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RESUMO

A incidência de câncer na população mundial é alta e continua aumentando. Entre as possíveis causas são apontados os hábitos de vida, e as 
exposições ambientais, principalmente a produtos químicos. Nesse contexto, merece destaque a exposição a agrotóxicos, não apenas dos 
indivíduos que realizam atividades agrícolas (exposição ocupacional), como também de pessoas que vivem em áreas rurais (exposição ambiental). 
O Brasil é um dos países que mais utilizam agrotóxicos, e a região Serrana do estado do Rio de Janeiro, sendo o maior polo de atividade agrícola 
no estado, apresenta um uso elevado destes produtos químicos. A suscetibilidade do organismo a tais exposições está relacionada à 
predisposição genética e as relações entre os polimorfismos genéticos e as diversas exposições são de grande importância na definição do risco 
de câncer em humanos. O presente trabalho faz parte de uma pesquisa maior: trata-se de um estudo caso-controle em andamento que tem por 
objetivo avaliar a magnitude da associação entre a exposição ambiental e ocupacional a agrotóxicos, assim como outras exposições e alguns 
polimorfismos genéticos, e a incidência das neoplasias de cérebro, esôfago, estômago, leucemias, linfomas e mama nessa região. Os casos são 
indivíduos maiores de 18 anos, residentes há pelo menos 2 anos na região, com diagnóstico de uma das neoplasias selecionadas que foram 
entrevistados em uma unidade de saúde para onde foram encaminhados para receber tratamento quimioterápico e/ou radioterápico. Para a 
entrevista, foi utilizado um questionário estruturado que abordava: características socioeconômicas, exposição ocupacional e/ou residencial a 
agrotóxicos, hábitos de tabagismo, etilismo e dieta, além do histórico familiar de câncer. Antes da entrevista, a proposta do estudo era 
apresentada ao indivíduo que, ao concordar, assinava um termo de consentimento livre e esclarecido e, ao seu final, era coletado um esfregaço 
de células na bochecha para posterior identificação de polimorfismos genéticos e entregue um pedido de coleta de sangue periférico, para 
mensurar os níveis de agrotóxicos organoclorados. Até o momento foram entrevistados 80 indivíduos com diagnóstico de uma das neoplasias de 
interesse para o estudo, Até o momento foram entrevistados 80 indivíduos com diagnóstico de uma das neoplasias de interesse para o estudo, 
sendo: 44 (55%) casos de câncer de mama, 16 (20%) de linfomas, 8 (10%) de cânceres gástricos, 5 (6,3%) de leucemias, 4 (5%) de câncer de 
cérebro e 3 (3,8%) de esôfago. Mulheres representam 75% dos entrevistados, a média de idade entre os 80 indivíduos é de 56 anos de idade, a 
cor de pele branca prevalece com um percentual de 70%, a maioria possui nenhuma ou pouca escolaridade (49%) tendo 9 anos de estudo no 
máximo. Em relação ao uso de pesticidas, 67,5% dos entrevistados relataram uso de produtos domésticos, enquanto 5% referiram exposição a 
pesticidas de finalidade agrícola. O tabagismo foi reportado por 3 (3,8%) dos participantes, sendo que 31,3% eram ex-fumantes. O consumo atual 
de bebida alcoólica foi informado por 15% dos entrevistados, enquanto 38,8% relataram bebida apenas no passado. A maioria dos casos (54%) 
não tem histórico familiar de câncer. Os dados coletados corroboram estudos anteriores que apontam uso elevado de agrotóxicos na região; 
entretanto, o número de entrevistados até o momento é insuficiente para avaliar sua associação com neoplasias.
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