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RESUMO
Atualmente, a intoxicação é um grave problema de saúde que atinge milhões de pessoas
em todo mundo. Existem mais de cem mil substâncias químicas disponíveis
comercialmente, sendo que algumas delas são potencialmente tóxicas quando utilizadas
na agricultura, como é o caso dos agrotóxicos ou quando são utilizadas na higienização
ou desinfecção de ambiente coletivo, como é o caso dos domissanitários. Sendo assim,
este estudo objetivou identificar e quantificar as intoxicações humanas exógenas
causadas por agrotóxicos e domissanitários no município de Itumbiara, Goiás. A
metodologia aplicada compreende o estudo retrospectivo das Fichas de Notificação e
Atendimento registradas no Centro de Informação Toxicológica de Goiás, referentes ao
município de Itumbiara, Goiás, entre os anos de 2007 a 2010, identificando as seguintes
variáveis: zona de ocorrência, idade, sexo, agente tóxico, circunstância, via de
exposição, sintomatologia e evolução do caso. Os dados evidenciaram a ocorrência de
26 casos, destes 17 (65%) foram por agrotóxicos, com predomínio na zona urbana
(76%), na faixa etária de 19 a 59 anos (59%) e no sexo masculino (100%), sendo que, o
principal agente tóxico foi o chumbinho (17%), por circunstâncias suicidas (35%) e
acidentais (35%), pela via oral (59%) e o principal sintoma descrito foi mal estar (18%).
Para os domissanitários (35%), houve prevalência na zona urbana (89%), em crianças
menores de 12 anos (78%) e no sexo masculino (56%), sendo que o principal agente

tóxico foi a água sanitária (56%), por circunstância acidental (90%), pela via oral (89%)
e o principal sintoma foi náuseas (29%). Conclui-se que, os agrotóxicos e os
domissanitários representam um grande risco a saúde, assim é de grande necessidade a
adoção de medidas preventivas que visem reduzir o número de intoxicação.
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