
HISTÓRIA
Chumbo não matou
Beethoven, diz cientista
Novos exames feitos por um
especialista em intoxicação por
chumbo da Escola de Medicina
Monte Sinai, em Nova York,
desmentiram a teoria de que
essa teria sido a causa da morte
do compositor alemão Ludwig
van Beethoven (1770-1827).
“Beethoven não sofreu de expo-
sição prolongada ao chumbo”,
afirmou Andrew C. Todd, pro-
fessor de medicina preventiva
da escola. A causa da morte de
Beethoven, aos 56 anos, segue
sendo um mistério. Análises de
fios de cabelo e de fragmentos
do crânio do artista já excluí-

ram sífilis. Entre as suspeitas da
causa de sua morte estão doen-
ças coronárias e lúpus. / AP

SAÚDE
Hospital é absolvido
por transplante fatal
Um importante hospital de
transplantes, o Centro Médico
Langone da Universidade de
Nova York (NYU), foi absolvi-
do da morte de um homem que
desenvolveu câncer após rece-
ber um rim de uma mulher que
não sabia que tinha câncer de
útero. O paciente, Vincent
Liew, terminou por morrer em
2002, e sua família moveu ação
contra o hospital por erro médi-
co. O advogado do hospital de-

fendeu que o caso era raro e que
o resultado do transplante não
poderia ter sido previsto pela
equipe médica. / AP

TABACO
Mulheres estão na
mira do fumo
A indústria do taba-
co está cortejando
as mulheres jo-
vens, aponta um
estudo do Centro de
Controle e Prevenção
de Doenças, dos EUA.
Cerca de 80% dos fumantes
do mundo todo são homens,
mas a indústria está direcionan-
do seu marketing para o público
feminino, especialmente nos

países pobres. Cigarros aromati-
zados e embalagens sofistica-
das fazem parte do arsenal de
conquista, aponta o estudo. /AP

ABUSO SEXUAL
‘Padres vão para

inferno’
O promotor do Va-
ticano que cuida
dos casos de abuso

sexual, Charles Sci-
cluna, afirmou que

os padres que prati-
cam abuso sexual “pere-

cerão no inferno, o que é pior
do que a pena de morte.” Ele
falou para seminaristas, em
evento na Basílica de São Pe-
dro, no Vaticano. /AP

BRASÍLIA

Agrotóxicos ocupam o quarto lu-
gar no ranking de intoxicações do

País, atrás de medicamentos, aci-
dentes comanimais peçonhentos
e produtos de limpeza (sanean-
tes). Em 2007, foram registradas
6.260 casos provocados por agro-
tóxicos.

“As estatísticas identificam
acidentes, intoxicações extre-
mas. Não sabemos quantas pes-
soas adoecem pela exposição
por meio do consumo de alimen-

tos”, diz a coordenadora do Siste-
ma Nacional de Informação Tó-
xico Farmacológicas da Fiocruz
(Sinitox), Rosany Bochner.

Estudos em laboratório mos-
tram o risco de algumas substân-
ciasprovocarem problemashepá-
ticos, doenças de pele, mais risco
de câncer, problemas hormonais,
neurológicos e reprodutivos.

“Temosdeserrealistas,nãopo-

demosconsiderar agrotóxicos co-
mo veneno, eles têm importância
para produção”, afirma o chefe do
LaboratórioToxicológicodaEsco-
la Nacional de Saúde Pública, Sér-
gio Rabelo. Para ele, o problema
nãoestáno usode todosos produ-
tos, mas no emprego incorreto.

Umaanálisefeitadesde2001pe-
la Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, batizada de Programa

de Análise de Resíduos de Agrotó-
xicos em Alimentos (Para), acom-
panha os níveis de resíduos de
agrotóxicos nos alimentos consu-
midos pela população. Além do
abusodedefensivos,apesquisare-
velaoempregodeprodutosproibi-
dos para algumas culturas.

Dados da última avaliação, fei-
ta em 2008, revelam, por exem-
plo, que 64,36% das amostras de
pimentão analisadas apresenta-
vam uso de defensivos proibidos
para a cultura – entre eles, endos-
sultam e acefato, que estão sen-
do agora reavaliados. / L.F.

AGROTÓXICOS SUSPEITOS

Agrotóxicos são a 4ª causa de intoxicação

● Produtos em processo de reavaliação pela Anvisa

● Prevenção

JEFFREY DUBINSKY/REUTERS

J.F. DIORIO/AE–2/4/2004

Indústria
ignora
regras
sanitárias
Falhas vão do uso de matéria-prima vencida
à adulteração da fórmula registrada no País

O vazamento de óleo no Golfo
do México, considerado pelas
autoridades americanas o
maior desastre ambiental do
país, completa hoje 41 dias sem
solução muito clara. A operação
“top kill”, que começou na quar-
ta-feira e faz o bombeamento
de fluidos pesados e outros ma-
teriais para o interior do poço
que jorra petróleo, ainda não
deu o resultado esperado. A BP
pediu mais 48 horas para avaliar
o resultado da operação.

O presidente Barack Obama,
que visitou a costa da Louisiana

na sexta-feira, reconheceu que
o governo não tem tecnologia
própria para tentar resolver o
problema do vazamento em
águas profundas. Moradores da
região aproveitaram a presença
de Obama para protestar: “Que-
remos nossa praia de volta.”

SUBSTÂNCIAS USO PAÍSES ONDE O PRODUTO
ESTÁ PROIBIDO

PROBLEMAS

Abamectina
Batata, café, citros, coco, cravo, ervilha, feijão, feijão-vagem, figo, maçã,
mamão, manga, melancia, melão, morango, pepino, pera,
pêssego, pimentão, tomate e uva

* Toxicidade aguda e suspeita de toxicidade
reprodutiva

Acefato Amendoim, batata, feijão, melão, pimentão, repolho, tomate, soja,
couve-flor e brócolis União Europeia (UE)

Tóxico para sistema nervoso, suspeito de ser
tóxico para sistema reprodutivo,

suspeita de provocar câncer

Carbofurano Amendoim, arroz, banana, batata, café, cana-de-açúcar, cenoura,
feijão, fumo, milho, repolho, tomate e trigo UE e EUA Alta toxicidade aguda, suspeita de provocar

problemas endócrinos

Endossulfam Cacau, café, cana-de-açúcar, soja
UE e Índia (só está

autorizada a produção
do agrotóxico)

Alta toxicidade aguda, suspeita de desregulação
endócrina, toxicidade reprodutiva

Forato Amendoim, batata, café, feijão, milho, tomate e trigo UE e EUA Alta toxicidade aguda, problemas neurológicos

Fosmete Citros, maçã e pêssego UE Tóxico para sistema nervoso

Glifosato Ameixa, arroz, banana, cacau, café, cana, citros, coco, feijão, fumo,
maçã, mamão, milho, nectarina, pera, pêssego, soja, trigo e uva * Larga utilização, casos de intoxicação, possíveis

efeitos toxicológicos adversos

Lactofem Soja UE Carcinogênico para humanos

Metamidofós Amendoim, batata, feijão, soja, tomate e trigo UE, China, Índia e
Paraguai

Alta toxicidade aguda,
tóxico para sistema nervoso

Paraquate
Abacate, abacaxi, arroz, aspargo, banana, batata, beterraba, cacau,
café, cana-de-açúcar, chá, citros, coco, couve, feijão, maçã, milho,

pastagens, pera e pêssego
UE Alta toxicidade aguda

Parationa-Metílica Alho, arroz, batata e cebola UE e China
Tóxico para sistema nervoso, suspeita
de desregulação endócrina, potencial

de provocar mutações nas células

Tiram Amendoim, arroz, aveia, batata, cevada, ervilha e feijão EUA
Tóxico para sistema reprodutivo, suspeita de
desregulação endócrina, suspeita de provocar

mutação nas células

Triclorfom

Abacate, abacaxi, abóbora, alface, ameixa, amendoim, arroz, banana,
berinjela, brócolis, cacau, café, caju, cana-de-açúcar, caqui, cenoura,

chicória, citros, coco, couve, couve-flor, cravo, ervilha, feijão, figo, fruta
do conde, melancia, melão, milho, pepino, pera, pêssego, pimentão,

repolho, soja, tomate, trigo e uva

UE Tóxico para sistema nervoso, potencial de
provocar câncer, tóxico para sistema reprodutivo

PRODUTOS NA MIRA. Fiscalização frouxa

20
culturas serão analisadas no
Programa de Análise de Resíduos
de Agrotóxicos em Alimentos
(Para) de 2010

1.564
casos de intoxicação por
agrotóxicos foram registrados
em trabalhadores em 2007

BRASÍLIA

Além de importar produtos bani-
dos em outros países, o Brasil
abriga fábricas de agrotóxicos
que apresentam um histórico de
falhas na aplicação de regras sa-
nitárias. Seis das sete indústrias
vistoriadas pela Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa), entre julho de 2009 e maio
deste ano, tiveram a linha de pro-
dução interditada e o material
apreendido por irregularidades.
Os problemas vão do uso de ma-
téria-prima vencida a indícios
de adulteração da fórmula regis-
trada no País.

“Encontramos até adição de
essências aromáticas”, conta o
diretor da Anvisa, José Agenor
Álvares. A tática é usada para ca-
muflar o cheiro de veneno e, as-
sim, tornar o produto mais tole-
rável para o agricultor e para a
população que vive no entorno
das fábricas. “Além de ser inusi-
tada, a prática traz um risco a
mais. Cheiro forte é uma forma
de alerta sobre o tipo de produto
que se está lidando”, completa.

As indústrias já analisadas
têm cerca de 80% do mercado
nacional. Foram apreendidas
nas fiscalizações 9,06 milhões
de toneladas de agrotóxicos sus-
peitos. Das unidades inspeciona-
das, só uma não teve a produção
interditada. Mesmo assim, não
se livrou da autuação por omis-
são de informações.

“Os indícios de irregularida-
des encontrados foram muito

preocupantes. Havia um des-
compromisso com normas, algo
que esperamos que seja corrigi-
do”, avalia Álvares. A apreensão
se justifica. “O produto envolve
uma série de riscos para a saúde
e o meio ambiente. Justamente
por isso ele tem de ser acompa-
nhado de perto”, diz o gerente
geral de Toxicologia da Anvisa,
Luiz Cláudio Meirelles.

Ele conta que duas empresas
pediram cancelamento de regis-
tro de um produto. “As adequa-
ções eram tão grandes para che-
gar à formula original que não
valeria a pena (o investimento) pa-
ra a empresa”, diz Meirelles.

Fórmula. A Anvisa começou a
inspecionar indústrias de agrotó-
xicos em 2009, após formação
de equipe especializada. Nas
ações, os fiscais têm apoio da PF.
Até então, a atividade era acom-
panhada por fiscalizações do Mi-
nistério da Agricultura.

Em nota, a Associação Nacio-
nal de Defesa Vegetal (Andef)
afirma que não há regras para
mudança do registro de compo-
nentes de defensivos agrícolas
no País, o que impede a alteração
formal. Justificativa que não con-
vence autoridades. “É preciso
que as empresas sigam à risca a
fórmula indicada no registro. Só
assim podemos acompanhar a
segurança do produto”, diz o
coordenador-geral de Agrotóxi-
cos e Afins do Ministério da Agri-
cultura, Luis Eduardo Rangel. /

LÍGIA FORMENTI

Risco. Avião pulveriza agrotóxico no litoral paulista; Anvisa apreendeu 9 milhões de toneladas de produtos

Esse tipo de produto só
fica atrás de remédios,
acidentes com animais
peçonhentos e saneantes

AMBIENTE

Vazamento de óleo no Golfo do México
chega a 41 dias sem solução definitiva

1 bi
DE PESSOAS
FUMAM EM

TODO O MUNDO;
20% SÃO

MULHERES
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 maio 2010, Primeiro Caderno, p. A24.




