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Os sinais/sintomas mais comuns da exposição aguda aos agrotóxicos são: 

náusea, vômitos, diarreia, tonturas, irritação na pele, tosse, cefaleia. 

 

INFORME 

 
INTOXICAÇÃO POR DERIVA DE AGROTÓXICO 

 
Os agrotóxicos são substâncias que comportam risco à vida e à saúde, tanto 

dos trabalhadores expostos a essas substâncias, quanto dos consumidores de 

culturas tratadas e população em geral. Em municípios rurais, cujas áreas urbanas se 

encontram adjacentes às áreas de produção agrícola, dependendo da direção dos 

ventos, temperatura e umidade do ar no momento da aplicação, pode ocorrer 

exposição das populações à deriva de agrotóxicos, que é o alcance destes produtos 

para áreas não alvo, no momento da aplicação terrestre ou aérea. 

Com a deriva, há o risco de surgirem manifestações clínicas leves, 

moderadas e até graves, dependendo do ingrediente ativo, da dose, via de exposição 

e outros fatores. A exposição aos agrotóxicos pode se dar de forma direta ou indireta e 

pode produzir efeitos agudos ou crônicos. A exposição indireta se dá pelo contato com 

os resíduos dos agrotóxicos (que podem ficar na água, alimentos, ambiente, etc). No 

caso da deriva pode ocorrer a exposição direta, com absorção pela pele e/ou via 

respiratória. 
 

Tendo em vista que os sinais e sintomas mais comuns podem ser 

confundidos com manifestações clínicas de outras doenças/agravos, orientamos os 

serviços de Vigilância em Saúde e as Unidades de Pronto Atendimento e Atenção 

Primária à Saúde para estarem atentos à possibilidade de exposição aos agrotóxicos. 

A intoxicação por agrotóxicos é de NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA no 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN (Anexo II). O CASO 

SUSPEITO deve ser notificado pelo serviço de saúde e a notificação deve ser enviada 

para a Vigilância em Saúde Municipal, para que sejam realizadas as ações de 

investigação. A ficha de notificação está disponível em 

https://www.cevs.rs.gov.br/notifique-aqui (Anexo I). 

http://www.cevs.rs.gov.br/notifique-aqui
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ANEXO I - FLUXOGRAMA DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA PARA 

INTOXICAÇÕES EXÓGENAS 

 

 
 
 

* Disponível em: https://www.cevs.rs.gov.br/notifique-aqui 
 

Dúvidas sobre condutas clínicas e/ou tratamento: Centro de informação Toxicológica 

(CIT) - 0800 721 300. 

 

 
1 SMS = Secretaria Municipal de Saúde; ESF = Estratégia de Saúde da Família; UBS = 

Unidade Básica de Saúde; UPA = Unidade de Pronto Atendimento 

https://www.cevs.rs.gov.br/notifique-aqui
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ANEXO II - NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA PARA INTOXICAÇÕES EXÓGENAS 
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Porto Alegre, 18 de outubro de 2021. 


