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organização ou entidades de qualquer natureza, com interesses comerciais nos agrotóxicos.



ASPECTOS GERAIS: O PROBLEMA

Fonte: ABIQUIM, 2013, em bilhões de dólares



Agrotóxicos Registrados para Comercialização 

Brasil, 2013.

Classificação Toxicológica Classe de Produto
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Fonte: Agrofit, MAPA. Total 1.557 produtos (11/08/2013) 



Usos e fontes de exposição: agrícola
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Usos e fontes de exposição:  veterinário



Usos e fontes de exposição:  veterinário

Fonte: Anvisa



www.anvisa.gov.br
Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária



Usos e fontes de exposição: uso ilegal/clandestino

2001 - 2010: 
373 toneladas 373 toneladas 



Consequências: 

Contaminação Ambiental: solo, água, 
ar, alimentos, flora e fauna.

Contaminação humanos: trabalhadores
e população geral



Agrotóxicos



Jornal Patrocínio online, 14/06/2013 (Patrocínio MG)

Fonte: http://www.patrocinioonline.com.br/opennews.php?id=88158

Bunema: altamente tóxico, Metam-sódico (sodium methyldithiocarbamate)



Avião agrícola sobrevoa escola e

intoxica dezenas de crianças, em GO.

(Assentamento Pontal dos Buritis, Rio 

Verde, 03/05/2013).

• 122 crianças e funcionários

• 42 intoxicados: 

vômitos, tonturas, cefaleia, prurido

@ (37 atendidos em hopsital: 8 

adultos, 29 crianças internadas).adultos, 29 crianças internadas).

• Produto Inseticida Engeo

(Triametoxam + Lamdacialotrina)

Escola atingida por veneno

agrícola é depredada. 

30/06/2013



1. Qual a magnitude? afeta grandes contingentes populacionais
(taxas de incidência, prevalência, mortalidade e anos
potenciais de vida perdidos);

2. Qual a transcendência?
- Severidade: taxas de letalidade, de hospitalização e de

Questões não/insuficientemente respondidas 
sobre a relevância para saúde pública:1

- Severidade: taxas de letalidade, de hospitalização e de
sequelas;

- Relevância social: valor imputado pela sociedade à ocorrência
da doença: sensação de medo, de repulsa ou de indignação,
discriminação;

- Relevância econômica: prejuízos decorrentes de restrições
comerciais, redução da força de trabalho, absenteísmo escolar
e laboral, custos assistenciais e previdenciários, entre outros.



3. Qual o Potencial de disseminação? (agravos e fontes de
exposição para população);

4. Qual é a vulnerabilidade? (disponibilidade concreta de
instrumentos específicos de prevenção e controle da doença,

Questões não/insuficientemente respondidas 
sobre a relevância para saúde pública:2

propiciando a atuação efetiva dos serviços de saúde sobre
indivíduos e coletividades);

5. Qual a ocorrência de emergências, acidentes, epidemias e
surtos? (notificação imediata de todos os eventos, fontes de
disseminação, delimitar a área de ocorrência, elucidar o
diagnóstico e deflagrar medidas de controle aplicáveis.



Respostas a partir das estatísticas de saúde de 
registro continuo no Brasil

1. Vitais: IBGE; 
2. Produção de serviços ambulatoriais e 
hospitalares;hospitalares;

3. Área de vigilância epidemiológica e 
monitoramento da situação de saúde: Sinan, 
Sinasc, SIM; 

4. Relacionadas aos recursos públicos e orçamento 
do sistema de saúde. 



Respostas a partir das estatísticas de 
saúde pesquisas especiais no Brasil

Outras do IBGE:  
1. pesquisa Assistência Médica Sanitária;
2. Os suplementos de Saúde da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (PNAD);por Amostra de Domicílios (PNAD);

3. Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição 
(PNSN) 

4. Pesquisa sobre Padrão de Vida (PPV); 
5. Pesquisas de Orçamento Familiar (POF);
6. Censo de agricultura.



Respostas a partir das estatísticas de saúde 
de fontes especiais de dados no Brasil

1. Estudos epidemiológicos; 
2. Inquéritos de saúde. 2. Inquéritos de saúde. 



RESPOSTAS A PARTIR DO Sistema Nacional de 
Vigilância Epidemiológica do Brasil: Sinan

Propósitos e funções

1. Coleta de dados - NOTIFICAÇÃO
2. processamento de dados coletados;
3. análise e interpretação dos dados processados;
4. recomendação das medidas de prevenção e controle 4. recomendação das medidas de prevenção e controle 

apropriadas;
5. promoção das ações de prevenção e controle indicadas;
6. avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas;
7. divulgação de informações pertinentes.



RELEVÂNCIA DE SAÚDE PÚBLICARELEVÂNCIA DE SAÚDE PÚBLICA



- Fornecer orientação técnica para os profissionais de
saúde para a execução de ações de controle doenças e
agravos (informações atualizadas sobre a ocorrência,
os fatores que a condicionam, numa área geográfica
ou população definida);

Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica do 
Brasil

ou população definida);

- Instrumento para o planejamento, a organização e a
operacionalização dos serviços de saúde;

- Normatização de atividades técnicas correlatas.



Autor: Marcelo Marques de Mélo, SC


