Cuidados com sua saúde

Agrotóxicos

Rua Santiago do Chile, 345 - CEP 97050-545
Santa Maria - RS
Fone: (55) 3286 2609
e-mail: cerest-santamaria@santamaria.rs.gov.br

SAÚDE

RECOMENDAÇÕES:
a) Mantenha-se informado sobre as alternativas
para controle de pragas que não ofereçam tanto
risco à sua saúde e a saúde da propriedade;
b) Caso decida usar agrotóxicos, informe-se bem
sobre o produto antes de adquirir e siga as
recomendações da embalagem na hora de utilizar;
c) Assuma a responsabilidade por evitar que
crianças, gestantes e mulheres amamentando
nunca tenham contato com esse tipo de produto;
d) Para sua proteção, não é permitido comer, beber
ou fumar durante o preparo e aplicação do
agrotóxico;
e) Após o trabalho com agrotóxicos, as roupas
usadas devem ser lavadas separadamente das
outras e quem lavar deve ter o cuidado de usar
luvas e avental impermeável;
f) Para minimizar o risco de contaminação, os
agrotóxicos devem ser guardados em local
exclusivo para isso, longe de alimentos, da moradia
e dos animais;
g) As embalagens vazias devem sofrer a tríplice
lavagem e após, devolvidas ao fornecedor. Nunca
as reutilize!

INTRODUÇÃO
Os produtos químicos usados na agricultura, muitas
vezes chamados de “defensivos agrícolas”, são VENENOS que
atacam, além das ervas e fungos a que se destinam, sua saúde e a
natureza.
É preciso lembrar que cada vez que você molha as mãos,
a boca ou qualquer outra parte do corpo, cheira ou engole
qualquer quantidade do produto, está se envenenando. Ao
mesmo tempo, cada gota do produto que cai no chão, envenena
o solo e água. Sim, esses produtos ficam no solo, penetram nele e
chegam à água, ali ficando por muitos anos.

STANDAK

VITAVAX – THIRAM 200 SC

DEROSAL PLUS

FOLICUR / TEBUCONAZOLE

A) O QUE É: fungicida

A) O QUE É: fungicida

A) O QUE É: fungicida

A) O QUE É: fungicida

B) SINAIS e SINTOMAS:
O produto é tóxico, podendo
causar sintomas neurológicos,
como agitação, irritação
exagerada, tremores e
convulsões.

B) SINAIS e SINTOMAS:
O produto é irritante para os
olhos e para a pele. Se for
ingerido, pode causar faringite,
rinite, laringite, bronquite, bem
como náuseas, vômitos. Se a
pessoa ainda ingerir bebida
alcoólica, pode ter dor de cabeça
forte com tontura, descontrole
emocional (agitação e angústia),
falta de ar e palpitações. Ainda
pode haver queda de pressão
arterial e risco de morte.

B) SINAIS e SINTOMAS:

B) SINAIS e SINTOMAS:
O produto é extremamente
irritante para os olhos e para a
pele, podendo intoxicar
(tumores) fígado, baço, glândulas
adrenais e os olhos (cristalino).
Quando ingerido, pode causar
alterações no comportamento
(agitação), na respiração e nos
movimentos do corpo. Se for
inalado (cheirado) pode diminuir
os movimentos da pessoa.

Esse produto é MUITO perigoso ao
meio ambiente, pois é altamente
móvel ao se deslocar no solo,
podendo atingir, principalmente,
águas subterrâneas. Também é
altamente persistente no meio
ambiente.

Esse produto é MUITO perigoso ao
meio ambiente, pois é altamente
móvel ao se deslocar no solo,
podendo atingir, principalmente,
águas subterrâneas. Também é
altamente persistente no meio
ambiente e ALTAMENTE tóxico
para plantas aquáticas e peixes.

Se for ingerido: Náuseas,
vômitos, diarréia, dor de cabeça
e perda de peso quando a
pessoa for exposta ao produto
por muito tempo.
Se houver contato com a pele:
Irritação na pele
Se houver contato com os
olhos:
Pode causar graves irritações
Se for inalado:
Irritação nas narinas pelo pó
fino do produto
Esse produto é MUITO perigoso
ao meio ambiente, pois é
altamente persistente no solo,
sendo altamente tóxico aos
peixes e plantas aquáticas. É
proibida sua aplicação com
equipamento manual ou com
uso de lonas plásticas.

Esse produto é MUITO perigoso ao
meio ambiente, pois é altamente
móvel ao se deslocar no solo,
podendo atingir, principalmente,
águas subterrâneas. Também é
altamente persistente no meio
ambiente e ALTAMENTE tóxico
para plantas aquáticas e peixes.

METAMIDOFÓS

A) O QUE É: herbicida

A) O QUE É: inseticida e acaricida
(carrapaticida), do grupo dos
organofosforado

B) SINAIS e SINTOMAS:
Se for ingerido: lesões
corrosivas (úlcera) na boca,
esôfago, estômago e intestino.
Náuseas, vômitos, cólicas e
diarréias, podendo haver
sangue. Também pode
apresentar tosse, falta de ar e
até parada respiratória.
Podem ocorrer alterações na
urina (até insuficiência renal) e
em caso mais grave ocorre
convulsão, coma e morte.
Em contato com a pele:
provoca alergia, queimação,
coceira e feridas
Em contato com os olhos: dor,
irritação e conjuntivite Em
contato com o nariz: irritação
das vias aéreas até pneumonia.

O metamidofós terá comercialização proibida após 31/12/2011 pelos prejuízos que causa à saúde

GLIFOSATO

B) SINAIS e SINTOMAS:
A contaminação pode ocorrer se
for ingerido, se houver contato
com a pele, se houver contato
com os olhos e ainda se for
inalado. Os efeitos podem
aprecer minutos ou horas após a
exposição, da seguinte forma:
• Náuseas, vômitos, cólicas,
diarréia, dor de cabeça, suor
excessivo, visão borrada;
• Dores musculares, pressão alta,
tremores, fraqueza e até parada
respiratória;
• Ansiedade, agitação, confusão
mental, convulsão e até coma;

NATIVO

PRIORI XTRA

A) O QUE É: fungicida

A) O QUE É: fungicida

B) SINAIS e SINTOMAS:
O produto é tóxico, podendo
causar sintomas neurológicos,
como lentidão nos movimentos
do corpo, andar descoordenado,
arrepios, respiração ofegante e
secreção nasal.

B) SINAIS e SINTOMAS:
O produto é irritante para os
olhos e para a pele.

Esse produto é MUITO perigoso ao
meio ambiente, pois é altamente
móvel ao se deslocar no solo,
podendo atingir, principalmente,
águas subterrâneas. Também é
altamente persistente no meio
ambiente, sendo venenoso para
peixes e plantas aquáticas.

Esse produto é MUITO perigoso ao
meio ambiente, pois é altamente
móvel ao se deslocar no solo,
podendo atingir, principalmente,
águas subterrâneas. Também é
altamente persistente no meio
ambiente e ALTAMENTE tóxico
para plantas aquáticas e peixes.

Esse produto é MUITO perigoso ao
meio ambiente, sendo altamente
tóxico aos peixes e plantas aquáticas,
para as aves e para os animais
mamíferos.

Páginas 4 e 5

ALLY/METSUL/FURON/METIL
A) O QUE É: herbicida
B) SINAIS e SINTOMAS:
Náuseas, vômitos, diarréia, dor
de cabeça e perda de peso
quando a pessoa for exposta ao
produto por muito tempo.
Esse produto é ALTAMENTE
perigoso ao meio ambiente, pois é
altamente móvel ao se deslocar no
solo, podendo atingir, principalmente, águas subterrâneas.
Também é altamente persistente no
meioambiente.

AMITRAZ / TRIATOX / AMIPUR
/ IBATOX / BIOTOX
A) O QUE É: acaricida
(carrapaticida, sarnicida)
B) SINAIS e SINTOMAS:
A contaminação humana pode
ocorrer se o produto for
ingerido, se houver contato com
a pele, ou se houver contato
com os olhos e ainda se for
inalado. Os efeitos podem
aparecer da seguinte forma:
•Náuseas, vômitos, cólicas,
diarréia, pressão alta, fraqueza e
até falta de ar.
Esse produto é perigoso ao meio
ambiente, pois é altamente
móvel ao se deslocar no solo,
podendo atingir, principalmente,
águas subterrâneas. Também é
altamente persistente no meio
ambiente e ALTAMENTE tóxico
para plantas aquáticas e peixes.

C)) CUIDADOS e TRATAMENTO:
• Em caso de acidente com o
produto, retirar imediatamente
as roupas molhadas. Lavar-se
com bastante água fria e sabão;
• Em caso de contato com os
olhos, lavar bastante em água
corrente, no mínimo por 15
minutos;
• Em caso de aspiração (cheirar o
produto): colocar a pessoa em
lugar aberto e bem ventilado;
• Em caso de ingestão, não
provocar vômito. Se vomitar,
cuidar para não aspirar e se
engasgar;
• Nenhuma medicação ou
alimentação (inclusive leite)
deve ser oferecida e devem
procurar o serviço de saúde com
urgência, levando o nome do
produto (se possível a
embalagem).

• Havendo dúvidas, o serviço de
saúde pode consultar:

Centro de Informações
Toxicológicas – CIT/RS

(51) 2139 9200
0800780200

