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Nos últimos anos, com a integração dos países devido à globalização, houve um 

aumento da circulação de pessoas e mercadorias, estreitando as distâncias e 

compartilhando agentes de doenças, para além das fronteiras de seus países de origem e 

residência. 

Evidenciou-se, portanto, mudanças importantes no padrão de morbi-mortalidade na 

população, pela alteração do comportamento epidemiológico de doenças endêmicas já 

conhecidas, pelo aparecimento de doenças emergentes e reemergentes, pelo aumento na 

ocorrência de agravos inusitados, situações de emergências epidemiológicas de natureza 

infecciosa, catástrofes, surtos e epidemias causados por agentes tóxicos, infecciosos ou 

desconhecidos. 

Diante desse cenário, que passa a exigir dos serviços de saúde respostas mais ágeis 

aos riscos e emergências em Saúde Pública, o Centro de Informações Estratégicas em 

Vigilância em Saúde do Recife (Cievs Recife) realiza diariamente mineração de rumores e 

notícias de surtos, epidemias e eventos que possam caracterizar um risco ou emergência em 

saúde pública, através da captação oportuna nos principais meios de comunicação. 

O objetivo é divulgar e atualizar os profissionais e gestores da saúde sobre a 

ocorrência de eventos relacionados às emergências em saúde pública no município e em 

outras localidades. 
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REGIÕES DE PIRACICABA E CAMPINAS TÊM 14 MORTES POR FEBRE MACULOSA EM 2018 

07/07/2018 às 19h34 
 
Quatorze pessoas morreram por febre maculosa nas regiões de Campinas e Piracicaba em 2018, sendo nove 
delas em Americana (SP), duas em Pedreira (SP) e as demais em Limeira (SP), Paulínia (SP) e Santa Bárbara 
d´Oeste (SP). 
 
Em Americana, mais da metade das vítimas morava na região do bairro Zanaga. Na Vila Bela, ás margens do Rio 
Piracicaba, os moradores estão com receio de frequentar o local. E muitos desistiram da pesca, algo comum no 
rio. E o motivo do medo é a presença das capivaras, que hospedam o carrapato-estrela, transmissor da doença.   
 

“Se  andar  neste  mato  aqui  pega  c carrapato-estrela,  que  é  o  carrapato  da  capivara”,  lembra   Benedito   Gonçalves. 

 “Eu estou evitando o máximo [ir ao rio], mas a vontade é muita. Eu não pesco mais aqui. Tem risco, tem que 
evitar”, afirmou Carlos Ferraz. 

Ainda de acordo com a Prefeitura de Americana, a maioria das pessoas mortas pela doença 
frequentou o Museu Histórico Doutor João da Silva Carrão. 

Perto dali tem uma ponte sobre o Rio Piracicaba, um ponto conhecido de pescaria. O museu público 
estava fechado neste sábado. Placas serão colocadas para avisar do risco da doença. 

Cuidados no contato com carrapatos 

Moradores devem evitar áreas de risco ou tomarem cuidados como: usar roupas claras porque facilitam a 
visualização dos carrapatos, colocar a barra das calças dentro das meias e calçar botas de cano alto, examinar o 
corpo cuidadosamente a cada três horas, porque os carrapatos transmitem a bactéria causadora da febre 
maculosa, depois de algumas horas após a picada na pele, cuidado ao retirar o carrapato que estiver grudado à 
pele, fazendo-o mediante leve torção, procurar o serviço de saúde e informar ao médico sobre contato com 
carrapatos, caso apresente febre alta, dores no corpo e de cabeça, calafrios e manchas avermelhadas na pele 
em período de dois a 14 dias após frequentar áreas consideradas de risco para a doença. 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/regioes-de-piracicaba-e-campinas-tem-14-mortes-por-febre-maculosa-em-2018.ghtml
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SURTO DE EBOLA NO CONGO FOI CONTIDO EM GRANDE PARTE, DIZ OMS 
07/07/2018 às 14h54 

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, informou 
hoje (7) que o surto de ebola na República Democrática do Congo foi contido em grande parte e que 
o risco de propagação do vírus na região é considerado baixo. 

Por meio de seu perfil na rede social Twitter, ele agradeceu ao governo do país, ao Ministério da 
Saúde local e aos parceiros pelo que chamou de “trabalho incansável”. “Permanecemos em vigilância 
e torcemos para que o surto chegue ao fim logo”, concluiu Tedros. 

Por meio de comunicado, a OMS informou que os trabalhos de identificação de pessoas que tiveram 
contato com casos suspeitos ou confirmados da doença no país foram concluídos no dia 27 de junho, 
quando o último grupo que havia sido exposto ao vírus completou 21 dias de monitoramento sem 
apresentar sintomas. 

Ainda de acordo com a entidade, no dia 12 de junho, o último paciente diagnosticado com ebola na 
província de Équateur recebeu alta médica e foi liberado após ser submetido a dois exames de 
sangue que apresentaram resultados negativos para a doença. 

Antes que o surto seja declarado encerrado, a OMS deve aguardar um total de 42 dias (duas vezes o 
período de incubação do vírus) após o registro da última pessoa exposta a um paciente infectado 
sem que nenhum novo caso confirmado seja detectado. 

De 1º de abril a 3 julho, 53 casos de ebola foram confirmados na República Democrática do Congo, 
incluindo 29 mortes. O total inclui 38 casos confirmados laboratorialmente e 15 casos prováveis 
(pacientes considerados suspeitos para a doença, mas que morreram antes que a coleta de sangue 
fosse feita). Cinco casos envolveram profissionais de saúde, dos quais quatro foram confirmados e 
dois morreram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://istoe.com.br/surto-de-ebola-no-congo-foi-contido-em-grande-parte-diz-oms/
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AMAZONAS CONFIRMA MORTE DE BEBÊ POR SARAMPO 
05/07/2018 às 16h20 

A Secretaria de Saúde de Manaus confirmou hoje (5) a primeira morte por sarampo no Amazonas 
desde março deste ano. Um menino de 7 meses que ainda não havia sido vacinado morreu no último 
dia 28 após apresentar sintomas como febre, manchas na pele, tosse e coriza. A criança morava na 
área limite entre as zonas Norte e Leste, onde se concentram a maior parte dos casos notificados e 
confirmados. 

De acordo com a pasta, há ainda outra morte em investigação em Manaus – uma menina de 9 meses 
que também não havia sido imunizada. Como, neste caso, não foi feita a coleta de sangue para 
sorologia, a confirmação deve demorar um pouco mais. A investigação da causa da morte será feita 
por meio de levantamento de informações junto a familiares. A criança morava na área de 
abrangência do Distrito de Saúde Oeste. 

A morte de uma mulher de 19 anos, até então investigada como suspeita para sarampo, foi 
descartada pela secretaria. 

Emergência 

A prefeitura de Manaus decretou, na última terça-feira (3), situação de emergência em razão do 
surto de sarampo. O decreto tem validade de 180 dias e possibilita a aquisição imediata de bens e 
serviços necessários em situações de anormalidade. 

Desde o início de março, a capital amazonense registrou 2.231 notificações de casos, com 271 
confirmados até o momento. Outros 1.841 seguem em investigação. 

Campanha 

Diante do aumento de casos, a Secretaria de Saúde antecipou a campanha de vacinação, inicialmente 
prevista para agosto. Devem receber a dose crianças com idade entre 6 meses e 5 anos. Manaus não 
registrava casos de sarampo há 18 anos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2018-07/amazonas-confirma-morte-de-bebe-por-sarampo
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CASOS DE DOENÇA MENINGOCÓCICA AUMENTAM 40% EM PERNAMBUCO 

03/07/2018 às 06h00 

Os casos de doença meningocócica, infecção bacteriana aguda que pode causar inflamação nas 
membranas que revestem o sistema nervoso central (meningite) 
e infecção generalizada (meningococcemia), aumentaram de forma expressiva este ano no Estado. 
De janeiro até o dia 23 de junho foram notificados 21 casos do quadro contra 15 no mesmo período 
de 2017, ou seja, um aumento de 40%. O mesmo acontece em relação aos doentes confirmados. Se 
no ano passado foram nove confirmações, agora o número já de é 14, volume 55,5% maior. 
 
As mortes pela doença também subiram. Durante todo o ano de 2017 houve a confirmação de dois 
óbitos, mas nos seis primeiros meses de 2018 já são três mortes. Os dados fazem parte do boletim da 
semana 25, divulgado na página do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde 
de Pernambuco (Cievs/PE), vinculado a Secretaria Estadual de Saúde (SES). 
 
Pelo boletim da SES, a maioria dos casos se concentra na 1ª Gerência de Saúde, que engloba 
o Recife e Região Metropolitana (14 notificações). As cidades com ocorrência de casos suspeitos até 
agora na RMR são Recife (com 5), Jaboatão dos Guararapes (3), Olinda (2), Abreu e Lima (1), Cabo (1), 
Camaragibe (1) e Paulista (1). Há notificação de casos suspeitos também no Interior, nas cidades de 
Saloá (2), Amaraji (1), Bezerros (1), Cabrobó (1), São José do Belmonte (1) e Serra Talhada (1). Óbitos 
relacionados à doença ocorreram em Jaboatão, Recife e Serra Talhada. O Cievs/PE não informa no 
levantamento a idade e sexo dos doentes e dos mortos. 
 
Na Capital pernambucana chama a atenção o fato de que, em 2017, houve apenas um caso suspeito, 
nenhum confirmado e nenhuma morte. Mas desta vez já são cinco notificações, três confirmações e 
uma morte. A Folha procurou a assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde para 
comentar o aumento de ocorrências na Capital, mas até o fechamento desta edição não houve 
retorno. A pasta informou que iria se pronunciar hoje. Também não houve resposta de avaliação do 
cenário por parte da Secretaria Estadual de Saúde. 
 
Apesar do movimento de elevação dos casos, o infectologista do Hospital Universitário Oswaldo Cruz 
(HUOC) Filipe Prohaska pondera que o perfil que se desenha não é de surto. “Os casos estão 
espalhados. São difusos. Por isso não é o caso de falar em um possível surto”, disse. Ele comentou 
ainda que a doença meningocócica é sazonal e durante os meses mais chuvosos e frios se torna mais 
comum, já que o bacilo pode ser propagar mais facilmente em ambientes fechados e com muita 
gente. 
 
O também infectologista do HUOC Diego Guedes corroborou que a situação ainda não é de alerta e 
que pode indicar apenas uma variação. “Seria interessante saber se houve mudança na cepa 
(linhagem) do meningococo circulante”, pontuou. Ele ainda destacou que a principal forma de 
prevenção é a vacinação. No SUS, a vacina Meningocócica C (conjugada) é uma das aliadas. Aplicada 
nas crianças aos três, cinco e 12 meses de idade (podendo se estender até os 4 anos), e reforçada na 
adolescência, a imunização teve seu publico-alvo ampliado este ano pelo Ministério da Saúde, com a 
inclusão de um reforço para adolescentes de 11 a 14 anos. 

https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/cotidiano/2018/07/03/NWS,73687,70,449,NOTICIAS,2190-CASOS-DOENCA-MENINGOCOCICA-AUMENTAM-PERNAMBUCO.aspx
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Sobre a doença: 
 

A doença meningocócica é causada pela bactéria Neisseria meningitidis, que possui 13 sorogrupos 
identificados. Estima-se a ocorrência de pelo menos 500 mil casos por ano no mundo, com cerca de 
50 mil óbitos. É uma doença de evolução rápida e com alta letalidade, que varia de 7% a 70%. 
A bactéria é transmitida de uma pessoa para outra pela secreção respiratória (gotículas de saliva, 
espirro, tosse). 
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SARAMPO, PÓLIO, DIFTERIA E RUBÉOLA VOLTAM A AMEAÇAR APÓS ERRADICAÇÃO NO 

BRASIL 
07/07/2018 

O sarampo era considerado uma doença erradicada no Brasil desde 2016, quando a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) identificou que o país estava havia um ano sem registro de casos do vírus. 
Mas isso mudou neste ano: boletins recentes da entidade advertem que está em curso um surto da 
doença, altamente contagiosa e que pode levar à morte de crianças pequenas ou causar sequelas 
graves. 
 
Entre 1º de janeiro e 23 de maio deste ano, foram registrados 995 casos de sarampo no país (sendo 
611 no Amazonas e 384 em Roraima), incluindo duas mortes, segundo a OMS. A terceira foi 
confirmada nesta quinta-feira: um bebê de sete meses morreu em Manaus em 28 de junho depois de 
apresentar febre, manchas na pele, tosse e coriza. A Secretaria de Saúde local investiga agora se a 
morte de uma bebê de nove meses também foi por sarampo. 

Ainda no mês de junho, o Ministério da Saúde também informou haver alto risco de retorno da 
poliomielite em pelo menos 312 cidades brasileiras. A doença era considerada erradicada no 
continente desde 1994, após décadas provocando milhares de casos de paralisia infantil. 

Os alertas acima colocam em evidência doenças que estavam controladas graças à vacinação em 
massa, mas que ameaçam provocar estragos na saúde pública brasileira caso a imunização sofra 
baixas. "A volta da poliomielite, doença que não tínhamos há mais de 20 anos, poderá significar uma 
situação grave para o Brasil", disse à BBC News Brasil a coordenadora do Programa Nacional de 
Imunizações do Ministério da Saúde, Carla Domingues. 

A preocupação com a polio se dá pelo fato de que, embora não tenha havido casos recentes no 
Brasil, identificou-se um registro da doença na vizinha Venezuela e a circulação do vírus em 23 países 
nos últimos três anos. Em abril, a OMS também notificou surtos na Venezuela e no Haiti de difteria, 
que causa dificuldade de respirar. Na Venezuela, 142 pessoas já morreram da doença desde 2016. No 
Brasil, seis casos suspeitos da doença relatados neste ano aguardam confirmação. 

"Entre as doenças já controladas no país, destaco preocupação com a poliomielite, a rubéola 
congênita e, como estamos vendo, o sarampo, que poderá se espalhar para outras regiões do Brasil" 
afirma o diretor da Divisão de Ensaios Clínicos e Farmacovigilância do Instituto Butantan, Alexander 
Roberto Precioso. "É preciso aumentar a cobertura vacinal da população contra essas doenças." 

A seguir, traçamos um panorama dessas doenças, do que pode estar por trás de seu retorno e quais 
precauções são necessárias para que elas sejam controladas: 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-44706026%5b
https://www.bbc.com/portuguese/topics/c4794229-7f87-43ce-ac0a-6cfcd6d3cef2
https://www.bbc.com/portuguese/brasil
https://www.bbc.com/portuguese/topics/e7f068e4-c41a-448c-9efc-769ef0ee1803
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O sarampo 

Desde abril de 2018, a OMS emite alerta sobre a volta do sarampo em dez países das Américas: 
Brasil, Argentina, Equador, Canadá, Estados Unidos, Guatemala, México, Peru, Antígua e Barbuda, 
Colômbia e Venezuela. E não é só nas Américas - em 2017, a Europa registrou mais de 21 mil casos 
de sarampo, com 35 mortes, um aumento de quase 400% nos casos em relação ao ano anterior. 

"Casos de sarampo têm sido relatados novamente nas Américas, principalmente na Venezuela, que 
deixou de vacinar a sua população por questões políticas e econômicas", explica o pesquisador do 
Serviço de Bacteriologia do Instituto Butantan, Paulo Lee Ho. Em 2017, com o surto da doença nos 
países vizinhos, o Ministério da Saúde alertou a população para a importância de tomar a tríplice 
viral, vacina que protege contra o sarampo, a caxumba e a rubéola. 

A tríplice viral é uma das 14 vacinas oferecidas de graça pelo Programa Nacional de Imunizações. Ela 
deve ser tomada na infância e em duas doses, a primeira com 12 meses e a segunda com 15 meses. 
Na segunda dose, a vacina recebe um reforço contra uma quarta doença, a varicela, infecção viral 
altamente contagiosa que causa a catapora. 

De acordo com os dados do DATASUS analisados pela BBC News Brasil, coberturas vacinais com 
doses de reforço estão muito abaixo da meta esperada para todas as vacinas do Calendário Nacional 
de Imunização. No caso da tríplice viral, a segunda dose da vacina não bate a meta de vacinação, de 
95%, desde 2012. Em 2016, apenas 76,74% das crianças com 15 meses de vida foram imunizadas. 

Dos três vírus combatidos nessa vacina, o sarampo é considerado o mais perigoso. "Por ser de alto 
contágio, é preciso que pelo menos 95% das pessoas tenham sido vacinadas no Brasil para que o 
sarampo não se espalhe. Caso contrário, basta ter uma única pessoa não vacinada em uma cidade 
para que o vírus trazido por um infectado consiga (chegar a ela)", afirma Carla Domingues, do 
Ministério da Saúde. 

Isso explica por que a doença foi a única dos três vírus que voltou ao país até o momento. "Mas pode 
ocorrer que essas demais doenças prevenidas na tríplice viral voltem caso a população não esteja se 
imunizando", afirma Precioso. Caso não tenha sido imunizada na idade correta, qualquer pessoa até 
os 49 anos poderá tomar a tríplice viral em uma única dose. Porém, para Precioso, não tomar a 
tríplice viral na infância é prejudicial a toda a população brasileira, uma vez que irá expor essas 
crianças e futuros jovens a infecções que antes estavam controladas no país. 

Segundo Domingues, não há explicação para a diminuição da cobertura vacinal da tríplice viral nos 
últimos anos no Brasil, uma vez que não houve redução da oferta ou desabastecimento da vacina no 
país. Para a coordenadora, a explicação pode estar em um possível esquecimento das pessoas sobre 
algumas doenças, antes frequentes no país, mas hoje controladas e menos visíveis. 

"A população de adultos de hoje precisa lembrar que sarampo e poliomielite matam. E se não 
matarem, deixarão sequelas graves para o resto da vida, como a paralisia infantil, a surdez, a 
cegueira, problemas neurológicos, etc.”. 
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"É urgente a vacinação daqueles que não foram imunizados, porque é a imunização que interrompe 
um ciclo de transmissão em todo um meio, além de proteger o indivíduo da infecção", explica Lee 
Ho. 

A poliomielite 

Além da volta do sarampo, Domingues conta que a preocupação do Ministério da Saúde em 2018 é 
com o retorno da poliomielite para o Brasil. Antes dos casos registrados neste ano, a doença não 
ocorria no país desde a década de 1990. 

Todos os municípios brasileiros são considerados lugares de risco, com exceção apenas dos 
localizados em Rondônia, Espírito Santo e do Distrito Federal. Das mais de 300 cidades em que se 
estuda a confirmação dos casos, 44 estão no Estado de São Paulo. 

No alerta emitido no dia 28 de junho, o Ministério da Saúde explicou que municípios que não 
conseguiram atingir nem 50% da cobertura vacinal nos últimos anos estão na lista de maior risco 
para a volta da pólio. Cidades da Bahia e do Maranhão são as que menos imunizaram seus 
moradores nos últimos anos, tendo vacinado apenas 15% da população. 

Segundo o DATASUS, as vacinas contra poliomielite não alcançam a meta de vacinação no Brasil 
desde 2011. Em 2016, os municípios tiveram menor taxa de vacinação: apenas 43,1% das cidades 
atingiram a meta. Além disso, das vacinas que crianças de dois meses e quatro meses de idade 
devem tomar, a poliomielite tem sido a única que não consegue ultrapassar 85% de vacinados, seja 
na primeira ou na segunda dose. 

São duas as vacinas que previnem a poliomielite: a VOP, Vacina Oral Poliomelite, aplicada via oral aos 
2, 4 e 6 meses de vida, com reforços entre 15 e 18 meses e entre 4 e 5 anos de idade; e a VIP, Vacina 
Inativada Poliomielite, que tem injetada uma dose aos 15 meses e outra aos 4 anos de idade. Ambas 
as vacinas são oferecidas nas Unidades Básicas de Saúde. 

O perigo do "vírus importado" 

A volta do vírus do sarampo ao território brasileiro tem sido relacionada com a imigração 
venezuelana para a região Norte, iniciada em 2014, o que explica a incidência do vírus no Amazonas 
e em Roraima, que fazem fronteira com o país em grave crise sociopolítica. Vírus trazidos por fluxos 
migratórios de uma população que não o erradicou para um local que o havia erradicado são 
chamados de "vírus importados". 

"Pessoas infectadas de países vizinhos que vivem surtos infecciosos estão migrando para o Brasil", 
explica Domingues. "No caso do sarampo, o alerta de surto é mundial. Tem casos de sarampo tanto 
em países subdesenvolvidos como em desenvolvidos, como na Europa e nos Estados Unidos. Com 
maior circulação de pessoas viajando, seja pelo turismo ou pelo comércio, vivemos a possibilidade de 
espalhar vírus antes controlados por todo o território brasileiro." 
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De acordo com especialistas em imunização, o "vírus importado" só tem efeito quando encontra um 
indivíduo não imunizado. Assim, a volta do sarampo ao Brasil ocorreu também porque parte da 
própria população brasileira deixou de tomar as vacinas do Calendário Nacional nos últimos anos. 
"Todas as doenças consideradas erradicadas no Brasil, mas que não estejam erradicadas no mundo 
podem voltar se a população não continuar vacinada", afirma Paulo Lee Ho. Outro fator que ajuda 
explicar a volta de doenças que o Brasil já havia conseguido erradicar é o "efeito rebanho". 

"A proteção oferecida pelas vacinas ocorre de duas maneiras: ela pode ser direta, pela imunização do 
indivíduo, ou por efeito rebanho pelo ambiente vacinado, por meio da vacinação de uma população", 
explica Lee Ho. O "efeito rebanho" acontece quando a taxa de imunização de uma população é tão 
alta que, mesmo que um indivíduo não se vacine, ele estará protegido vivendo naquele meio em que 
a maioria é vacinada. É o efeito rebanho que prevenirá a ocorrência de surtos, epidemias e 
pandemias, pois é a maioria de uma população vacinada que impedirá a circulação dos agentes 
infecciosos naquele local, e não a vacina isolada em si. 

Do mesmo modo, quanto mais pessoas deixarem de se imunizar em uma mesma região, menos força 
terá o efeito rebanho - e doenças antes já controladas ali poderão voltar a ocorrer. A varíola é a única 
doença considerada totalmente erradicada no mundo. Atualmente, o vírus que transmite a doença 
não circula mais entre as populações mundiais, e as únicas amostras que ainda existem estão 
armazenadas em poucos laboratórios autorizados, para serem usadas em estudos e pesquisas. 

Medo e esquecimento 

"Por não termos mais contato com algumas doenças infecciosas, a percepção é que elas deixaram de 
existir e que a vacinação é inútil", avalia Lee Ho. "Mas poucas intervenções da medicina foram tão 
eficazes como as vacinas, capazes de erradicar doenças que antes matavam muitas pessoas." 
Segundo o pesquisador, a proteção oferecida pela imunização é menos visível, fazendo com que as 
pessoas não confiem nas vacinas do mesmo modo que confiam nos remédios. 

"É importante que os pais dessas gerações mais jovens, que foram beneficiados pela criação do 
Programa Nacional de Imunizações na década de 1970 - por meio do qual havíamos conseguido 
controlar diversas doenças gravíssimas na época - tenham a mesma responsabilidade que os pais 
deles tiveram e vacinem seus filhos." "Mais que isso, que esses pais mantenham toda a caderneta de 
vacinação dos filhos sempre atualizada", alerta Domingues. 
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EFEITOS DE AGROTÓXICOS PARA A SAÚDE VÃO DE INFERTILIDADE A CÂNCER 
07/07/2018 

A discussão do projeto de lei 6299/02 – conhecido como “PL do Veneno” – propõe normas mais 
permissivas no controle do uso de agrotóxicos. Entre as medidas que devem ser afrouxadas caso o 
projeto de lei seja aprovado estão a facilitação dos trâmites para a liberação do uso de agrotóxicos e 
mudanças na nomenclatura (como de agrotóxico para produtos fitossanitários). 

O assunto acende o alerta vermelho para a saúde da população brasileira. Os números já são 
preocupantes: segundo estudo do Ministério da Saúde, entre os anos de 2007 e 2015 foram 
registradas cerca de 84 mil notificações de intoxicação por agrotóxico em todo o país, sendo que o 
Paraná foi o terceiro estado no ranking, registrando quase 13 mil ocorrências. Para especialistas da 
área, a proposta é taxada como perigosa no que diz respeito às consequências para a saúde. 
 
“Deveríamos estar discutindo avanços e não um retrocesso. É uma proposta que relativiza a 
capacidade do agrotóxico de gerar dano e que desmonta um aparato regulatório já bastante frágil”, 
pondera o integrante do grupo temático Saúde e Ambiente da Abrasco – Associação Brasileira de 
Saúde Coletiva, Fernando Carneiro. 
 
Os brasileiros ingerem agrotóxicos em frutas, verduras e na água diariamente. Além disso, é possível 
encontrar diversos tipos de químicos em um só alimento, aumentando o perigo. O princípio ativo, a 
concentração, o tempo e a forma de exposição (pele ou via oral) são os fatores determinantes para 
a gravidade de uma intoxicação por agrotóxicos – que podem ser definidos como substâncias usadas 
para controle de pragas agrícolas e domésticas. 
 
Paulo Costa Santana, farmacêutico e diretor do Centro Estadual de Vigilância Sanitária do Paraná, 
explica que os efeitos no organismo são extensos e variáveis, sendo que a população mais vulnerável 
são os trabalhadores expostos diretamente aos produtos. Nas áreas urbanas, o consumidor é afetado 
de forma indireta pelo consumo de alimentos e água contaminados. Crianças, gestantes, lactentes, 
idosos e pessoas com a saúde debilitada são mais suscetíveis aos efeitos dos diversos 
agroquímicos utilizados no país. 
 
Impacto imediato e em longo prazo 
 
Fernando Carneiro explica que os danos para a saúde causada por essas substâncias são classificados 
em agudos e crônicos. “Os agudos são relacionados ao contato imediato com a produto tóxico, ao 
qual estão expostos, por exemplo, o trabalhador do campo, o morador de uma área que foi 
pulverizada e até mesmo o consumidor final que tenha ingerido algum alimento com altos índices de 
contaminação”. 
 
Os sintomas e consequências dependem do princípio ativo do agrotóxico em questão e vão de dores 
de cabeça, vômitos, diarreia a dermatites, problemas respiratórios ou mesmo quadros neurológicos. 
“Existem pesquisas que mostram, inclusive, a relação entre essas substâncias e casos de suicídio”, 
alerta Carneiro. Já os problemas crônicos são aqueles causados pela exposição a múltiplos resíduos 

https://www.gazetadopovo.com.br/viver-bem/saude-e-bem-estar/efeitos-dos-agrotoxicos-para-a-saude/
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de agrotóxicos e acúmulo pelo corpo ao longo do tempo. Nesses casos, a relação de doenças e 
complicações é extensa e preocupante, em especial em relação ao potencial carcinogênico de alguns 
químicos. Paulo Costa Santana cita o caso do o glifosato, o defensivo mais utilizado no Brasil (dados 
do IBAMA de 2016), e que já foi reconhecido como possível carcinogênico pela IARC – Agência 
Internacional de Pesquisa em Câncer, além de ser considerado um desregulador do sistema 
endócrino. 
 
Embora a legislação atual estipule limites de uso das substâncias tóxicas, Carneiro ressalta que não é 
possível determinar uma quantidade segura quando falamos de algo que pode causar câncer. “Não 
podemos ser tolerantes”, crava. Ainda dentro das consequências da intoxicação crônica, pesquisas 
científicas relacionam outras condições à exposição e ingestão de defensivos agrícolas. A lista inclui 
problemas cardiovasculares, respiratórios, gastrointestinais, metabólicos a impactos neurológicos ou 
renais. 
 
“Alterações auditivas, quadros alérgicos, infertilidade e impotência também são relacionados aos 
componentes tóxicos”, ressalta Paulo. O Dossiê Agrotóxicos, elaborado pela Abrasco, cita ainda a 
contaminação do leite materno, casos de aborto e malformação, além de problemas de 
desenvolvimento em crianças e adolescentes.   
 
Carneiro ressalta que a capacidade dos agrotóxicos de causar danos à saúde é algo que é já é 
consolidado – o que não sabemos ao certo é a extensão desses problemas, uma vez que a ciência 
dispõe de menos recursos e, por isso, não acompanha a velocidade do mercado de agroquímicos. 
 
Um dos principais pontos é o fato das pesquisas não contemplarem os efeitos cinéticos, que são as 
interações de uma substância tóxica com outras e podem potencializar as consequências. “Ou seja, 
existem muitos riscos que ainda não conhecemos. Isso faz com que seja necessário sermos o menos 
tolerante possível em relação à presença de químicos nos alimentos e na água”, pontua. 
 
Lavar bem os alimentos adianta? 
Os especialistas são unânimes: a única forma de prevenção totalmente segura é optar por produtos 
orgânicos. Entretanto, a Anvisa sugere algumas atitudes que podem abrandar os riscos, como 
preferir as frutas e verduras da estação (por serem expostas a uma carga menor de agroquímicos) e 
optar por alimentos rotulados com a identificação do produtor, estimulando o comprometimento 
dos produtos com a segurança dos alimentos. 
 
A limpeza criteriosa dos alimentos: lavar em água corrente, limpar com uma escova e tirar a casca e 
folhas são alguns cuidados que podem ajudar na remoção dos resíduos que se acumulam na parte 
externa. “Entretanto, isso não é garantia de um produto sem agrotóxico, já que alguns químicos 
penetram no interior, tornando a remoção inviável”, observa Paulo. Além disso, deixar os alimentos 
em uma solução com água e hipoclorito de sódio (água sanitária) – na medida de 2 colheres de sopa 
para cada litro de água – contribui para diminuir a contaminação por bactérias, mas não elimina 
resíduos de agrotóxicos. 
 
Cuidado: veneno na mesa 
O PARA – Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, realizado pela Anvisa e 
publicado no final de 2016 analisou 25 alimentos entre os mais consumidos pela população. No 
estudo, cerca de 60% das amostras de alimentos analisadas apresentaram resíduos de agrotóxicos, 

http://contraosagrotoxicos.org/dossieagrotoxicos/
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sendo 38,3% dentro do limite máximo recomendável e 19,7% acima ou com produtos não 
autorizados. 
 
Ranking de alimentos de acordo com a quantidade de amostras com resíduos de agrotóxicos 
Morango: 98,7% 
Número de produtos diferentes encontrados: 48 
Maçã: 98,69% 
Número de produtos diferentes encontrados: 47 
Pimentão: 97,9% 
Número de produtos diferentes encontrados: 59 
Uva: 95% 
Número de produtos diferentes encontrados: 51 
Tomate: 93,6% 
Número de produtos diferentes encontrados: 63 
Laranja: 81,04% 
Número de produtos diferentes encontrados: 64 
Feijão: 69,89% 
Número de produtos diferentes encontrados: 45 
Arroz: 44,77% 
Número de produtos diferentes encontrados: 33 
 

 


