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Vigilância e Atenção à Saúde de Populações 

Expostas a Agrotóxicos: Aplicando 

fluxogramas de atuação integrada com a 

Atenção Básica



Por que o uso de agrotóxicos é um problema de 

saúde pública? 

▪ Utilização em grande escala, aumentando nas duas últimas décadas: milhões de 

toneladas de produtos

▪ Amplitude de exposição: não se restringe a populações de trabalhadores; 

contaminam meio ambiente, água para consumo humano e alimentos; 

populações nas circunvizinhanças ... Potencial de contaminação local e à 

distância

▪ Cadeia produtiva: desde fabricação, transporte, comércio, uso industrial, uso 

doméstico, uso em saúde pública, uso urbano, descarte de embalagens ...

▪ Predomínio do modelo de uso de agroquímicos para controle de pragas; 

baixíssima utilização de métodos agroecológicos



Por que o uso de agrotóxicos é um problema de saúde 

pública? 

▪ Magnitude: dentre demais agentes de intoxicações exógenas são os que apresentam 

maior LETALIDADE

▪ Gravidade de efeitos: agudos e crônicos; cânceres; neuropatias; endócrinos; 

mutagênicos e teratogênicos.

▪ Informações morbimortalidade no Brasil e Bahia muito subregistradas

▪ Multiplicidade de produtos, de média a alta toxicidade para humanos = mistura de 

produtos com efeitos desconhecidos e sinérgicos; milhares de formulações químicas; 

menos de 10% com pesquisas científicas consolidadas

▪ Pouca informação para população e trabalhadores sobre efeitos e medidas de 

prevenção e proteção



População 
potencialmente exposta

Trabalhadores:
Agricultura
Pecuária, Silvicultura
Saúde pública
Desinsetizadoras

População geral: 
contaminação da água, 
alimentos e ambientes

Contaminação 
ambiental 

• Solo

• Ar

• Alimentos

• Água 

• Vida animal 



Contaminação / resíduos de agrotóxicos em alimentos

Cada brasileiro consome aproximadamente 4,5L de agrotóxico por ano. 

(Dossiê Abrasco, Parte 1)

Os agrotóxicos são a principal 

causa de óbito por intoxicação 

aguda no Brasil = maior letalidade 

comparados aos demais agentes 

causadores de intoxicações agudas

Intoxicações ocupacionais

Acidentais

Tentativas de suicídio

Impactos à saúde humana



Vigilância de ambientes e processos de trabalho agrícola

Vigilância da saúde de populações expostas a agrotóxicos



Fluxogramas para 
Atenção Integral à Saúde 
de Populações Expostas 

a Agrotóxicos

Atenção Básica representada em três 
fluxogramas, considerando os diversos 
espaços de atuação das equipes: 

- comunidade
- domicílio
- unidade de saúde



Envolvimento da população exposta 

Identificar pessoas potencialmente expostas
trabalhadores rurais (residentes ou não) 
atividades agrícolas no território/área 
agrotóxicos utilizados, finalidades e 
manifestações na saúde decorrentes do uso; 
agregar dados primários (comunidade) e 
secundários (meio ambiente, agricultura ... )

• Visat, Viep, Visa; rede
urgência e emergência;
Laboratórios; centros de
referência.

• Ação social; conselho
tutelar, secretaria de
agricultura, meio
ambiente, secretaria de
educação, Ministério
Público.

• Sindicatos, associações
comunitárias, entidade
religiosas

Áreas de risco (baixo – médio - alto), 
distribuição população exp., comercialização, 
armazenamento, descarte de embalagens 
contaminadas ...

Priorizar medidas de proteção coletiva!



Existiu, existe ou existirá uma rota de exposição 

completa que liga contaminante com população 

receptora; quando as superfícies (ext/int) do 

organismo entram em contato. Considerar: dose, 

concentração, via introdução, frequência e 

duração, propriedades físico-químicas, 

suscetibilidade da população exposta.
Ações que possibilitem sensibilização

de usuários/familiares quanto aos 
riscos de intoxicação por agrotóxico →

conscientização crítica ambiental.
Orientações à família quanto a 
sinais e sintomas e medidas de 
proteção à saúde

Encaminhar EXPOSTO para 
UBS/USF para avaliação clínica

Conselho Tutelar / Assistência 
Social

NASF



Identificar sinais e sintomas de intoxicação por 
agrotóxicos / agudos, crônicos /  leve, moderada, 
grave

• Cefaleia, tontura, cansaço, náuseas etc
• Lacrimejamento, visão turva/dupla, sudorese 

excessiva, salivação, fadiga, cefaleia, cólica 
abdominal, mialgia, cãibras, fraqueza, parestesias e 
tremores em membros, náuseas, vômitos, 
epigastralgia, dificuldade de digestão, diarreia, 
irritação ocular, dermatites, queimaduras na pele, 
falta de ar, tosse, catarro, chiado nos pulmões,...

• Alterações neurológicas / comportamentais:
dificuldade para se concentrar, confusão mental, 
agitação, insônia, irritabilidade, perda de apetite, 
depressão, palpitações, alteração de libido, 
tonturas/vertigem, tensão, mudanças no olfato e 
paladar, falta de equilíbrio, visão noturna 
deficiente, tremores, convulsões, desmaios etc.  

Sintomas inespecíficos + 
exposição = suspeitar e 
investigar

Caso suspeito: 

Notificar no Sinan e 
investigar

Óbito: informar IML, 
investigar e corrigir 
Causa Básica e 
demais campos da 
DO



Intoxicações agudas – sinais e sintomas

Grau de intoxicação aguda Sinais e sintomas

Leve Cefaléia, irritação da pele e das mucosas, náusea e discreta tontura.

Em geral, o trabalhador considera esses sintomas normais e não

procura assistência médica. Quando o faz, o médico e ou a equipe de

saúde local não investiga tal possibilidade.

Moderada Cefaléia intensa, náusea, vômitos, cólicas abdominais, tontura mais

intensa, fraqueza generalizada, formigamento nas pernas, falta de ar,

salivação e sudorese aumentada.

Grave Hipotensão, arritmias cardíacas, insuficiência respiratória, edema

agudo de pulmão, pneumonite química, convulsões, alterações da

consciência, choque, coma, podendo evoluir para óbito.



Fatores e variáveis importantes na avaliação da exposição ocupacional, absorção dos 

agrotóxicos e efeitos sobre a saúde dos trabalhadores

▪ processo de trabalho e as condições de exposição: frequência de uso dos produtos; 
doses utilizadas; formas de exposição; mecanismos de prevenção e proteção 
adotados no manuseio desses produtos;

▪ toxicidade de cada produto: além do princípio ativo, grande parte dos agrotóxicos 
possui impurezas e veículos toxicologicamente ativos;

▪ características dos indivíduos expostos: idade, sexo, escolaridade, peso, condição 
nutricional, entre outras;

▪ utilização de mistura de produtos, prática muito comum entre os trabalhadores 
rurais brasileiros.



Exemplo: Trabalhadora rural diarista com intoxicação por agrotóxico

Cinara, 26 anos, parda, com 4 anos de estudo (fundamental incompleto), trabalhadora rural diarista, em
plantio de tomate há dois meses, acolhida pela enfermeira da eSF, com queixas de tonturas, dores de
cabeça, cansaço, náuseas, geralmente no final do dia de trabalho, há duas semanas, após a plantação ter
sido pulverizada com agrotóxicos; uma colega de trabalho apresentava os mesmos sintomas.

Encaminhada para consulta; médico suspeitou tratar-se de caso de intoxicação por agrotóxicos; pediu
exames complementares; notificou o caso no Sinan; emitiu atestado médico com afastamento do
trabalho por uma semana e retorno à UBS para reavaliação do quadro clínico.

Reunião da equipe: investigação conjunta com a Visau do município, com a finalidade de obter
informações sobre as condições de trabalho e os agrotóxicos utilizados e busca de outros casos suspeitos;
planejamento de ações de ações educativas com apoio do Nasf, Visau e sindicato de trabalhadores rurais.

No retorno, a paciente relatou melhora do quadro clínico, sendo confirmada a intoxicação, por critério
clínico epidemiológico.



MANEJO DAS INTOXICAÇÕES POR AGROTÓXICOS 

PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA  -

Fluxograma / Atendimento – Suspeita de 

Intoxicação 

Fonte: Brasil, 2018.



Caderno de Avaliação e Monitoramento da Atenção Básica (CAMAB)

CAMAB é uma ferramenta elaborada pela Coordenação de Avaliação e Apoio Matricial (COAM) da Diretoria da 

Atenção Básica (DAB) para contribuir com a institucionalização dos processos de monitoramento e avaliação na 

Atenção Básica em saúde. O CAMAB tem como principais objetivos ofertar informações consolidadas sobre os 

indicadores de saúde que fazem interface com a Atenção Básica e propor estratégias estaduais para o 

fortalecimento do indicador e melhoria dos resultados alcançados.

Acesse no CAMAB:

http://www.saude.ba.gov.br/atencao-a-saude/dab/camab/

• Casos notificados de Intoxicação Exógena por Agrotóxico

• Casos confirmados de Intoxicação Exógena por Agrotóxico

http://www.saude.ba.gov.br/atencao-a-saude/dab/camab/
http://www.saude.ba.gov.br/atencao-a-saude/dab/camab/
http://www.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2019/06/CAMAB_Casos-NOTIFICADOS-de-intoxica%C3%A7%C3%A3o-por-agrot%C3%B3xico_Bahia_-2008a2018.xlsx
http://www.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2019/06/CAMAB_Casos-CONFIRMADOS-de-intoxica%C3%A7%C3%A3o-por-agrot%C3%B3xico_Bahia_-2008a2018.xlsx


http://www.saude.ba.gov.br/suvisa/divast/publicacoes

http://www.saude.ba.gov.br/suvisa/divast/publicacoes


Para esclarecimentos e outras informações pertinentes, consultar os seguintes serviços e 

referências técnicas

▪ Vigilância em Saúde Municipal

▪ Cerest – Centro de Referência em Saúde do Trabalhador da região

▪ Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB) – referências técnicas dos Núcleos Regionais 

de Saúde; Diretorias da Suvisa: Divep, Divast, Divisa e Lacen; Diretoria de Atenção Básica, 

Diretoria de Atenção Especializada.

▪ CIATox-BA/CIAVE - 0800 284 4343

▪ Cievs/Divep: cievs.notifica@saude.ba.gov.br; (71) 99994-1088

▪Núcleo de Epidemiologia em Saúde do Trabalhador (NEP/Divast) - (71) 3103-2214; 

divast.nep@saude.ba.gov.br

mailto:cievs.notifica@saude.ba.gov.br
mailto:divast.nep@saude.ba.gov.br


Muito obrigada!

leticia.nobre@saude.ba.gov.br

www.saude.ba.gov.br/suvisa/divast/

gtagrotoxicossesab-saude@saude.ba.gov.br

mailto:leticia.nobre@saude.ba.gov.br
http://www.saude.ba.gov.br/suvisa/divast/
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