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Resumo
O Brasil é como o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Entretanto, sabe-se que tais substâncias podem causar
diversos impactos ambientais, como as contaminações de solo, água e de alimentos. Alguns resíduos, como os de
DDT (diclorodifeniltricloroetano), bioacumulam e podem ser identificados em tecido adiposo, plasma e leite humano.
Foram realizadas as coletas e análises de amostras de leite de 50 mulheres atendidas no CAISM/Unicamp em 2016.
Em todas as amostras, foram detectados ao menos resíduos de dois agrotóxicos (DDT e Fenitrotion). As concentrações
de resíduos de DDT no leite não se correlacionaram de forma estatisticamente significativa com o IMC e a porcentagem
de gordura corporal das mulheres estudadas.
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Introdução
O Brasil se apresenta como o maior consumidor de
agrotóxicos do mundo¹. O uso indiscriminado dessas
substâncias gera sérios impactos ambientais e para a
saúde humana². Os resíduos de agrotóxicos
organoclorados, como o DDT, possuem potencial de
bioacumulação em solos e organismos vivos³. Durante o
período de lactação, os organoclorados depositados no
tecido adiposo humano podem ser incorporados ao leite
4
humano . Sendo assim, buscou-se identificar e
quantificar os resíduos de agrotóxicos no leite de
mulheres assistidas no CAISM/Unicamp.

Figura 2: Relação entre teor de DDT no leite e
porcentagem de gordura corporal das mulheres
atendidas no CAISM/Unicamp, 2016.

Resultados e Discussão

Conclusões

Foram realizadas as coletas e análises de dados de 50
mulheres por meio de avaliação antropométrica e
aplicação do questionário com dados sociodemográficos
e do estado nutricional. Foram solicitados de 50-100 mL
de leite por mulher. As análises de resíduos de
agrotóxicos foram realizadas por cromatografia gasosa.

Resíduos de agrotóxicos ainda se encontram presentes
no ambiente e em tecidos humanos, podendo ser
detectados em amostras de leite humano. Apesar de
possuírem características lipofílicas, as concentrações
de resíduos de agrotóxicos no leite humano não se
correlacionaram de forma estatisticamente significativa
com o IMC e a porcentagem de gordura corporal das
mulheres estudadas.

Tabela 1: Características das mulheres atendidas no
CAISM/Unicamp, 2016.
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