
Contexto e 
antecedentes 
Atualmente o principal expoente da 
economia brasileira é a agropecuária e, 
apesar do uso extensivo de agrotóxicos, a PL 
n° 6.299/2002, chamada PL do veneno, tem 
como objetivo facilitar e ampliar o uso 
destes insumos mesmo quando já temos 
bem claro na literatura científica os efeitos 
deletérios que essas substâncias possuem a 
saúde humana, tanto para os consumidores 
dos produtos gerados desse tipo de cultivo, 
mas principalmente dos trabalhadores 
envolvidos nesses processos produtivos.  
 
 

EXPOSIÇÃO AOS AGROTÓXICOS E O 
RISCO DE CÂNCER 

Objetivo 
"Nosso trabalho pretende mostrar por meio 
de uma revisão da literatura a associação 
entre a incidência de alguns tipos de câncer 
como de pulmão e bexiga e o trabalho em 
atividades com agrotóxicos. A partir desses 
dados vamos analisar o impacto que o uso 
indiscriminado desses insumos pode levar a 
saúde pública, uma vez que a PL prevê a 
revogação da lei n° 7.802 de 1989 que 
proíbe de substâncias potencialmente 
cancerígenas, as deixando em status de 
aceitável.  
 
 

Resultados 
Relevantes 
* Relação positiva para adenocarcinoma 
pulmonar e trabalhadores da viticultura - 
exposição ao arsênico; 
* Associações entre cultura de ervilha e 
maior incidência de Câncer de pulmão de 
pequenas células. 
* Aumento estatisticamente significativo do 
risco de câncer de bexiga entre produtores 
de hortaliças cultivados no campo. 
 
 

Recomendações 
A partir dos estudos podemos observar o 
quão deletério é o uso indiscriminado de 
agrotóxicos, tanto para a população, mas 
principalmente para o trabalhador do 
campo, que tem o contato direto com essas 
substâncias, gerando um gasto muito grande 
em saúde pública, pois além do aumento 
dos casos de intoxicação, poderá elevar o 
número de tumores, como de pulmão e de 
bexiga. Mostra-se necessária a informação 
ao agricultor sobre os riscos que a prática o 
proporciona e orientações sobre medidas de 
proteção. Tudo isso acaba mostrando como 
é infundada a justificativa da PL que seria 
redução de burocracia e gastos e corrobora 
ainda mais a teoria de ser apenas pressão 
do interesse do grande capital.  
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