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O PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE POPULAÇÕES
EXPOSTAS A AGROTÓXICOS (VSPEA) propõe ações de saúde
integradas, compreendendo a promoção à saúde, à prevenção e ao
controle dos agravos e das doenças decorrentes da intoxicação
exógena por agrotóxicos. Desde a publicação da Portaria GM/MS nº
2.938/2012, a Coordenação Geral de Vigilância em Saúde Ambiental
(CGVAM), do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e
Saúde do Trabalhador (DSAST), da Secretaria de Vigilância em Saúde
(SVS) do Ministério da Saúde (MS), intensificou a capacitação dos
técnicos e o monitoramento do uso de agrotóxicos nos estados e
Distrito Federal com a implantação da Vigilância em Saúde de
Populações Expostas a Agrotóxicos. 

 
E o MS tem atuado com preocupação quanto à saúde da população
exposta a agrotóxicos não por acaso, visto que tais produtos podem
causar câncer, alterações na reprodução humana, mal formações
congênitas, partos prematuros e recém-nascidos de baixo peso, dentre
outras doenças e agravos (RIGOTTO et al., 2013). 

 
No ano de 2008, o Brasil se destacou como o maior consumidor
mundial de agrotóxicos e mantém, desde então, posição de destaque
no mercado mundial, apesar de diversas pesquisas realizadas no Brasil e
no mundo evidenciarem que o uso contínuo, indiscriminado e/ou
inadequado de agrotóxicos é considerado um relevante problema
ambiental e de saúde pública (PIGNATI et al., 2014).

 

IMPLANTAÇÃO DO VSPEA NOS MUNICÍPIOS GOIANOS EM 2021
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http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt2938_20_12_2012.html


Nesse sentido, o setor saúde vem buscando definir e implementar estratégias e
ações articuladas voltadas para a promoção, prevenção e vigilância à saúde de
populações expostas ou potencialmente expostas a agrotóxicos (Ministério da
Saúde, 2021), propondo no ano de 2021 a implementação do VSPEA, que vem
sendo desenvolvidas por meio das seguintes ações:

 
- Oficina online realizada pelo Ministério da Saúde nos dia 24 a 25/06 com
todos os estados e Distrito Federal, com a participação de técnicos das áreas
ambiental, trabalhador, epidemiológica e sanitária das vigilâncias estaduais. No
evento, o Ministério da Saúde lançou uma proposta de descentralização do
VSPEA, objetivando a proposição de ações municipais, com adesão de órgãos
e instituições que atuam na área da agricultura e afins, para a formação de um
Grupo de Trabalho. Após a oficina, a SUVISA realizou reuniões internas para
discussão da proposta de adesão e desenvolveu critérios para subsidiar a
seleção de municípios prioritários, dando origem a outras reuniões. 

- Reunião online no dia 04/08/21 com as Regionais de Saúde de Goiás para
apresentação da proposta do Ministério da Saúde e discussão dos critérios para
a seleção dos municípios prioritários.

- Reunião online no dia 16/08/21 entre a equipe da SUVISA e Ministério da
Saúde para discussão dos critérios discutidos com as Regionais de Saúde.

QUAIS PESSOAS SÃO MAIS VULNERÁVEIS AOS EFEITOS
DOS AGROTÓXICOS?
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Destaca-se os trabalhadores rurais, de empresas do agronegócio, de fábricas
formuladoras e dedetizadoras, pessoas que atuam em campanhas de saúde pública,

população próximas às áreas de risco de formulação e uso de agrotóxicos. Os  grupos
mais suscetíveis a esses efeitos são as crianças, gestantes, lactantes, idosos e pessoas com

a saúde debilitada.

E QUAIS AS AÇÕES TEM SIDO DESENVOLVIDAS?



Proposta do Ministério da Saúde para Implantação do VSPEA
nos Municípios Prioritários (Oficina dia 24 a 25/06/21)
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Para a implantação/Implementação do VSPEA nos municípios é necessário uma análise
da situação de saúde do município, como: 



 
 

Proposta do Ministério da Saúde para Implantação do VSPEA
nos Municípios Prioritários (Oficina dia 24 a 25/06/21)

SMS - Secretaria Municipal de Saúde
SES - Secretaria Estadual de Saúde
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SUGESTÃO DO GRUPO DE TRABALHO – MUNICIPAL 

COMPOSIÇÃO:

Secretaria de Saúde do Município: Vigilância Ambiental, Sanitária, Epidemiológica e Saúde do
Trabalhador.

Instituições Parceiras: SEMMA, Agrodefesa, Emater, Secretaria de Educação, Universidades, etc.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

    • Coordenar e avaliar o desenvolvimento do plano de ação do VSPEA;

    • Apoiar tecnicamente os profissionais da atenção e vigilância no desenvolvimento das ações;

    • Incorporar aos instrumentos de planejamento e gestão em saúde, diretrizes, objetivos e prevenção,
promoção e proteção da saúde da população exposta a agrotóxicos.





CRITÉRIOS PACTUADOS EM CIB PELA
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO
ESTADO DE GOIÁS PARA SELEÇÃO DE MUNICÍPIOS

PRIORITÁRIOS, OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO
DO VSPEA.

(Resolução CIB 206/2021, de 19/08/2021)
 

• Percentual de Lavouras Temporárias e Permanentes  
 Identificadas nos Municípios
• Área Plantada nos Municípios em Hectares
•Incidência de Intoxicações por Agrotóxicos por Município de
Ocorrência
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Figura1. Percentual de propriedades rurais com lavouras temporárias e
permanentes nos municípios do Estado de Goiás, 2017
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Tabela 1 – Percentual ≥ 60% de propriedades rurais com lavouras
temporárias e permanentes por município, Goiás – 2017.

Fonte: Google

Fonte: Senso Agropecuário, 2017 

Municípios 
Percentual de Propriedades com

Lavouras Temporárias e Permanentes 
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Municípios com maior área plantada por hectares, Goiás - 2019 

Número de casos notificados por agrotóxicos por ano de
ocorrência, Goiás, 2010 a 2021

Fonte: CIATox - Goiás, 2021 
 OBS.: Os dados do ano de 2021  são parciais     

Fonte: IBGE, 2019
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Fonte: CIATox - Goiás, 2021 
 OBS.: Os dados do ano de 2021  são parciais     

Fonte: Google
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Os municípios elencados como prioritários a partir dos critérios
especificados estão distribuídos em 14 Regionais no total de 47 municípios:
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Fiscalizações em lojas de produtos agropecuários;

Levantamento das propriedades rurais e agroecológicas;

Levantamento dos principais lavouras e agrotóxicos
utilizados no município;

Levantamentos epidemiológicos de possíveis intoxicações e
óbitos por agrotóxicos;

Notificações de casos de intoxicações exógenas por
agrotóxicos;

Fiscalizações de saúde do trabalhador rural.

 

 

SUGESTÕES DE AÇÕES QUE O MUNICÍPIO PODERÁ DESENVOLVER:

Referências: 
 

BRASIL.Ministério da Saúde. Populações Expostas a Agrotóxicos (VSPEA) (saude.gov.br)

Pignati, Wanderlei; Oliveira, N. P.; Silva, Ageo M. C.. Vigilância aos agrotóxicos:
quantificação do uso e previsão de impactos na saúde-trabalho-ambiente para os
municípios brasileiros. Disponível em:
https://www.scielo.br/j/csc/a/7DTpVnghMtk89q89JR43CHJ/?lang=pt. 

RIGOTTO, R.M.; Silva, A. M. C.;Ferreira, M. J. M.; Rosa, I. F.; Pontes, A. C. Pontes. Ver.
Bras. Epidemiologia 16 (03), Set. 2013. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S1415-
790X2013000300019.  

https://antigo.saude.gov.br/vigilancia-em-saude/vigilancia-ambiental/vigipeq/contaminantes-quimicos/agrotoxicos/populacoes-expostas-a-agrotoxicos-vspea
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Grupo de Trabalho da Secretaria Estadual de Saúde 
Gerência de Vigilância Sanitária de Produtos e Serviço de Saúde – GVSS

Gerência de Vigilância Epidemiológica de Doenças Transmissíveis - GVEDT
Centro de Informação e Assistência Toxicológica – CIATox-GO

Gerência de Vigilância Ambiental e Saúde do Trabalhador – GVAST 

Equipe Técnica:
 

Magno Pereira - Químico / Coordenador
Arlita Donadon - Nutricionista

Kalanity Alves - Bióloga
Maria Janaina - Nutricionista

Reila Batista - Técnica em Enfermagem
Roberta Florêncio - Gestora Ambiental
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Acesso a outros Boletins: https://www.saude.go.gov.br/boletins-informes
 

CIATox - Goiás 0800 646 4350
 

 
 
 


