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A Sra. Lídia Maria Bandacheski do Prado, 33 anos, residente em Rio Azul, Paraná,

com história de exposição ocupacional e ambiental ,aos agrotóxicos (organofosforados,

!lerb!cidas .e outros) nas pJant?çêk~", de fumo há maio;; de 20 an<)s. foi po':"l:,im avaliada em

08 de outubro de 20 IO. A' mesma vem scndo acompanhada pela equipe médica do

CERESTfParaná, a qual solicitou esta avaliação.

Destaca-se, dentre suas atividades laborais realizadas no cultivo de fumo, o uso dc

pul)lerizador costal e m'anual e bomba de dispersão, o que ocasiona uma exposição direta e

intensa aos agrotóxicos.

Em' 2007, após uma semana pulverizando agrotóxicos, desenvolveu sintomas e

sinais de Síndrome Colinérgica Aguda, tendo sido atendidà de emergência, Relata não ter

sido emitida a Comunicação de Acidente dc Trabalho (CA T) em decorrência deste

episódio de intoxicação aguda.
,

Refere ainda, episódios freqüentes de desmaios, evoluindo com' tonteiras e

dificuldades para andar, fraqueza nos MMII, ccfaléia intensa, câimbras, fasciculações.'

Posteriormente, apresentou perda da força muscular eni MMII, deambulando com

dificuldades. Nega uso de álcool e dc cigarros. Na Histótla Patológica Pregressa, não refcre

doenças neurológicas, traumatismo crani'ano, diabetes e doenças infect(r.contagiosas.

A paciente evoluiu com agravamento do quadro clínico e neurológico, do qual não

pode ser afastado um possível nexo etiológico e epidemiológico com a exposicão a estes

agrotóxicos de reconhecido potencial neurotóxico, Quadro este que a impossibilita de

realizar suas atividadcs laborais e do cotidiano.



POItanto, recomenda-se o afastamento das' atividad'es laborais, por àcidente de

trabalho, Recomenda-se, ta;"bé,';, que a paçiente continue em acompanhamento periódico

das suas condições de saúde, com fins terapéuticos e preventivos, objetiv<'\ndo 'a melhoria

da sua qualidade de vida,
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Endereço: Hospital Universitário, salas 122 e 126. Horário: QU~' ta-feira, das 8 às 12h~
Tels.: (21) 25989271/9277. E-mail: heloisa.pachccoiesc.uflj.br
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