
ACIDENTES POR AGROTÓXICOS
Conhecer para prevenir

COMO PREVENIR OS ACIDENTES?

• Siga rigorosamente, as 

   recomendações do rótulo.

• Use o produto certo. Procure sempre 

   orientação de um técnico.

• Não transporte nem armazene agrotóxicos 

   com alimentos.

• Não reutilize embalagens vazias.

• Conserve equipamentos sem 

   vazamentos ou defeitos.

• Prepare o produto de modo seguro.

• Durante o preparo e aplicação de 

   agrotóxicos, afaste as crianças, mulheres

   grávidas, idosos e animais.

• Não fume, não beba e não se alimente 

   enquanto estiver manuseando 

   ou aplicando agrotóxicos.

• Nunca realize aplicação de agrotóxicos 

   em grandes áreas ou distante de 

   residências sozinho.

• Ao manipular ou aplicar agrotóxicos, 

   use equipamentos de proteção

   individual (EPI) de acordo com o produto, 

   conforme a cor da faixa do rótulo.

• Deixe os agrotóxicos em locais seguros

   antes, durante e após o uso.

• Após manusear agrotóxicos, lave bem as 

   mãos e tome banho com sabão 

   e água corrente.

• Lave diariamente os equipamentos 

   longe de manaciais.

• Lave diariamente as roupas utilizadas na

   aplicação de agrotóxicos.

O QUE SÃO AGROTÓXICOS?
São produtos fitossanitários ou agroquímicos conhecidos como 
inseticidas, fungicidas, formicidas, herbicidas, raticidas, usados
para matar, controlar e combater pragas.

ONDE SÃO USADOS?
São usados na agricultura, na Saúde Pública, nas
edificações, no tratamento de madeira, na produção 
de flores, na veterinária e em ambientes domésticos.

INDENTIFICAÇÃO PELA COR DA FAIXA NO RÓTULO

  Faixa VERMELHA: altamente tóxicos.

  Faixa AMARELA: medianamente tóxicos.

  Faixa AZUL: poucos tóxicos.

  Faixa VERDE: praticamente atóxicos.

COMO OCORRE A INTOXICAÇÃO?
AS intoxicações podem ocorrer através da pele,
boca, respiração e olhos.

EM CASO 
DE INTOXICAÇÃO

LIGUE PARA O CIT-GO: 

0800 646 4350
(62) 3241 - 2851

encaminhe o paciente para  a Unidade de Saúde mais  próxima, 
levando a embalagem do produto

causador da intoxicação.

Referência: TOXCEM - Espírito Santo

Plantão 24h: 0800 646-4350 / (62) 3241 - 2851

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

COORDENAÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA
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