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PLANO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E ATENÇÃO À SAÚDE DAS POPULAÇÕES 

EXPOSTAS AOS AGROTÓXICOS 

PEVASPEA 2020-2023



Implementar as ações estratégicas de Vigilância e Atenção à Saúde das Populações Expostas aos 
Agrotóxicos

Qualificação da Vigilância em Saúde

PLANO ESTADUAL DE SAÚDE 2020 - 2023

DIRETRIZ 3



Reorganização e atualização de 20 para 10 ações

Propor ações estratégicas, integradas e intersetoriais

Desenvolver ações com foco na regionalização e necessidades locais

Buscar o avanço em temas específicos

Proporcionar ferramentas para a identificação da problemática, correlação com 
o cenário de saúde da população da região e propor estratégias de cuidado

Novo Plano – O que traz?















AÇÃO ESTRATÉGICA 7: VIGILÂNCIA DAS INTOXICAÇÕES POR AGROTÓXICOS RELACIONADAS AO TRABALHO

Objetivo Geral: Realizar a vigilância das intoxicações por agrotóxicos relacionadas ao trabalho

AÇÕES

1 – Avaliação das fichas de notificação do SINAN das intoxicações por agrotóxicos relacionadas ao trabalho, com vistas à qualificação das 

fichas e identificação dos casos prioritários para investigação.

2 - Investigação dos casos de intoxicações por agrotóxicos relacionadas ao trabalho em crianças e adolescentes e os que resultaram em 

óbitos de trabalhadores(as).

3 - Capacitação das equipes de saúde dos municípios silenciosos, que não apresentaram nenhuma notificação de intoxicação por 

agrotóxico relacionado ao trabalho no período de 2007 a 2019 (n=47) em Vigilância e Atenção em Saúde das Populações Expostas à 

Agrotóxicos com ênfase nos trabalhadores expostos.

4 – Capacitação das equipes de saúde de 2 municípios com cultivo de fumo para implementação da Vigilância e Atenção em Saúde das

Populações Expostas à agortóxicos e da Linha Guia das Intoxicações por Agrotóxicos com ênfase nos trabalhadores da fumicultura.

5 - Realizar o diagnóstico inicial sobre o trabalho e saúde dos Agentes de Combate à Endemias do Paraná (levantamento de informações

sobre o processo de trabalho, histórico ocupacional, tempo de exposição, produtos, monitoramento da saúde).









Grupo de Trabalho sobre Agrotóxicos
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Obrigado!


