confirmacáo, utilizou-se urna 
coluna de vidro silanizada de 1,s m, empa- 
cotada com OV-210 a 5% em cromosorb 
W(HP) de 100-120 mesh. 

Os padróes dos inseticidas orga- 
noclorados foram fomecidos pela Agencia de 
Protecáo Ambiental dos EUA. Para realizar a 
análise estatistica dos resultados para os tres 
primeiros grupos, utilizou-se a prova náo- 
paramétrica de Wilcoxon (9). Para os demais 
grupos realizou-se a análise estatistica com- 
parando as médias dos indivíduos expostos 
com as do grupo controle náo-exposto, me- 
diante o teste t de Student, utilizando o pro- 
grama estatistico para computadores deno- 
minado Pacofe Estatísfico para as Ciências Soctizis 
(I’ECS) (10). 

R ESULmDOS 
A análise dos questionários re- 

velou que a faixa etária dos aplicadores de 
HCH técnico era de 15 a 52 anos. No que se 
refere ao tempo transcorrido antes da reen- 
trada, constatou-se que todos os aplicadores 
de BHC na lavoura cacaueira (grupos 1,2 e 3) 
retornavam à área pulverizada imediata- 
mente após a aplica@o. Quanto ao uso de EM, 
observou-se que 78‘26% deles náo usavam 
luvas e que 98,04% náo usavam avental du- 
rante a prepara@0 das misturas, o carrega- 
mento e a limpeza do maquinário, no des- 
carte de embalagens, etc. A maioria usava 
camisa de mangas curtas, 31,37% náo usava 



chapéu, 85% náo usava máscara e nenhum 
deles usava óculos em nenhuma das apli- 
cagóes com nenhuma das formulacóes 
utilizadas. 

Quanto aos hábitos no trabalho, 
constatou-se que 43% dos aplicadores de HCH 
técnico (grupos 1,2 e 3) fumavam durante a 
aplica@0 ou manuseio de formulacóes; 86% 
alimentavam-se no ambiente de trabalho, em 
grande parte de frutas encontradas na mesma 
área tratada; 90% lavavam as máos antes das 
refeicóes e que todos usavam a mesma roupa 
durante vários dias ou semanas e tomavam 
banho diário. Em relacáo as condicóes de 
moradia foi possível observar que a maioria 
residia em casa de tijolo revestido, provida de 
instala@es sanitárias com fossa e usava água 
corrente de rios da área de aplicacáo. Um nú- 
mero menor de trabalhadores residia em casa 
de taipa, sem instalacáo sanitária, e também 
consumia água de rios. A rnaioria percebia um 
salário mínimo por mes. 

Em geral, o grau de instru@o dos 
aplicadores de DDT em campanhas de erra- 
dicagáo da malária (grupos 6 e 7) era equiva- 
lente ao do curso de primeiro grau. Estes tra- 
balhadores utilizavam formula@es feitas com 
pó molhável, líquidos, concentrados emul- 
sionáveis e pastas a 80% do princípio ativo. 
Com referencia à protecáo individual, cons- 
tatou-se que náo usavam luvas, avental, ócu- 
los, máscaras ou botas durante a aplicacáo ou 
a preparacao das mlsturas; entretanto usa- 
vam chapéu ou tapacete, camisa de mangas 
curtas, calca e sapatos fornecidos peio em- 
pregador. No tocante aos hábitos no am- 
biente de trabalho, observou-se que 25% fu- 
mava durante a atividade laboral e que a 
maioria alimentava-se no local da pulveriza- 
cáo. No que tange à higiene pessoal, consta- 
tou-se que a grande maioria náo lavava roti- 
neiramente as máos e o rosto antes de ingerir 
alimentos no local de trabalho, exceto antes 
das refeicóes principais. Mencionaram tomar 
banho diário e usar a mesma roupa conta- 
minada durante os cinco dias de trabalho 
semanaI. 

Quanto ao descarte das embala- 
gens e à limpeza do maquinário, constatou- 
se que tanto os aplicadores de BHC quanto os 
aplicadores de DDT usavam métodos inade- 
quados, contribuindo para contaminar ainda 
mais o meio ambiente. 

Os resultados dos níveis de in- 
seticidas organoclorados encontram-se re- 
presentados nas tabelas 1 e 2, por grupo 
estudado. 

Quanto as alteracóes bioquími- 
cas, constatou-se que no grupo de aplicado- 
res de HCH técnico expostos durante tres 
dias, usando máscara de protecáo respirató- 
ria, ocorria uma significativa eleva@0 (P = 
0,03) nas taxas de fosfatase alcalina de 33,0 
unidades intemacionais (UI) (22-45 2 8,5 UI) 
para 40,O (32-57 + 9,5 UI). Para as demais 
determinacóes náo se encontraram diferen- 
cas estatisticamente significativas ao nível de 
5% de probabilidade. No grupo com o mesmo 
tempo de exposi@o, porém sem utilizaGo de 
máscara, observou-se urna eleva@o mais 
pronunciada (P = 0,02) da fosfatase alcalina, 
de 28 UI (15-43 -t- 8,7 UI) para 37 UI (27-48 
+ 7,6 UI), e também de albumina (P= 0,03) 
de 4,8 (3,7-6,O + 0,8 g/lOO ml) para 5,2 g/lOO s 
ml (3,6-6,2 I 0,9g/lOO ml). Neste último 
grupo observou-se também uma eleva@0 dos g 

níveis de colesterol de 175,4 mg/100 ml para s 
X34,6 mg/lOOml, embora sem significacao es- o 
tatistica (P= 0,3). No grupo 3, com exposi- 
$io ocupacional de quatro dias ao HCH téc- 2 
nico, constatou-se urna eleva@¡0 significativa ’ 2 
da transaminase glutâmico-pirúrvica (TGP), z 
ou alanina aminotransferase (ALT), de 14,0 
@O-20,0 2 4,2Wml) para 16,3UI/ml(14,0- 

5 

20,O * 2,0 Wml) e da transaminase glutâ- 2 
mico-oxalacético (TGO), ou aspartato ami- 
notranferase (AST), de 6,33 Uknl(7,0-12,0 

t4 

k 5,0 U/ml) para 12,2 U/ml(9,0-170 k 3,0 
U/ml). Decorridos 15 dias da exposi@o, os 

8 

parâmetros bioquímicos náo apresentaram 
3 
u 

diferencas estatisticamente significativas, 
quando comparados com os do período an- 
terior à exposi@o. 

Nos trabalhadores do grupo 4 náo 
8 

foram encontradas alteracóes estatistica- 
3 

mente significativas nas determinacóes bio- 
químicas e hematológicas quando compara- 517 



TABELA 1. Nlveis séricos de inseticidas organoclorados em aplicadores de HCH técnico 

Inseticidas (~g/litro) (media f desvio padráo) 
a-HCH y-HCH P-HCH 

Grupos I II III I II III I II III 

1 0,3?0,7 4,9*2,6 - 0,9+-1,4 3,02?2,2 - 5,Ol k2,O 20,2*10,6 - 
P = 0,03 P = 0,17 P = 0,02 

2 3,6*1,9 22,7+8,0 - 3,01-4,3 15,8i9,6 - 27,7-c12,5 86,7?45,5 - 
P = 0,02 P = 0,02 P = 0,02 

3 l.l-c0,4 23,0*8,3 5,2-r-1,6 0,6?0.5 17,8?4,2 1,4rtO,9 7,0t3,0 84,0?10,0 12,2-r-2,2 
P = 0,03 P* = 0,03 P = 0,07 P2 = 0,4 P = 0,03 P* = 0.03 

I = Antes da aplicacão; II = Imediatamente após a aphca@o; III = Qwnze dlas depois de um perlodo de quatro dias de aplicacões 
ND = Náo detectado. 
P = Imediatamente ap6s a expos@.o. 
P2 = Qumze dias depols da expos@o 

TABELA 2. Nlveis sbicos de inseticidas organoclorados em aplicadores de DDT e em pessoas sem 

Inseticidas (r*.g/litro) (media 2 desvio padráo) 
Individuos HCH Heptacloro 

Grupos (4 a-HCH y-HCH f3-HCH 6-HCH total epbxido 

4 ;9 2,o 2 0,l 0,2 f 0,i 3,7 2 1,8 4,o k 1,9 0,8 + 0,7 

5 0,5 k 1,0 0,8 + 1,4 8,O + 3,6 

ND 

9,4 i 5,l 6 15 0,7 f 0,4 0,5 k 0,3 6,0 IL 5,8 ND 7,2 t 6,0 Eoo 
7 14 0,5 AT 0,4 6,3 IL 0,5 13,8 k 19,O ND 20,6 t 19,l 

(Con~rok) 50 0,3 k 0,4 0,5 + 0,8 2,6 + 2,0 ND 3,4 +- 2,7 Ei 

ND = Não detectado 

dos com os do grupo controle. No grupo 
S,porém, pode-se observar urna elevacáo 
significativa (P < 0,05) nas taxas de TGO (A!SI) 
e de TGP (ALT), náo se constatando, porém, 
alteracóes no hemograma. 

Entre os aplicadores de DDT 
(grupos 6 e 7) observou-se urna elevacão es- 
tatisticamente significativa (P < 0,05) nos va- 
lores de TGP (ALT) de, respectivamente, 20,4 
U/rnl (lO,O-39,0 * 9,0 Wml) e 22,2 U/ml (ll,O- 
49,0 * 10,O U/ml), comparados a 13,9 U/ml 
(8,0-24,0 2 5,0 U/ml) no grupo controle. 
Também, se constatou urna elevacáo signifi- 
cativa (P < 0,05) do TGO (A!Z) no grupo com 
exposicáo mais longa (grupo 7) de 25,2 U/ml 
(9,0-68,O ? 14,7 U/ml), comparado com 15,4 
U/ml(7,0-28,O 2 6,O U/ml) no grupo con- 
trole e de 15,6 U/ml(12,0-20,O t 3,0 U/ml) 
no grupo 6, que esteve menos tempo exposto 
ao DDT. 

D 1scussÁ0 
Pode-se constatara falta de um 

bom nível de conhecimento sobre as técnicas 
de aplicagáo entre os aplicadores agrícolas, 
havendo entre eles indivíduos que faziam 
aplicacao contra o vento e a pouca distancia 
de seus companheiros. Observou-se ainda que 
embora houvesse recomendacáo para aplicar 
na lavoura cacaueira o BHC a 1,5% do isô- 
mero gama, na proporcáo de 15 a 17 kg/ha, 
em nenhuma das fazendas visitadas consta- 
tou-se haver controle quanto à vazáo das 
máquinas usadas; ao contrário, o que se ob- 



(BHC a 1,5%) em lavouras cacaueiras do estado da Bahia, Brasil, 1985 

Inseticidas (pg/lltro) (média ?Z desvio padráo) 

ô-HCH HCH-total p,p'-DDE 

I II III I II III I ll III 

ND ND - 6,2+2,0 28,2t14,8 - 25,1-1-21,8 20,8?5,4 - 
P = 0,02 P = 0,75 

ND 13,2?7,7 - 34,3*13,0 136,3*37,4 - 87,73-al,7 7i,a+59,i - 
P = 0,02 P = 0,02 P = 0,50 

ND 11,3?8,8 0,2-r0,2 8,7*1,9 136,2?28,2 19,0?3,0 43.2*34,4 38,0+30,4 35,9?30,8 
P = 0,03 P* = 0,lO P = 0,03 P* = 0.03 P = 0,90 P2 = 0,03 

exposigáo ocupacional a praguicidas no estado da Babia, Brasil, 1985 

Dieldrin 

Inseticidas (p,g/litro) (média +I desvio padráo) 
DDT 

p,p'-DDE p,p'-DDD o,p'-DDT p,p'-DDT total 

1,3 i 0,5 16,0 k ll,1 ND ND 2,l i 4,7 18,l 5 14,5 

E 47,7 18,0 k AI 29,1 19,4 2,5Y2 5 ND 51,9 "," 25 7 112,8 18,O c +I 19,4 52,0 
ND 344,4 + 362,B 26,3 L 6ij,8 4::: : ô7& 290,9 k 16ii,7 702,7 k 614,l 
ND 8,3 e 9,0 ND ND 6,0 ? 9,l 14,3 +I 7,1 

servou foi que a maioria das máquinas 
apresentava irregularidades tais como entu- 
pimentos, alteragões no controle de vazáo e, 
as vezes, vazamentos. Situacáo similar, po- 
rém com freqiiência menor, observou-se en- 
tre os aplicadores de DDT. 

Tais observa@es, aliadas ao modo 
inadequado de descarte das embalagens, de 
limpeza do maquinário, de preparacao das 
misturas para aplicacáo e do transporte das 
formulacóes para o campo, devem ter contri- 
buído para elevara contaminacáo dos traba- 
lhadores e do meio ambiente. Acredita-se, 
também, que a negligencia dos trabalhado- 
res em náo usar os equipamentos de prote- 

cáo individualassim como os seus hábitos no 
local de trabalho, devem também ter contri- 
buído para urna maior absorcáo dos insetici- 
das, já que as vias de contamina@0 oral, res- 
piratória e dérmica devem ter importancia 
fundamental nos níveis de absorcáo desses 
xenobió ticos. 

Por outro lado, no Brasil, a utili- 
zacáo de EPI adequado por parte dos aplica- 
dores de praguicidas parece ser muito similar 
ao que ocorre em outros países considerados 
subdesenvolvidos, e muito menos freqüente 
do que se observa comumente nos países de- 
senvolvidos. Há estudos que demonstram esta 
nítida tendencia como, por exemplo, nos re- 
sultados encontrados por Kashyap (II), na 
Índia, em que ficou demonstrado que 71,7% 
dos trabalhadores envolvidos em fumigacáo 
de cereais armazenados náo usavam EPI ade- 



quado e que o valor médio dos resíduos de 
DDT no sangue era cerca de tres vezes mais 
elevado entre os aplicadores que nao utiliza- 
vam EM adequado. 

Constatou-se, também que os 
aplicadores de DDT foram os que mais negli- 
genciaram o uso dos equipamentos de pro- 
tecao individual, fator que deve ter contri- 
buído bastante para o elevado nível de 
contaminacao encontrado. Como bem sa- 
lientado por Wolfe et al. (22), entre os aplica- 
dores de DDT ocorre elevada contaminacao 
dérmica e respiratória, notadamente nas 
aplicacóes intradomiciliares, sendo o braco e 
a máo direitos a área corporal de maior ex- 
posi@o; também a superfície superior do 
tronco e as extremidades superiores apresen- 
tam maior contamina@0 do que as extremi- 
dades inferiores e os pés. Combase em tais 
observacóes recomendaram o uso de prote- 
@o individual consistindo de luvas de borra- 
cha de cano longo, capa impermeável, cha- 
péu de abas largas ou tapacete com visor 
plástico cobrindo o rosto,camisa de mangas 
compridas, calcas compridas e sapatos para 
pulverizacóes com DDT. De acorde com es- 
ses pesquisadores, a utilizacao desse tipo de 
protecáo impediria a absorcáo dérmica e res- 
piratória do inseticida. 

No caso do polvilhamento da la- 
voura cacaueira, acredita-se estar o trabalha- 
dor ainda mais exposto por ser a aplica@0 di- 
rigida desde o tronco do cacaueiro até as partes 
mais elevadas da planta, situadas bem mais 
alto que a cabefa do aplicador-permitindo 
maior contaminagáo dérmica e respiratória, 
principalmente se a aplicacáo estiver sendo 
executada em condi@es desfavoráveis, tais 
como nas horas mais quentes do dia ou con- 
tra o vento. Estas observacóes vêem-se refor- 
cadas pelos achados de Wolfe et al. (12) de- 
monstrando que nas pulverizacóes das partes 
aéreas de determinadas culturas, a exposi- 
cáo do aplicador é 12 vezes mais elevada do 
que durante a mesma modalidade de aplica- 

fáo, com o mesmo produto, porém em cul- 
turas de pequeno porte onde a aplica@0 é di- 
rigida para baixo, resultando em menor 
aerodispersáo da formula@o empregada (12). 

A importancia das vias respira- 
tórias na absorsáo do HCH técnico pode ser 
melhor ilustrada quando se comparam os 
grupos 1 e 2 de aplicadores (tabela 1) -a única 
diferenca entre estes grupos foi o uso de 
máscara de protecáo respiratória- e se ve- 
rifica urna diferenca estatisticamente signifi- 
cativa (P = 0,03) nos níveis séricos dos isô- 
meros do HCH após a exposi@o ocupacional. 
Por outro lado, o uso da máscara náo impe- 
diu totalmente que no grupo 1 ocorresse ab- 
sorcáo do inseticida. Isto permite interpretar 
que a contamina@0 através da pele e pela via 
oral, devido aos hábitos do trabalhador, tam- 
bém concorrem para elevar a exposi@o. Além 
disso, o fato desses trabalhadores serem res- 
ponsáveis pelo carregamento das máquinas 
de pulveriza$io e pelo transporte das emba- 
lagens para o campo (geralmente na cabeca 
ou sobre os ombros), poderia estar facili- 
tando a maior contamina@o dérmica. 

Como bem destacou Dedek (23), 
a principal fonte de exposicáo oral do traba- 
lhador decorre da contamina@o por via oral, 
principalmente com formula@es líquidas dos 
praguicidas no momento em que as trans- 
porta, mistura ou aplica, notadamente de- 
vido ao contato dos bracos e máos contami- 
nados com a face, ou ainda, pelo hábito de 
comer, beber ou fumar antes de efetuar ade- 
quadamente a limpeza higiênica de descon- 
taminacáo. 

Quanto ao nível de exposi@o ao 
HCH técnico (BHC a 1,5%) pode-se consta- 
tar que quanto maior a duracáo da exposi- 
@io, mais elevada a concentracáo dos isôme- 
ros do inseticida encontrados no sangue dos 
trabalhadores. 

A acumulacáo dos isômeros do 
HCH no organismo dos trabalhadores foi ob- 
servada na seguinte seqüência: beta > alfa > 
gama > delta. 

Considerando que na legisla&o 
brasileira de saúde ocupacional náo se dis- 
póe de limite de tolerancia biológica (LTB) para 
exposi@es ocupacionais ao HCH técnico mas 520 



que este limite existe parao lindano (isômero 
gama presente na formulacáo técnica do 
HCH) -0 mesmo ocorrendo em recomen- 
dacóes intemacionais como, por exemplo, as 
da OMS (14)-, seria prudente que a formu- 
la@o do HCH técnico (BHC a 1,5%) náo fosse 
usada desde quando já ficou demonstrada a 
acáo carcinogênica do isômero alfa em ca- 
mundongos, bem como a tendencia da acu- 
mula@0 do isômero beta do HCH nos tra- 
balhadores expostos (15,16). 

De acorde com os resultados 
apresentados na tabela 1, pode-se observar 
que os níveis séricos do gama-HCH (lin- 
dano), depois do 4 dia de aplica@0 do HCH 
técnico, já atingia 179 Fg/l, bastante próximo 
do LTB de 20,O kg/l recomendado pela OMS 
(14) e estipulada pela legisla@io brasileira. Por 
outro lado, os níveis de outros isômeros, neste 
mesmo período, atingiam valores muito mais 
elevados correspondendo a 23,0 pgil (P = 
0,03) para 0 isômero alfa e 84,0 jkg/l (P = 0,02) 
para o beta, enquanto que o somatório dos- 
isômeros elevava a concentra+0 sérica para 
136,Opg/l(P = 0,02). 

A acumulacáo do DDT e de seus 
metabólitos nos trabalhadores expostos ao 
DDT ocorreu de forma similar aos citados por 
Morgan e Roan (27), obedecendo à seguinte 
seqüência: p,p’-DDE > p,p’-DDT > o,p’-DDT 
> p,p’-DDD. A relagáo DDE/DDT encon- 
trada, que de acorde com Radomski et al. (28) 
indica a dura@ío da exposi@o, foi de 42% para 
o grupo 6 (com exposi@o recente) e de 51% 
para o grupo 7 (com exposi@o crônica de mais 
de cinco anos). Em ambos os grupos o ele- 
vado teor de p,p’-DDT em relacáo aos de- 
mais isômeros e metabólitos, denota exposi- 
cáo atual ao DDT, enquanto que a maior 
concentracáo de p,p’-DDE indica a cronici- 
dade da exposicáo. Estes resultados sáo com- 
paráveis aos relatados por Radomski ef al. (18), 
na Argentina, e por Almeida (19), no Brasil, 
em condi@es similares de exposi@o. 

Quanto à intensidade da exposi- 
cáo, deve-se salientar que ambos os grupos 
expostos ao DDT apresentaram níveis séri- 
cos desta substancia e de seus metabólitos 
acima daqueles considerados aceitáveis pela 
legisla@0 brasileira de saúde ocupacional, 

enquanto que nos trabalhadores incluídos no 
grupo 7, com exposi@o crônica de mais de 
cinco anos, os níveis séricos destes xenobió- 
ticos ultrapassaram o limite de tolerancia bio- 
lógica (LTB) de 500 rJ.g/l, denotando o elevado 
grau de exposicáo por parte desses trabalha- 
dores. Entre os aplicadores de DDT também 
se observou, no grupo 7 com exposicáo su- 
perior a cinco anos, alteracóes significativas 
(P < 0,05) da TGO e da TGP, acompanhadas 
de alterafóes hematológicas-representa- 
das por leucopenia (P < 0,05) e granulacóes 
tóxicas no citoplasma de neutrófilos. Tais 
achados náo foram observados entre os apli- 
cadores de DDT com exposicáo a menos 
tempo, configurando urna situacáo de maior 
risco para 0 grupo com exposicáo mais pro- 
longada. 

Considerando ainda ser o tipo de 
atividade como um fator de risco importante, 
constatou-se que os técnicos agrícolas (grupo 
4) exercendo fun@o de extensionistas rurais 
na cultura do cacau, náo apresentaram dife- 
renca estatistica (P > 0,05) nos níveis séricos 8 

dos inseticidas pesquisados e nos valores das 9 
determinacóes bioquímicas e hematológicas, 8 
quando comparados com o grupo controle, o 8 
que permite inferir que suas atividades náo 
representarn risco de exposicáo ocupacional 2 

em relacáo à absorcáo dos inseticidas. Estes ” 
extensionistas encontrarn-se, assim, no 5 
mesmo nível de contaminacáo da populacáo m 
geral, a qual se deve, provavelmente, a fontes å 
ambientais e náo de natureza ocupacional. L> 
Naturalmente que o risco destes profissio- 5 
nais é minimizado devido a terem contato 
menos freqüente com a lavoura tratada, em- 2 
bora, eventualmente, tenham um grau mo- q 
derado de exposicáo, como ocorre durante os 
treinamentos dados no campo aos aplicado- 

1% 

res e em atividades de extensáo em culturas z; 

previamente tratadas com praguicidas. 
0 risco de contaminacáo am- is 

LU 
biental pelo uso de compostos de grande po- l 

der acumulativo, como acontece com os in- 2 
seticidas organoclorados, pode ser melhor s 
evidenciado pelos resultados verificados com 5 
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o grupo 5, formado por trabalhadores com 
etividade laboral próximo à área de aplica@0 
agrícola de HCH técnico. Embora náo hou- 
vesse mencáo de exposicáo anterior a pra- 
guicidas por parte dessas pessoas, pode-se 
observar que entre elas havia urna elevacáo 
sérica de beta-HCH estatisticamente signifi- 
cativa (P < 0,05), em compara@0 com 0 grupo 
controle, indicando que a aplica@0 de BHC a 
1,5% nas áreas agrícolas vizinhas promovia 
urna contaminacáo ambiental importante, 
inclusive na área da atividade laboral desses 
trabalhadores, promovendo as condicóes para 
urna maior absorcáo dos isômeros do hexa- 
clorociclohexano. 

A contamina@io ambiental acima 
mencionada pode ser melhor ilustrada pelos 
dados referentes ao grupo controle (tabela 2), 
onde se constata a presenta de um ou mais 
isômeros alfa, gama ou beta do hexacloroci- 
clohexano. 0 isômero que apareceu em maior 
concentracáo foi também o beta-HCH, se- 
guido do gama-HCH e, por último, do alfa- 
HCH. A presenta desses inseticidas indica 
exposicáo ambiental devida, principalmente, 
à utiliza@0 do HCH técnico na lavoura 
cacaueira da regiáo durante quase quatro 
décadas. 

A presenta do p,p’-DDE parece 
originar-se do emprego do p,p’-DDT em 
campanhas de saúde pública na regiáo urna 
vez que sua utiliza@0 na agricultura foi proi- 
bida há muitos anos no Brasil, embora per- 
maneca em vigencia a autoriza@0 para seu 
uso em campanhas de saúde pública. 

Os níveis de beta-HCH encon- 
trados nos indivíduos do grupo controle fo- 
ram cerca de duas vezes mais elevados do que 
os reportados para a populagáo geral dos EUA 
e nove vezes menor do que os encontrados em 
adultos na Argentina (17). Quando se fez a 
mesma comparacáo incluindo indivíduos do 
grupo 5 (com atividade laboral próxima à area 
de aplicacáo agrícola), observou-se ser a 
exposicáo sete vezes maior do que aquela re- 
gistrada para indivíduos sem exposi@o ocu- 

pacional nos EUA, indicando que a contami- 
na@o ambiental contribuiu significativamente 
para a eleva@0 da exposi@o dos indivíduos 
desses dois grupos (grupo 5 e grupo con- 
trole). 

C ONCLUSÓES 
De acorde com os dados ante- 

riormente apresentados pode-se concluir que 
ambos os grupos de aplicadores, os na agri- 
cultura e os em campanhas de saúde pública, 
encontravam-se em condicóes de elevada ex- 
posi@o, com grande risco de contaminacáo 
da pele e do aparelho respiratório. Entre os 
fatores possíveis causadores da elevacáo da 
absoryáo dos inseticidas destacarn-se como 
mais importantes: inadequada protecáo in- 
dividual; uso irregular dos equipamentos; uso 
repetido da mesma roupa contaminada du- 
rante dias; os hábitos no ambiente de traba- 
lho; a inobservancia de técnicas corretas de 
aplicacáo, inclusive durante períodos de ele- 
vada temperatura ambiental, facilitando urna 
maior volatiza@o do princípio ativo e a con- 
seqüente contaminacáo do meio ambiente 
laboral. 

Para minimizar os riscos de ex- 
posicáo ocupacional aos praguicidas seria re- 
comendável a ado@io de medidas educativas 
afimde: 

0 treinar os trabalhadores nas téc- 
nicas de aplicacáo e de formulacáo, ensi- 
nando-os a evitar o contato com formulacóes 
concentradas ao encher as máquinas ou ao 
preparar as mismras, 

0 alertá-los sobre os perigos repre- 
sentados por certos hábitos no ambiente de 
trabalho, 

0 explicar-lhes a necessidade da hi- 
giene corporal e 

0 ensinar-lhes a importancia de 
utilizar equipamentos de protecáo indivi- 
dual. 

Considerando esses aspectos ha- 
veria também necessidade de conscientizar OS 

empregadores rurais e as autoridades de saúde 522 



pública sobre a importância de fornecerem 
roupas e equipamentos de protecáo adequa- 
dos, de treinarem os trabalhadores rurais, da 
necessidade destes trabalhadores serem sub- 
metidos a exames médicos periódicos para 
que a intensidade da exposicáo e os possíveis 
agravos dela resultantes possam ser avalia- 
dos, assim como de promoverem melhores 
condi@es de vida para o homem do campo. 
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RISK FACTORS RELATED 
TO OCCUP!!ONAL 
ANDENVIRONMENTAL 
EXI’OSURE TO 
ORGANOCHLORINE 
INSECTICIDES IN THE STATE 
OF BAHIA, BRAZIL, 1985 

In the cacao-gro-g region in the 
southern part of the state of Bahia, the orga- 
nochlorine insecticides, mainly gamma-ben- 
zene hexachloride (BHC) and dichlorodi- 
phenyltrichloroethane (DDT), have been 
used for about 40 years on cacao crops and in 
public health programs for control of the in- 
sect vectors of different diseases, especially 
malaria. 

This paper presents the results of 
tests performed on 127 persons, al1 males, 
between the ages of 15 and 52 years, divided 
into eight groups as follows: three groups 
consisted of persons occupationally exposed 
to 1.5% BHC, that is, technical hexachloro- 
cyclohexane (HCH); two groups consisted of 
individuals who had had occasional contact 
with the products or worked in areas near 
those in which they were used; two groups 
were appliers of DDT, and the last group- 

the control group-consisted of 50 individ- 
uals who had had no history of occupational 
exposure to insecticides. All the participants 
underwent testing to determine the parame- 
ters of biochemistry, hematology, and organ- 
ochlorine insecticide residues in the blood. It 
was found that improper handling of the 
products and failure to use individual protec- 
tive equipment, together with longer time of 
exposure, significantly increased the rates of 
GOT and GPT in the appliers of DDT and 
technical HCH, and in the latter the rates of 
alkaline phosphatase, albumin, and choles- 
terol were also found to be higher. 

In view of the high morbidity 
among pesticide appliers in agriculture and 
public health campaigns, it is important to 
institute programs to teach these workers to 
avoid contamination of their persons and of 
the environment by developing good hy- 
giene habits, using individual protective 
equipment, and correctly handling the prod- 
ucts. Rural workers and public health au- 
thorities must become aware of the impor- 
tance of protective equipment, periodic health 
examinations, and reduced environmental 
pollution in order to lessen occupational risks 
of field workers and promote improved con- 
ditions of life for the rural population at large. 


