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1. RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do planeta. O excesso 

dessas substâncias é responsável por danos ambientais, biológicos e ocupacionais. 

OBJETIVO: Identificar o conhecimento científico produzido a respeito dos efeitos dos 

agrotóxicos sobre a saúde humana METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão de 

literatura. O levantamento dos textos foi feito na Biblioteca Virtual de Saúde. Foram 

incluídos textos publicados em português, produzidos no Brasil, com textos 

completos disponíveis online. RESULTADOS PRELIMINARES: Os textos foram 

agrupados em categorias temáticas que pretendem discutir os efeitos deletérios da 

utilização de agrotóxicos sobre a saúde dos indivíduos. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A larga utilização de agrotóxicos no processo de produção agropecuária, 

entre outras aplicações, tem trazido uma série de transtornos  para saúde dos 

indivíduos, além de modificações para o ambiente, seja através da contaminação 

das comunidades de seres vivos que o compõem, seja através da sua acumulação 

nos segmentos bióticos e abióticos dos ecossistemas (biota, água, ar, solo, 

sedimentos etc.). Um dos efeitos ambientais indesejáveis dos agrotóxicos é a 

contaminação de espécies que não interferem no processo de produção que se 

tenta controlar (espécies não-alvos), dentre as quais se inclui a espécie humana. 

(PERES; MOREIRA 2007). 

Além dos efeitos para o ambiente, a utilização de agrotóxicos oferece risco à 

saúde do trabalhador. O trabalho agrícola é uma das mais perigosas ocupações na 

atualidade. Dentre os vários ricos ocupacionais, destacam-se a probabilidade de 

intoxicações agudas e consequente desenvolvimento de doenças crônicas. (ILO 

/WHO, 2005). 

Assim, considerando que no Brasil há utilização em excesso dessas 

substâncias, que os efeitos sobre a saúde dos indivíduos é deletério, e que a 

produção científica sobre a atuação dos profissionais de saúde na prevenção da 

contaminação do homem e do ambiente ainda é escassa, justifica-se a realização 

desse estudo.  
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3. OBJETIVO 

  

 Identificar o conhecimento científico produzido a respeito dos efeitos dos 

agrotóxicos sobre a saúde humana 

 

 

4. METODOLOGIA 

      

Optou-se pelo método da revisão integrativa da literatura, que é uma 

estratégia utilizada para identificar as evidências, fundamentando a prática de saúde 

nas diferentes especialidades. Elaborou-se a seguinte questão norteadora para 

revisão: qual o efeito dos agrotóxicos sobre a saúde humana? 

Para a seleção dos textos foi feito um levantamento na internet, utilizando as 

bases de dados da BVS (Biblioteca Virtual de Saúde). A busca foi efetuada 

utilizando as seguintes palavras-chaves: “Agrotóxicos e saúde; agrotóxicos e 

alimento e saúde; agrotóxicos e impacto na saúde; agrotóxicos e pessoal de saúde; 

agrotóxicos e agricultura; agrotóxicos e enfermagem”. 

Foram incluídos textos publicados em português, produzidos no Brasil, com 

textos completos disponíveis online. 

  

5. DESENVOLVIMENTO 

 

 A presente revisão analisou 107 artigos científicos que atenderam os critérios 

de inclusão previamente estabelecidos. Foi desenvolvido um formulário de coleta de 

dados que permitiu a obtenção de informações de identificação do texto – título, 

nome do período onde o estudo foi publicado, ano de publicação, objetivos do 

estudo, delineamento de pesquisa, principais conclusões e temática abordada.  

Para eliminar possível viés, todos os autores do presente manuscrito participaram do 

preenchimento do formulário, buscando um consenso de opiniões. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

 Após a análise dos textos os mesmos foram agrupados nas seguintes 

categorias temáticas: 
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1. Intoxicação humana por agrotóxicos devido à exposição ocupacional 

2. Intoxicação humana por agrotóxicos nos alimentos  

3. Intoxicação humana por agrotóxico no meio ambiente  

4. Intoxicação humana por agrotóxicos no uso doméstico  

 

A apresentação dos resultados e discussão dos dados obtidos será feita de 

forma descritiva, possibilitando ao leitor a avaliação de aplicabilidade da revisão 

elaborada, de forma a impactar positivamente a prática da Enfermagem, fornecendo 

subsídios ao enfermeiro na sua tomada de decisão cotidiana.  
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