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Contextualização
 Seminário “Estratégias para a Implantação da Vigilância 

em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos”, 
realizado em Brasília em 04 e 05 de dezembro de 2012.

 Objetivo: discutir estratégias para a implementação do 
Modelo de Vigilância em Saúde de Populações Expostas 
a Agrotóxicos nos estados;

 Publicação da portaria nº 2.938, de 20 de dezembro de 
2012: repasse de R$ 800.000,00);
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Contextualização

 Publicação da portaria nº 86/GS-SESAP, de 13 de março 
de 2013: institui o Grupo de Trabalho; 

 Elaboração do diagnóstico situacional relativo aos 
agrotóxicos no estado.

 Elaboração do plano de ação
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Grupo de trabalho
Subcoordenadoria de Vigilância Ambiental – SUVAM;
Subcoordenadoria de Vigilância Epidemiológica – SUVIGE;
Subcoordenadoria de Vigilância Sanitária – SUVISA;
Subcoordenadoria de Ações de Saúde – SUAS;
Subcoordenadoria de Informação, Educação e Comunicação – 

SIEC;
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST;
Coordenadoria de Operações de Hospitais e Unidades de 

Referência – COHUR;
Centro de Informações Toxicológicas – CIT; e
Laboratório Central Dr. Almino Fernandes – LACEN/RN.
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Diagnóstico situacional

 Conteúdo:

Estrutura da Vigilância em Saúde e da Rede 
de Atenção;

Consumo de agrotóxicos no território;
Análise da situação de saúde.

7



Principais conclusões do diagnóstico 
situacional
 No RN, os agrotóxicos são um importante fator ambiental que 

interfere na saúde humana. 

 No estado, é utilizada uma grande variedade de agrotóxicos, 
sem as medidas adequadas de proteção do meio ambiente e da 
saúde humana. 

 Ocorre subnotificação das intoxicações por agrotóxicos. 

 O fluxo de informações no que se refere aos agrotóxicos ainda 
não está ocorrendo de forma satisfatória entre os municípios e 
o nível estadual. 

8



Elaboração do Plano de Ação
 Com base nas discussões do grupo de trabalho, no 

diagnóstico situacional e no modelo de Vigilância 
produzido pelo Ministério da Saúde, foi elaborado o 
plano de ação da Vigilância em Saúde de Populações 
Expostas a Agrotóxicos do Rio Grande do Norte, 

 14 municípios prioritários: 
   Açu; Arês; Baia Formosa; Baraunas; Canguareta; Ceará 

Mirim; Goianinha; Lagoa Nova; Macaiba; Mossoró; 
Natal; São José de Mipibu; Serra do Mel e Touros.
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Proposta de utilização dos recursos da 
Portaria nº 2.938/2012Capacitação de profissionais da saúde para a realização de 
diagnóstico e tratamento das pessoas expostas a agrotóxicos.

Capacitação de técnicos regionais e municipais para a execução 
das ações da Vigilância em Saúde de Populações Expostas a 
Agrotóxicos.

Compra de insumos para municípios selecionados realizarem 
coleta de água para consumo humano e solo em áreas prioritárias;

 Aquisição de equipamentos para realização das análises da 
presença de agrotóxicos na água e no solo. 

Participação de técnicos em eventos sobre agrotóxicos;
Reestruturação do Centro de Informações Toxicológicas (CIT).
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DESAFIOS
Fortalecer as atividades articuladas entre os diversos 

setores da saúde e de outros órgãos;
Implementar as ações de vigilância dos agrotóxicos nos 

municípios e nas Unidades Regionais de Saúde Pública 
(URSAP);

Melhorar os dados relativos ao consumo de 
agrotóxicos e às notificações de intoxicações;

Complementar o recurso para adquirir equipamento 
para análise de agrotóxicos.
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Contato
Setor de controle de fatores de risco não biológicos
Ana Cristina Advíncula e Gustavo Soares
Telefone: 3232 6612
Subcoordenadoria de Vigilância Ambiental  
(SUVAM)
Iraci Nestor (subcoordenadora)
Telefones: 3232 2721 e 3232 2465
E-mail: suvam@rn.gov.br
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