
 
 Grupo de Educação, Saúde e Agrotóxicos – GESA: 

Seminário de vigilância em saúde de populações expostas a agrotóxicos. 
 
 

 

Rodrigo Roriz de Arruda Leite 

Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária 

Brasília - DF, 07/11/2013 

 
 

 
  
 

 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

Gerência Geral de Toxicologia 



1 - Aspectos gerais: 

 

• Portaria: objetivo geral e específicos 

• Quem participa? 

• Por que existe o GESA? 

• Quem é o Público alvo do GESA? 

• O que estamos fazendo? 

 



 

2 – BASE LEGAL: “GRUPO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE 
E AGROTÓXICOS 

GESA” 

 

                   Portaria Nº 565/ANVISA, de 11/05/2009 

   



 3.1 - Objetivos específicos 

 Elaborar e reproduzir material educativo diferenciado para os grupos 

sociais das cadeias produtivas e para os consumidores 

 Definir estratégias de disseminação destes materiais em campanha 

nacional de educação sobre o uso de agrotóxicos e as implicações para a 

saúde 
 

 Conhecer iniciativas em curso voltadas para a temática agrotóxicos, 
educação e saúde 

 

 Planejar e organizar materiais educativos para campanhas sobre o uso 
de agrotóxicos e sua substituição por métodos alternativos 

3 - OBJETIVO GERAL  

Implementar ações e estratégias para o uso racional 

de agrotóxicos e incentivo aos sistemas orgânicos de 

produção ou outros sistemas produtivos alternativos 

ao uso de agrotóxicos  
GESA 



4 - Órgãos e entidades participantes 

• ANVISA: GGTOX, GGALI, CGTEC, OUVIDORIA 

• Ministério da Saúde: 

 - Secretaria de Vigilância em Saúde: CGVAM 

 - Secretaria de Atenção à Saúde: CGPAN 

• CONSEA 

• ABRAS 

• MAPA: COAGRE, CGSPI, CGAA 



5 – Produtos do “GESA”: 

• Cartilha e vídeo: produtores rurais 

 

• Artigos na revista SuperHiper e livreto 
com resumos destes artigos: 
consumidores 

 

• Vídeo: “Trilhas do Campo” (2 versões) 



























6.1 - Livreto: Segurança alimentar e 
produção agropecuária sustentável 

• Agrotóxicos e Saúde: responsabilidade de 
todos 

• Alimentos orgânicos: qualidade de vida do 
campo à mesa 

• Boas Práticas Agrícolas: produção responsável 

• GESA e o Setor Varejista: uma parceria 
responsável 



6.1 - Livreto: Segurança alimentar e 
produção agropecuária sustentável 

•  Entenda como funciona o Programa de 
Análise de Resíduos de Agrotóxicos em 
Alimentos (PARA) 

• Produção Integrada: produção inteligente e 
alimento saudável 

• Rastreabilidade: qualidade e responsabilidade 
de todos. 

















6.2 – Vídeo “Trilhas do Campo”: 

• Parceria com Projeto Rádio Saúde Paraná 

• Participação da escritora Larissa dos Santos Malty: 
“Alumeia o cerrado que a velha conta” 

• Pretende, usando linguagem lúdica e acessível aos 
produtores familiares abordar: 

1. Saberes populares sobre o tema agrotóxicos 

2. Uso “racional” e boas práticas agrícolas 

3. Alternativas ao uso de agrotóxicos: orgânicos  

 



Obrigado! 
  

Agência Nacional de Vigilância Sanitária  
Gerência Geral de Toxicologia 

 
toxicologia@ anvisa.gov.br 
ouvidoria@anvisa.gov.br 

Central de Atendimento: 08006429782  
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