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APRESENTAÇÃO 

 

A exposição por agrotóxicos, constitui um dos problemas mais graves e presentes na 

saúde pública de municípios e comunidades, principalmente as rurais, e ligadas a execução e 

processos agrícolas, As patologias decorrentes desses agravos, interferem diretamente na saúde 

da população e exposta e denotam a necessidade de estratégias cada vez mais avançadas, 

unificadas e vivenciais de intervenção, valorizando os saberes populares, as características  da 

comunidade e priorizando a promoção e prevenção dentre as ações previstas, no formato 

interdisciplinar .  

Segundo o Sistema de Agrotóxicos Fitossanitários (Agrofit) do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), em 2014 foi registrada a maior quantidade de 

agrotóxicos comercializados no Brasil. Entre 2007 e 2014, esse quantitativo passou de cerca de 

623.353.689 quilos para 1.552.998.056 quilos, um aumento equivalente a 149,14% 

(considerando as variáveis do banco Agrofit: cliente, venda, revenda, indústria)1. Por sua vez, 

a área plantada (representada pela soma da lavoura temporária e da lavoura permanente) 

aumentou de 62.338.730 hectares para 76.246.588 hectares (22,31%), segundo dados do 

Sistema de Recuperação Automática (Sidra) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). No que se refere à comercialização de agrotóxicos por hectare de área plantada, o 

Brasil registrou 16,87 kg/ha (considerando as variáveis do banco Agrofit: cliente, venda e 

revenda) (ABREU, 2014).  

Entre os anos de 2004 e 2015, foram notificados no Brasil, 84.206 casos de intoxicação por 

agrotóxicos. Na Bahia, esses números chegam a 3.745 casos descritos no Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação – Sinan (2016). As infecções agudas compreendem a 

maior parte dos casos, ressalta-se então que, a partir dos dados supracitados, é possível que a 

exposição crônica esteja subnotificada, reflexo da baixa capacidade dos serviços de saúde de 

reconhecer e captar casos desse tipo. Ainda, segundo tais dados, ao observar a relação entre 

sexo feminino e ocupação, houve destaque para a categoria dona de casa, com 32,7% dos 

casos de intoxicação por agrotóxicos; estudante com 23,4% (casos); e trabalhador agrícola e 

afins, com 10,2% (casos). 

Dentre tais vertentes de analises, e apesar da Política nacional de saúde do trabalhador, 

pouco ainda se faz na aplicação de consultas e programas a população exposta ao agrotóxico, 

esses dados são ainda mais escassos, quando se analisa a investigação de intoxicações por 

agrotóxicos no público feminino. A partir disso, nota-se a necessidade de evidenciar as 

mulheres como população de risco para exposição por agrotóxicos e estabelecer políticas e 
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diretrizes aplicáveis a realidade interiorana, na prevenção, detecção e tratamento de agravos ou 

riscos ligados ao contato direto ou indireto com tais substancias.  

A presente proposta surge então, como produto didático do Programa de Mestrado em 

Ciências Ambientais, evidenciado aqui em versão impressa, mas também disponível em PDF e 

no app Conexão saúde, presente na play store e de acesso gratuito aos profissionais de saúde. 

É uma contribuição para os profissionais de saúde no direcionamento do atendimento, 

diagnóstico e vigilância dos casos de intoxicações crônicas por agrotóxicos. 

A intenção é aperfeiçoar, dinamizar e contribuir com a capacidade resolutiva das equipes 

de saúde no atendimento das intoxicações crônicas em mulheres expostas aos agrotóxicos, 

visando compreender os riscos aos quais estas estão expostas, de modo a estruturar as ações de 

vigilância destes agravos no interior nordestino. Nossa expectativa é monitorar e minimizar os 

impactos dos agrotóxicos na saúde das populações expostas e contribuir na garantia do direito 

à saúde de todos a partir do uso do protocolo e do aplicativo, como instrumentos do processo 

de promoção e prevenção em saúde.  
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1. INTRODUÇÃO   

 

Embora a agricultura seja praticada pela humanidade há mais de dez mil anos, o uso 

intensivo de agrotóxicos para o controle de pragas e doenças das lavouras existe há pouco mais 

de meio século. Ele teve origem após as grandes guerras mundiais, quando a indústria química 

fabricante de venenos, então usados como armas químicas, encontraram na agricultura um novo 

mercado para os seus produtos. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos no mundo, 

provocando um impacto direto na saúde humana, envolvendo diferentes grupos populacionais 

e trabalhadores de diversos ramos e atividades em amplos territórios ( CARNEIRO, 2015).  

Desse modo, dentre os trabalhadores expostos destacam-se a população feminina rural, 

além dos trabalhadores rurais do sexo masculino, enquanto agricultores, os da saúde pública, 

de transporte, comércio e indústria de síntese. Ressalte-se ainda, que a população em geral 

também está exposta, seja através de resíduos em alimentos, de contaminação ambiental ou 

acidental. 

Segundo o recente dossiê elaborado pela ABRASCO (Associação Brasileira de Saúde 

Coletiva), em 2011, o consumo de agrotóxicos no país resultou, em média, em 12 litros/hectare 

e exposição média ambiental/ocupacional/alimentar de 4,5 litros de agrotóxicos por habitante 

(CARNEIRO et al., 2012). 

A avaliação e análise das condições de exposição aos produtos químicos em geral, e aos 

agrotóxicos em particular, representam um grande desafio aos estudiosos da relação 

saúde/trabalho/exposição a substâncias químicas. Um dos principais aspectos dificultadores da 

avaliação da exposição e dos efeitos sobre a saúde humana causados pelos produtos em questão, 

diz respeito ao número de substâncias e produtos que estão agrupados sob o termo agrotóxico. 

Ou seja, quando se discute os efeitos à saúde humana causados pelos agrotóxicos, não se está 

se referindo a uma única substância, mas a milhares delas. Só no Brasil, no site da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), estão disponibilizadas pouco mais de 500 

monografias de ingredientes ativos de agrotóxicos, domissanitários, produtos não agrícolas e 

preservante de madeira cujo uso encontra-se autorizado no Brasil. No mesmo endereço 

eletrônico encontra-se ainda, a relação dos ingredientes ativos que, atualmente, não possuem 

autorização de uso no Brasil. Porém, não pode ser esquecido que em algum momento estas 

substâncias foram registradas no órgão competente e tiveram seu uso aprovado. Portanto, 

populações estiveram expostas. É importante registrar que o contrabando possibilita a entrada 
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de produtos já proibidos ou mesmo nunca aprovados no Brasil, aumentando assim, os riscos 

das populações expostas (BRASIL, 2006).  

No eixo feminino, poucas pesquisas discorrem sobre o risco dos agrotóxicos em tal gênero, 

estando restritas em sua maioria, apenas ao eixo reprodutivo e por contaminação indireta, não 

levando em conta as atividades agrícolas que estas exercem, principalmente em regiões rurais. 

O problema se agrava, quando se observa a falta de politicas públicas pertinentes nas cidades 

interioranas e de predominância agrícola, que permitam a assistência à saúde dessas mulheres 

expostas de forma eficaz, continua, e na saúde promotiva e preventiva.  

Tais dados, justificam-se pelo fato de que o uso e manuseio de agrotóxicos na agricultura 

em geral, são considerados uma atividade predominantemente masculina, todavia, isto não 

isenta as mulheres e outros membros da família do risco de intoxicação indireta. Na realidade 

brasileira, é comum que o responsável pela aplicação de agrotóxico geralmente realize esta 

atividade na companhia da família, bem como, sem o uso de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI). Destaca-se que, na maioria das vezes, é a mulher que faz a lavagem das roupas 

que são utilizadas para aplicação. Além do fato de que as lavouras estão a cada dia mais 

próximas das residências, onde os membros da família transitam trajando roupas e calçados 

inadequados (LONDRES, 2011).  

Assim, por considerar tal conteúdo como da mais alta relevância e atualidade, este 

instrumento se justifica, visto a necessidade deste principalmente em regiões agrícolas e 

predominantemente rurais, além do olhar holístico sob a população feminina, se faz importante 

construir um “Protocolo de Atenção à Saúde das Mulheres expostas a agrotóxicos na Atenção 

Primária a Saúde”, que oriente a atuação da rede de atenção básica municipal, com foco na 

consulta de enfermagem, frente ao processo de  diagnóstico, tratamento, recuperação, 

reabilitação, promoção, prevenção e vigilância, relacionados com o uso destas substancias.  

 

 

2. ESCOPO 

 

Delimita-se como população exposta a agrotóxicos todas as pessoas que entram em 

contato com tais produtos frente as atividades diárias, laborais, diretas ou indiretas, através do 

meio ambiente, da utilização doméstica ou acidental. Em todas essas situações poderão ser 

observadas, ou não, alterações subclínicas, clínicas e laboratoriais compatíveis com o 

diagnóstico de intoxicação por agrotóxicos. Aqui evidencia-se como eixo base, as 

intoxicações crônicas.  
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2.1 INTOXICAÇÃO CRÔNICA POR AGROTÓXICO 

 

Considera-se o conjunto de efeitos nocivos representados por manifestações 

clínicas ou laboratoriais que revelam desequilíbrio orgânico produzido pela interação 

de um ou mais agentes tóxicos com o sistema biológico (BRASIL, 2014). 

A intoxicação crônica se dá pelo surgimento tardio, após meses ou anos, por exposição 

pequena ou moderada a produtos tóxicos ou a múltiplos produtos, acarretando danos muitas 

vezes irreversíveis nos indivíduos expostos. Segundo o Protocolo de Atenção à Saúde dos 

Trabalhadores Expostos a Agrotóxicos, elaborado pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2006), 

as patologias relacionados à intoxicação crônica por agrotóxicos podem ser neoplasias, como 

mieloma múltiplo e leucemias; anemia aplástica; transtornos mentais, como alterações 

cognitivas e episódios depressivos; doenças do sistema nervoso como distúrbios do movimento, 

polineuropatias e encefalopatia tóxica; oculares, como neurite óptica e distúrbios da visão e 

ainda auditivas, circulatórias, respiratórias, digestivas e dermatológicas. 

 

2.2 CLASSIFICAÇÃO DOS AGROTÓXICOS: 

 

Quanto à sua FINALIDADE, ou organismo-alvo:  

• Inseticidas: agrotóxicos que têm ação letal em insetos.  

• Fungicidas: agrotóxicos com ação sobre fungos.  

• Herbicidas: ação de controle às plantas consideradas daninhas ou invasoras, em especial, 

na agropecuária.  

• Desfolhantes: agrotóxicos com efeito desfolhante, ou seja aquele que em contato com as 

plantas, induzem a queda prematura das folhas.  

• Fumigantes: agrotóxicos com ação sobre fauna e flora, que tem sua ação promovida por 

meio de gases. Utilizados geralmente no solo, no armazenamento de grãos, no seu transporte 

terrestre ou por navios.  

• Rodenticidas/raticidas: agrotóxicos com ação letal em roedores.  

• Moluscicidas: agrotóxicos com ação em moluscos terrestres ou aquáticos. • Nematicidas: 

agrotóxicos com ação em nematóides.  

• Acaricidas: agrotóxicos com ação em ácaros.  

• Algicidas: agrotóxicos com ação no controle de algas. 
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 2.3 EFEITOS NOCIVOS  

A intoxicação crônica manifesta-se através de inúmeras patologias, que atingem vários 

órgãos e sistemas, com destaque para os problemas imunológicos, hematológicos, hepáticos, 

neurológicos, malformações congênitas e tumores. Assim, as intoxicações crônicas por 

agrotóxicos encontram-se referidas em diversos capítulos da Classificação Internacional de 

Doenças na sua décima revisão (CID X) (BRASIL, 2006).  

Abaixo, a relação dos principais itens: 

 

Capitulo II: Neoplasias [Tumores]. 

• C90 – Mieloma Múltiplo e Neoplasias Malignas de Plasmócitos. 

• C91 – Leucemia Linfóide. 

• C92 – Leucemia Mielóide. 

Capítulo III: Doenças do Sangue e dos Órgãos Hematopoéticos e alguns Transtornos 

Imunitários. 

• D61. 2 – Anemia Aplástica devidos a outros agentes externos. 

Capítulo V: Transtornos Mentais e Comportamentais. 

• FO6 – Outros transtornos mentais decorrentes de lesão e disfunção cerebrais e de doença 

física. 

• F06. 7 – Transtorno cognitivo leve. 

• F32 – Episódios depressivos. 

• F52 – Disfunção sexual, não causada por transtorno ou doença orgânica. 

Capítulo VI: Doenças do Sistema Nervoso. 

• G21. 2 – Parkinsonismo secundário devido a outros agentes externos (manganês e seus 

compostos tóxicos – X49; Z57.4; Z57.5). 

• G25.2 – Outras formas especificadas de tremor (brometo de metila: X46; Z57.5). 

• G62. 2 – Polineuropatia devida a outros agentes tóxicos. 

• G92 – Encefalopatia tóxica 

Capítulo VII: Doenças do Olho e Anexos. 

• H46 – Neurite ótica (brometo de metila: X46; Z57.5). 

• H53.1 – Distúrbios visuais subjetivos (brometo de metila: X46; Z57.4; Z57.5). 

Capítulo VIII: Doenças do Ouvido e da Apófise Mastóide. 

• H93.8 – Outros transtornos específicos do ouvido (brometo de metila: X46; Z57.5). 

Capítulo IX: Doenças do Aparelho Circulatório. 

• I49 – Outras arritmias cardíacas (agrotóxicos organofosforados e carbamatos: X48) 
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Capítulo X: Doenças do Aparelho Respiratório. 

• J68 – Afecções respiratórias devidas à inalação de produtos químicos, gases, fumaças e 

vapores. 

Capítulo XI: Doenças do Aparelho Digestivo. 

• K71 – Doença tóxica do fígado. 

Capítulo XII: Doenças da Pele e do Tecido Subcutâneo. 

L23. 5 - Dermatite alérgica de contato devido a outros produtos químicos (borracha, cimento, 

inseticidas e plásticos). 

• L24. 5 - Dermatite de contato por irritantes devido a outros produtos químicos (cimento e 

inseticidas). 

Frente a tal conjuntura, abaixo são listados os principais efeitos nocivos decorrentes da 

exposição a agrotóxicos de forma direta e indireta.  

 

Quadro 1: Classificação e efeitos e/ou sintomas agudos e crônicos dos agrotóxicos   

 

CLASSIFICAÇÃO 

QUANTO A 

PRAGA 

CLASSIFICAÇÃO 

QUANTO AO 

GRUPO 

QUÍMICO 

SINTOMAS DE 

INTOXICAÇÃO 

AGUDA 

SINTOMAS DE 

INTOXICAÇÃO 

CRÔNICA 

 

INSETICIDAS 

  

  

   

Organosfosforados 

e carbamatos 

Fraqueza, 

cólicas, 

convulsões e 

espasmos. 

Efeitos neurotóxicos e 

alterações 

cromossomiais 

Organoclorados Náuseas, vômitos 

e contrações 

musculares 

involuntárias 

Danos hepáticos, 

arritmias cardíacas, 

lesões renais e 

neuropatias periféricas 

ulcerativas. 

Piretróides sintéticos Irritação das 

mucosas oculares e 

convulsões 

Irritação mucoide e 

asma brônquica 

FUNGICIDAS Ditiocarbamatos Tonturas, vômitos 

e cefaleia. 

Alergias respiratórias, 

doença de Parkinson, 

dermatites e 

neoplasias. 
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HERBICIDAS Fentalamidas Dispneia, 

hiperemia e 

convulsões. 

Teratogêneses 

Dinitroferóis e 

Pentaclorofenol 

Neoplasias 

Fenoxiacéticos Inapetência, 

náuseas e vômitos 

Aumento na produção 

de enzimas hepáticas, 

neoplasias e 

teratogêneses 

  

Fonte:  CARNEIRO et al., 2012.   

Organização: Francielly Vieira Fraga  
 

3. OBJETIVO:  

Propor recomendações que auxiliem aos profissionais de saúde da atenção básica, na 

escolha de intervenções adequadas para o atendimento de pacientes expostas aos 

agrotóxicos frente a problemas reais e/ou potenciais, considerando as melhores 

evidências científicas disponíveis. 

 

4. METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO 

A construção e elaboração parte da metodologia de problematização, evidenciando aqui, 

o eixo aplicação a realidade através do levantamento bibliográfico de dados, a partir da 

problemática vista no diagnostico situacional, utilizando-se das seguintes etapas para 

construção desse protocolo: 

 

1. Delimitação do problema  

2. Revisão da literatura especializada: livros textos e periódicos 

nacionais e internacionais, indexados em língua portuguesa, 

espanhola e inglesa. 

3. Consulta a protocolos de atenção à saúde de trabalhadores 

expostos a agrotóxicos disponibilizados na web e por Centros de 

Referência em Saúde do Trabalhador existentes no Brasil. 

4. Oficina de trabalho com a Liga acadêmica em saúde e ambiente, 

no formato interdisciplinar – apresentação e discussão  

5. Revisão do texto final  

6. Construção do software/ aplicativo “ Conexão Saúde” a partir do 

Protocolo 

7. Evento teste: APS e usuárias do sistema de saúde  



176 

 

8. Validação por especialistas 

9. Definição de versão final do Protocolo e APP para disseminação 

10. Registro dos produtos 

 

1. PÚBLICO-ALVO:  

Equipes da Atenção Primária a Saúde 

 

2. POPULAÇÃO- ALVO 

 

Este Protocolo está direcionado ao atendimento de populações expostas ou potencialmente 

expostas a agrotóxicos na atenção básica de saúde, com foco na população feminina: 

a) Trabalhadoras dos setores: agropecuário, silvicultura; manejo florestal; manejo de 

ecossistemas hídricos, manejo das vias férreas, madeireiro; empresas desinsetizadoras; de saúde 

pública (trabalhadores que atuam no controle de endemias e de zoonoses, incluindo portos, 

aeroportos e fronteiras); produção, transporte, armazenamento e comercialização de 

agrotóxicos; reciclagem de embalagem de agrotóxicos; extensionistas; profissionais de 

jardinagem; entre outros; 

b) Familiares dessas trabalhadoras e moradores do entorno das unidades produtivas e de 

ambientes contaminados pela utilização de agrotóxicos, com ênfase nos grupos populacionais 

com maior vulnerabilidade: crianças, gestantes e idosos; 

c) Consumidoras de alimentos e água com resíduos de agrotóxicos; 

d) População em geral que tenha acesso aos agrotóxicos, sejam os de uso agrícola ou os de uso 

doméstico. 

3. CONDUTA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE FRENTE À INTOXICAÇÃO 

POR AGROTÓXICOS I (CEST, 2013) 

 

I- Vigilância:  

Os casos confirmados devem ser notificados no Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação – SINAN, através da ficha de Investigação de Intoxicação Exógena (ANEXO A), 

e emitida a Comunicação de Acidente de Trabalho, quando se tratar de trabalhador.  

II- Atendimento:  

Diagnóstico: Para o estabelecimento do nexo causal, além do exame clínico (físico e mental) e 

dos exames complementares, a equipe de saúde, deve considerar a história clínica e 
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ocupacional, com ênfase na caracterização do contato com agrotóxicos; o estudo do local e 

organização de trabalho; dados epidemiológicos; ocorrência de quadro clínico ou sub-clínico 

em trabalhador exposto a condições agressivas; identificação de riscos físicos, químicos, 

biológicos, mecânicos, estressantes e outros; depoimento e  experiência do paciente. 

Tratamento: Realizar tratamento  sintomático e/ou específico conforme a gravidade e o caso, 

assim como os  indicados pela literatura especializada para as patologias específicas;  

III- Afastamento da exposição:  

A manutenção da exposição pode agravar o quadro, portanto, os pacientes identificados deverão 

ser afastados do contato com os agrotóxicos o mais breve possível;  

IV- Acompanhamento:  

Os pacientes deverão ser acompanhados ao longo do tempo pela equipe de saúde para 

monitoramento de possível agravamento ou melhora da condição de saúde;  

V- Notificação no SINAN:  

Os casos confirmados de intoxicação crônica deverão ser notificados no SINAN, na ficha de 

Notificação das Intoxicações Exógenas; 

VI- Registro no INSS:  

Preenchimento da Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT, para os trabalhadores 

segurados pelo INSS; 

Emissão de relatórios médicos para os pacientes quando solicitado. 

 

4. RECOMENDAÇÕES  

8.1 O Acolhimento 

O acolhimento no campo da saúde deve ser entendido, ao mesmo tempo, como diretriz 

ética/estética/política constitutiva dos modos de se produzir saúde e ferramenta tecnológica de 

intervenção na qualificação de escuta, construção de vínculo, garantia do acesso com 

responsabilização e resolutividade nos serviços. Como diretriz, podemos inscrever o 

acolhimento como uma tecnologia do encontro, um regime de afetabilidade construído a cada 

encontro e mediante os encontros, portanto como construção de redes de conversações 

afirmadoras de relações de potência nos processos de produção de saúde ( BRASIL, 2010).  

Frente a tais pressupostos, recomenda-se a captação da paciente, pelo agente 

comunitário de saúde, através da evidencia e comunicação da existência do tipo de atendimento, 

recepção na unidade frente ao acolhimento e esclarecimento de dúvidas ainda em sala de espera, 
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consultas sistematizadas para melhor atendimento utilizando- se do aplicativo apresentado no 

item 14, como pressuposto de preenchimento rápido com geração de dados de 

acompanhamento, bem como, oferta de serviços individuais e comunitários a partir das 

consultas buscando a redução dos riscos e/ou tratamento.  

8.2 A consulta  

A realização de investigação deverá ser baseada na obtenção de informações, com 

descrição das características do indivíduo afetado, informando período de tempo, local de 

ocorrência e circunstâncias da exposição. Deve ser realizada avaliação em campo para 

descrever:  

• Aspectos relacionados ao histórico da circunstância de exposição;  

• Atividades laborais realizadas;  

• Caracterização do ambiente residencial e de trabalho;  

• Dados de saúde relacionados à exposição e sua compatibilidade com o quadro clínico-

epidemiológico;  

• Circunstâncias da exposição, frequência em que a pessoa vem sendo exposta;  

• Dados do(s) atendimento(s) fornecidos ao paciente;  

• Dados de confirmação/descarte do caso e evolução do caso.  

 

Parte-se então do eixo de anamnese, coleta de dados, sinais vitais e medidas, exame físico 

geral e estabelecimento de condutas a partir dos dados colhidos. As fichas sugeridas para 

realização da consulta, assim como o roteiro desta, estão dispostas no item 13 desse protocolo 

de atenção, e evidenciados no formato digital no item 14 desse documento.  

 

8.3 Exames Laboratoriais (Aparato Interdisciplinar) 

Baseia-se na interdisciplinaridade da equipe de saúde e frente as suas atribuições legais 

e éticas que recobrem a profissão. Deve levar em consideração o tipo de produto utilizado na 

exposição, na intoxicação, e seus sinais/sintomas, bem como, na especificidade dos municípios 

em que estiver implantada a Estratégia de saúde da família, e sendo utilizado o presente 

protocolo. Onde, a paciente estará sendo avaliada. Sugere-se então, os seguintes exames 

complementares:  

• Hemograma completo, com contagem de reticulócitos. 

• Bioquímicos: proteínas totais e frações; eletroforese das globulinas; bilirrubinas totais 

e frações; fosfatase alcalina; TGO; TGP; GAMAGT; uréia, creatinina, TSH, T3; T4; 
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glicemia de jejum. 

• Exame de urina rotina. 

• Dosagem de acetilcolinesterase  plasmática quando da suspeita de intoxicação 

aguda por organofosforados ou carbamatos. 

• Dosagem de acetilcolinesterase verdadeira quando da suspeita de intoxicação 

crônica por organofosforados ou carbamatos. 

• Radiografia de tórax. 

• Outros: tomografia computadorizada, eletrocardiograma etc. devem ser solicitados diante de 

suspeitas específicas. 

 

5.  ATUAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS 

 

A atenção primária a saúde, compõe o elo inicial e de acompanhamento da população de 

risco, a partir da vivência local, conhecimento da área e contato direto com as pacientes. A 

partir disso, denota-se a sua importância no caráter preventivo, promotivo e identificador de 

riscos e agravos a mulheres expostas ao agrotóxico sempre baseando-se em ações que possam 

chegar aos demais níveis de atenção e em caráter interdisciplinar.  

Para PARANÁ (2018), Atenção Primária à Saúde - APS – realiza intervenções de saúde 

no âmbito individual e coletivo, com qualidade, resolubilidade, através de ações de promoção 

de saúde, prevenção das doenças, diagnóstico, tratamento clínico e reabilitação para limitação 

dos danos e sequelas causadas pelas doenças, sendo a ordenadora do cuidado dos cidadãos 

residentes em seu território. Desse modo, apresenta-se abaixo Tabela resumo das principais 

atribuições da APS frente a temática: 

 

Tabela 1: Atribuições da APS intoxicação por agrotóxicos  

 

 

 

 

EXPOSIÇÃO A AGROTÓXICOS 

 

 

 

INTOXICAÇÕES CRÔNICAS 



180 

 

 

• Identificar a população exposta 

na área de abrangência. 

• Identificar os produtos 

utilizados e sua finalidade. 

• Identificar manifestações de 

saúde relacionadas ao uso dos 

agrotóxicos referidos. 

• Informar situações de risco 

para a vigilância. 

• Trabalha em cooperação com a 

vigilância. 

 

 

• Caracteriza a exposição. 

• Encaminha para o CEREST ou 

para o cuidado especializado. 

• Contribui para o estabelecimento 

do nexo causal. 

• Emite CAT quando pertinente. 

• Orienta quanto aos procedimentos 

trabalhistas e previdenciários. 

• Orienta quanto à prevenção de 

novos episódios. 

• Notifica a vigilância. 

• Realiza visita ao local de trabalho 

e contatos. 

• Registra caso e alimenta base de 

dados. 

• Atende os casos contra 

referenciados. 

Fonte: PARANÁ, 2018, adaptado pelas autoras.  

 

6. CASO CONFIRMADO  

• Por critério laboratorial – indivíduo com alteração em exames laboratoriais que 

evidenciem a intoxicação por substâncias químicas.  

• Por critério clínico – indivíduo com antecedente comprovado de exposição a 

substâncias químicas com manifestações clínicas de intoxicação.  

• Por nexo epidemiológico – indivíduo com quadro clínico compatível relacionado no 

tempo e no espaço com outro(s) caso(s) confirmado(s), evento(s) ambiental(is) ou 

laboral(is) em que substâncias químicas estejam implicadas.  

 

ATENÇÃO: No caso de óbito sem causa definida, a confirmação se dará por meio de 

exame médico legal. 

 

7. NOTIFICAÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE CASOS  

 

As intoxicações exógenas por substâncias químicas compõem a lista de doenças e agravos 

de notificação compulsória (Anexo da Portaria MS/GM nº 1.271/2014), devendo a simples 

suspeita de exposição ou efeito nocivo à saúde humana ser notificada à autoridade de saúde 

pública. 
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Para todo caso notificado deverá ser realizada a investigação para definição do caso. O 

instrumento utilizado para a investigação é a Ficha de Investigação de Intoxicação Exógena do 

SINAN (Anexo 01), na qual todos os campos devem ser criteriosamente preenchidos.  

A realização de investigação deverá ser baseada na obtenção de informações, com descrição 

das características do indivíduo afetado, informando período de tempo, local de ocorrência e 

circunstâncias da exposição. Deve ser realizada avaliação em campo para descrever:  

 Aspectos relacionados ao histórico da circunstância de exposição;  

 Atividades laborais realizadas;  

 Caracterização do ambiente residencial e de trabalho;  

 Dados de saúde relacionados à exposição e sua compatibilidade com o quadro clínico-

epidemiológico;  

 Circunstâncias da exposição, frequência em que a pessoa vem sendo exposta;  

 Dados do(s) atendimento(s) fornecidos ao paciente;  

 Dados de confirmação/descarte do caso e evolução do caso.  

 

8. ENCERRAMENTO DE CASOS   

O caso deverá ser encerrado oportunamente até o prazo máximo de 180 dias, a partir da data de 

notificação no SINAN. 

 

9. PROCEDIMENTOS A SEREM CONSIDERADOS NA AVALIAÇÃO DE 

INTOXICAÇÃO CRÔNICA A AGROTÓXICOS 

Levando-se em conta todos os aspectos anteriores, cuja relevância tem sido atestada pela 

pesquisa científica, para a avaliação das intoxicações crônicas por agrotóxicos devem ser 

considerados alguns procedimentos fundamentais. Propõe-se então aplicar as duas fichas de 

avaliação em todos os casos suspeitos de intoxicação crônica a agrotóxicos. Define-se caso 

suspeito como: 

I – Qualquer pessoa que tenha contato prolongado com agrotóxicos em ambiente profissional 

e/ou ambiental/domiciliar; 

II – Qualquer pessoa que tenha história de uma ou mais intoxicações agudas. 
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Esses procedimentos serão realizados com o preenchimento das seguintes fichas, essas, 

estão disponibilizadas também no aplicativo, instrumento desse protocolo, evidenciado no item 

14 do presente texto. 

a.  Fichas e rotinas de avaliação 

 

FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL/ANAMNESE 

 

1. CADASTRO INICIAL 

Nome: _________________________________________________________ 

Idade: _________ 

Endereço ___________________________________   Área: _____ 

Zona rural: (    ) sim   não (    ) 

2. INVESTIGAÇÃO DO CASO 

a)Teve contato com agrotóxico? 

( ) sim   não (  )                

        

b) Atividade onde ocorreu o contato: 

Agricultura (   )    pecuária (   )    ( ) outros 

 

c)Tempo de exposição: _____  

(  ) dias   ( ) meses   () anos 

 

 

d) Contato recente:  

(  ) sim   ( ) não 

 

e)Se sim, como ocorreu:  

(   ) ocupação      (   ) contaminação ambiental 

 

 

f) Formas de contato, considerando a ocupação atual: 

( ) Preparo do produto  ( ) Limpeza/ manutenção do equipamento ( ) Diluição                                                                  

(   ) Lavagem da roupa             (   ) Carga/ descarga       (   ) Aplicação do produto (pulverização/imersão)       

(   ) Transporte  (  ) Colheita      (   ) Supervisão na aplicação     (   ) Armazenamento dos produtos                                

(   ) Contaminação ambiental (   ) Descarte da embalagem    (   ) Outras formas:________________ 

3. EVIDÊNCIAS CLÍNICAS 

g) Quais sintomas apresentou?  

Gastrointestinais   (   )                                                   

Alteração respiratória (   )  

j)Relação entre o horário dos seus sintomas e 

o seu horário de trabalho? 

 ( ) Sim ( ) Não  

 



183 

 

Alteração de sensório / neurológica   (   )              

Alteração de pele (   )                                                   

Alteração cardiovascular (   ) 

 

h) Dificuldade para engravidar?   

 (   ) Sim     (   ) Não     (   ) Não se aplica  

Filho com malformação congênita?   

 (   ) Sim     (   ) Não     (   ) Não  

i) Filho com alterações no desenvolvimento 

neuropsicomotor ou distúrbios 

comportamentais?    

(   ) Sim     (   ) Não     (   ) Não informado  

 

k)Existe alguém no trabalho do paciente que 

apresenta sintomas/problemas iguais ou 

similares aos dele?  

( ) Sim ( ) Não  

 

l)Existe algum familiar ou vizinho que 

apresenta sintomas /problemas iguais ou 

similares aos dele?  

( ) Sim ( ) Não 

 

 

m)Histórico pessoal de câncer? 

( ) sim  (  ) Não 

 

n)Histórico familiar de câncer?  

( ) sim  (  ) Não 

 

o)Estratificação de risco: 

( ) Baixo risco 

(  ) Médio risco 

(  ) Alto risco 

Fonte: Dados das autoras, 2019. 

11. 1.2 Guia de aplicação da ficha  

I – CADASTRO INICIAL 

Coletar e registrar corretamente as informações - nome, idade, endereço, área (em numeração)  

Zona rural – observando moradia em áreas agrícolas  

II – INVESTIGAÇÃO DO CASO 

Marcar os campos referentes às perguntas objetivas de acordo com a resposta do 

paciente. Os campos fechados referentes as áreas “a” até “e” são referentes ao contato com o 

agrotóxico. As questões “f” e “g” podem receber mais de uma alternativa.  

As perguntas de “g” até “l” são referentes as evidencias clinicas da intoxicação. Os itens 

“m” e “n” dispõe sobre o histórico de câncer. E o item “o” evidencia a classificação do risco do 

paciente frente ao preenchimento da ficha. Devendo denotar as ações propostas de cuidado.  
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A ficha 2, evidencia a avaliação geral da paciente, atentando-se a realização da aferição 

dos sinais vitais e exame físico, conforme evidenciado abaixo, e no aplicativo: 

AVALIAÇÃO GERAL 

 

SINAIS VITAIS E MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 

a)P.A : ______ FR: _____ FC: _____ 

PESO: ______ ALTURA: ______   

IMC: _______ 

DOR: ____ (escala numérica)  

b)ESTADO GERAL:  

(   ) Bom  (  ) Normocorado   

(  ) Hipocorado  (  ) Regular  (  ) Ruim  

(  )Desidratado 

 

 

EXAME FÍSICO GERAL 

c)Pele/Mucosas:____________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

d)Tórax: 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

e)Abdômen: 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

f)Edemas: (  ) Ausente  (  ) Presentes 

 

g)Suspeita diagnóstica: 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

h)Condutas: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Fonte: Dados das autoras, 2019.  

11. 11.1.3 Guia de aplicação da ficha  



185 

 

SINAIS VITAIS E MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS  

• Nos itens  “a” e “b”, preencher os dados vitais do paciente conforme aferidos durante o exame 

físico, bem como, informações sobre o seu estado. 

EXAME FÍSICO GERAL 

• Nos campos “c” a “f”, descrever detalhadamente os achados do exame físico geral. 

• Anotar, inclusive quando os achados estiverem dentro dos padrões de normalidade. 

A seguir roteiro de execução do exame, a partir das recomendações de LUCIA; 

BARROS, 2016:  

 TÓRAX: • Inspeção: Avaliar o paciente sentado e sem camisa. Avaliar a presença de circulação 

colateral no tórax e a coloração e lesões de pele. Classificar o tórax em normal, enfisematoso, 

infudibuliforme, cariniforme, escoliótico, cifótico ou com gibosidade. 

• Palpação: Avaliar a sensibilidade, a temperatura cutânea, grupos ganglionares, 

expansibilidade de ápices e bases, e o frêmito toracovocal. 

• Percussão: Percutir áreas de projeção dos pulmões (som claro pulmonar), espaço de Traube 

(som claro timpânico), região inferior de esterno (som submaciço) e região inframamária direita 

e precordial (macicez) e avaliar possíveis desvios dos padrões de normalidade. 

• Ausculta: Averiguar a presença dos sons pleuropulmonares normais (som traqueal, respiração 

brônquica, murmúrio vesicular e respiração broncovesicular) e de sons anormais (estertores 

finos e grossos, roncos, sibilos e atrito pleural). 

PRECÓRDIO • Inspeção e palpação: Pesquisa de abaulamento, análise do ictus cordis, 

avaliação dos batimentos, verificação de frêmito cardiovascular. 

• Ausculta: avaliação das bulhas cardíacas, do ritmo e frequência cardíacos, presença de ritmos 

tríplices, possíveis alterações das bulhas, presença de cliques ou estalidos, sopros, ruídos de 

pericardite constritiva, atrito pericárdico e rumor venoso. 

ABDOME • Inspeção: Observar coloração e lesões de pele, tipo de abdome, presença de 

circulação colateral, equimoses, distenção abdominal, pulsação e presença de massas. • 

Palpação: Avaliar temperatura cutânea, sensibilidade, presença de dor à palpação superficial e 

profunda, presença de rigidez, presença de massas e presença de hérnias e cicatrizes. Avaliar 

sinais de Blumberg, de Murphy, de Cullens, de Grey-Turner, de Curvoisier entre outros. 

• Ausculta: avaliar presença de pulsos arteriais e de ruídos hidroaéreos. 

• Avaliação geral: Avaliar estado geral, localização e orientação em tempo e espaço. 

• Cabeça: Avaliar presença de lesões em olhos, escalpo e mucosa oral e nasal. 

• Pescoço: Avaliar pulso carotídeo, turgência jugular, tireóide e linfonodos. • MMSS e MMII: 

Avaliar movimentação articular, crepitações à movimentação e edema. 
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• Pele e fâneros: Avaliar alopecia, hirsutismo, turgor cutâneo e lesões e coloração de pele. 

No item “g” e “h” devem ser evidenciar no formato textual os encaminhamentos e 

condutas prescritas a partir da elaboração das duas fichas, descrevendo assim o seguimento da 

consulta, incluindo os exames solicitados, frente as recomendações sugestivas desse protocolo.  

 

10. O APLICATIVO: CONEXÃO SAÚDE 

Buscando facilitar o acesso ao protocolo, reduzindo vias impressas, bem como, 

possibilitando a geração de dados individuais e coletivos e permitindo assim, a execução do 

protocolo de forma rápida, eficiente e segura, apresenta-se aqui o aplicativo “ Conexão Saúde”, 

disponível na Play Store para uso pelos profissionais de saúde da Atenção primária a saúde, 

como instrumento digital de aplicação do protocolo aqui proposto, incluindo informações para 

consulta, bem como, as fichas aqui presentes no formato digital de preenchimento e emissão de 

dados.  

O acesso offline e gratuito, dinamizando a atenção em saúde, promovendo saúde em seu 

sentido amplo e em várias interfaces, as informações geradas são de acesso somente ao 

profissional de saúde, garantindo o sigilo destas, bem como, o armazenamento para uso em 

planejamento de ações em saúde condizentes com a realidade local. A seguir será exposto o 

passo a passo ilustrado para utilização do aplicativo: 

 

Aplicativo instrumento do Protocolo de Assistência à mulher exposta a agrotóxicos 

na atenção primaria a saúde. 
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1. Tela de Login 

 

 

 

Descrição: Tela de login interativa, permite ao usuário inserir os dados. O usuário e 

login devem ser os mesmos informados no momento do cadastro deste, feito pelo 

administrador. Logo após prosseguir com a utilização do sistema.  
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2. Cadastrar Novo Usuário 

 

 

 

  

Descrição: Conforme imagem acima, para cadastrar um novo usuário, o administrador 

precisa inserir suas credenciais, liberando assim o sistema para inserção dos dados do 

novo usuário. Logo depois é só preencher conforme a segunda tela, onde o 

administrador deve inserir os dados e confirmar o cadastro. O app contém dois perfis 

de usuário, o administrador e o profissional de saúde, para que possa existir um 

controle maior no momento do trabalho dos dados. 
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3. Tela e Menu Iniciar 

 

 

 

 

 

Descrição: Tela inicial - Traz os dados do usuário já sincronizados com a base de dados, 

tornando todo o acesso mais facilitado, logo abaixo pode-se ver um botão de menu 

flutuante, tornando seu acesso bem descontraído e de extrema usabilidade. Consigo, 

estão os ícones paras as telas de acesso ao sistema, tela de usuário, tela de anotações, 

tela de protocolos, tela de questionário, tela de exportação de dados ‘Questionário’ e 

a tela de exportação das anotações. 
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4.  Dados do Usuário (Profissional de Saúde) 

 

 

 

 

Descrição: Aqui o próprio usuário (profissional de saúde), poderá efetuar atualização 

em seus dados já cadastrados pelo administrador ( exceto o perfil com nome),  e esses 

dados devem se manter atualizados, para que a administração possa ter um controle 

e eficiência maior ao coletar os dados. 
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5.  O Protocolo 

 

 

 

 

Descrição: A tela de protocolos serve para auxiliar o profissional em caso de dúvidas, 

ou na tomada de decisão. Estas, são essencias para a orientação correta e desfecho da 

consulta.  
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6.  As fichas para consulta 

 

 

 

Descrição: Na tela de Questionário, o profissional irá reaizar a consulta, com o 

auxilio das fichas disponiveis no formulário. Após preenchimento dos dados iniciais 

da paciente, o profissional irá abrir a segunda aba onde estao as fichas de 

Anamnese e exam fisico. Logo após o preenchimento, os dados devem ser salvos, 

e exportados para que fiquem disponiveis no software.  
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7. Anotações 

 

 

 

  

Descrição: Na tela de anotações é possível inserir alguma anotação importante, bem 

como, evoluções, prescrições, condutas e encaminhamentos do atendimento. Limita-

se a mil caracteres para facilitar sua exportação, a data é adicionada automaticamente 

para uma melhor interatividade do usuário e sistema. Para ler basta tocar na anotação 

desejada que está irá deslizar-se de cima para baixo com o conteúdo anotado. 
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8. Exportação de Dados 

 

 

   

  

Descrição: Na tela de Exportação de dados, o profissional irá exportar para um 

arquivo .xml os dados coletados na consulta ( fichas) , isso faz com que as 

informações sejam transportadas para um sistema em desktop, podendo assim, 

serem armazenas ou transformadas em arquivos de edição como .xlsx (Excel).  Ao 
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finalizar todas as informações do sistema em celular serão apagadas, mantendo a 

memoria do aparelho.  

 

9. Exportação das Anotações 

 

 

Descrição: Na tela de Exportação das Anotações, o profissional poderá transportar as 

anotações em um arquivo .xml para o sistema desktop, com isso o administrador 
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poderá também ter acesso a essas informações. Ao realizar o processo de exportação 

todos os dados serão apagados do celular.  
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ANEXO A 

FICHA DE NOTIFICAÇÃO SINAN 

 

República Federativa do Brasil 
 

SINAN 
 

 

Nº Ministério da Saúde SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO 

FICHA DE INVESTIGAÇÃO INTOXICAÇÃO EXÓGENA   
 

Caso suspeito: todo aquele indivíduo que, tendo sido exposto a substâncias químicas (agrotóxicos, medicamentos, produtos de uso 
doméstico, cosméticos e higiene pessoal, produtos químicos de uso industrial, drogas, plantas e alimentos e bebidas), apresente 
sinais e sintomas clínicos de intoxicação e/ou alterações laboratoriais provavelmente ou possivelmente compatíveis. 
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1 Tipo de Notificação 

           2 - Individual         

Data da Notificação 

    

                       

                   
 2 Agravo/doença         Código (CID10) 3     
          

INTOXICAÇÃO EXÓGENA 
 

 

T 65.9 
 

        

| 
  

| 
      

                           

           |   |  | | |   
                                     

   

4 UF 
                               

5 Município de Notificação 
                  

Código (IBGE) 
   

                        
                                     

    |                         | |  |   | |   
                                

           

Código 
      

7  Data dos Primeiros Sintomas 
  

  6 Unidade de Saúde (ou outra fonte notificadora)            
              

| | |   |   |   | 
  

| 
 

|  | | 
 

| | | 
  

           
    

  
                

Data de Nascimento 

   

                     

                         

   8 Nome do Paciente              9    
                           

| 
 

| 
     

                   | | | | |   
                                     
    

(ou) Idade 
1 - Ho ra  

11 Sexo M - Masculino 12 Gestante 
         

13 Raça/Cor 
       

   10 2 - Dia                 
        

3 - Mês 

 

F - Feminino 
 1-1ºTrimestre   2-2ºTrimestre 3-3ºTrimestre 

                  

              

1-Branca 2-Preta 
 

3-Amarela 
  

                  

          

4- Idade gestacional Ignorada 5-Não 
 

6- Não se aplica 
        

    

| 
 

| 
            

      
4 - Ano 

 I - Ignorado  
9-Ignorado 

         
4-Parda 5-Indígena 9- Ignorado 

  

                     
14 Escolaridade 

   

0-Analfabeto 1-1ª a 4ª série incompleta do EF (antigo primário ou 1º grau)   2-4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau) 
 

    

   3-5ª à 8ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau)  4-Ensino fundamental completo (antigo ginásio ou 1º grau) 5-Ensino médio incompleto (antigo colegial ou 2º grau )  
   6-Ensino médio completo (antigo colegial ou 2º grau ) 7-Educação superior incompleta   8-Educação superior completa 9-Ignorado 10- Não se aplica 

                    

15 Número do Cartão SUS       16 Nome da mãe     
                      

|  | |  | |  |  |  |  |  | | |  |  | |         
   

UF 
           

Código (IBGE) 
    

  17  18 Município de Residência          19  Distrito 

 
  |          

 
 |   |   |   | |   

Código 
  

Bairro 
       

20    21 Logradouro (rua, avenida,...)    
                       

22 Número 23 Complemento (apto., casa, ...) 

  | | | | | 

 24 Geo campo 1     

25 Geo campo 2  26 Ponto de Referência 27 CEP     

28 (DDD) Telefone 29 Zona 
 | |   | | - | | 

- Urbana   2 - Rural 
30 País (se residente fora do Brasil)     

 

|   |   | |   |   |   |   |   | 
 1       

  3 - Periurbana 9 - Ignorado         
Dados Complementares do Caso 
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31 Data da Investigação  32 Ocupação   

 |   
|
  |   

|
  |   | |    

33  Situação no Mercado de Trabalho  
09 - Cooperativado 

01- Empregado registrado com carteira assinada 05 - Servidor público celetista 
10- Trabalhador avulso 

02 - Empregado não registrado 06- Aposentado 

11- Empregador 
03- Autônomo/ conta própria 07- Desempregado 12- Outros_____________ 

04- Servidor público estatuário 08 - Trabalho temporário 99 - Ignorado  
34 Local de ocorrência da exposição

 
 
       

1. Residência 2.Ambiente de trabalho 3.Trajeto do trabalho 4.Serviços de saúde 
   

          

       5.Escola/creche  6.Ambiente externo 7.Outro ___________________ 9.Ignorado    

 35  Nome do local/estabelecimento de ocorrência 
         

Atividade Econômica (CNAE)        36 

   
UF 

         
Código (IBGE) 

         
 37  38 Município do estabelecimento      39 Distrito        
                            

   |           |   |   |   |   |            
 

40 Bairro 

                  

                  

   41 Logradouro ( rua, avenida, etc. - endereço do estabelecimento)     

             
CEP 

   
 

Número 43 Complemento (apto., casa, ...) 
 

Ponto de Referência do estabelecimento 
 

45 
 

   

42 44    
                     

  

| |   | |   -   |   | 
                     

46 (DDD) Telefone 

 

Zona de exposição 

       
        

47  48 País (se estabelecimento fora do Brasil) 

| | |  | |   |   |   |   |   | 
  1 - Urbana 2 - Rural               

                

  3 - Periurbana 9 - Ignorado        

SVS 09/06/2005 

 

Intoxicação Exógena   Sinan NET             


