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São objetivos da defesa agropecuária assegurar:

• I - a sanidade das populações vegetais;

• II - a saúde dos rebanhos animais;

• III - a idoneidade dos insumos e dos serviços utilizados na
agropecuária;

• IV - a identidade e a segurança higiênico-sanitária e tecnológica dos
produtos agropecuários finais destinados aos consumidores.

Art. 27-A Lei nº 8171/1991



Participarão das ações de vigilância e defesa sanitária visando à
promoção da saúde:

• I - serviços e instituições oficiais;

• II - produtores e trabalhadores rurais, suas associações e técnicos;

• III - órgãos de fiscalização vinculadas à sanidade agropecuária;

• IV - entidades gestoras de fundos organizados pelo setor privado.

Art. 28-A Lei nº 8171/1991



Quem é responsável pela 
sanidade dos alimentos?



“Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis
respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade
que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se
destinam ou lhes ou lhes diminuam o valor...”

Lei nº 8.078/1990, Art. 18 – CDC



“A realização de controles oficiais não exime os participantes da cadeia
produtiva da responsabilidade legal e principal de garantir a saúde dos
animais, a sanidade dos vegetais, a segurança, a qualidade e a
identidade dos produtos de origem animal e vegetal, e dos insumos
agropecuários, nem impede a realização de novos controles ou isenta
da responsabilidade civil ou penal decorrente do descumprimento de
suas obrigações.”

Art. 2º § 4º Decreto nº 5.741/2006



“O tradicional sistema de segurança de alimentos (reativo, com
reponsabilidade centrada no governo do país, sem um processo de
análise de risco estruturado, utilizando a avaliação de produtos finais)
não tem capacidade para lidar com o panorama atual.” OPAS, 2008



Quais são os nossos

DESAFIOS?



1. Educação Sanitária (Decreto nº 5741/2006; IN nº 28/2008)

• desenvolvimento do sentido de responsabilidade individual e coletiva,
quanto aos benefícios decorrentes dos padrões elevados de sanidade,
inocuidade e qualidade dos produtos e serviços agropecuários;

• capacitação de professores quanto a noções básicas relacionadas à
defesa agropecuária para a sua abordagem com seus alunos.

• formação de agentes de saúde agropecuária e de multiplicadores,
para atuarem como vigilantes sanitários e promotores de ações
primárias relacionadas à sanidade agropecuária.



2. Aperfeiçoamento/cumprimento da Legislação

“O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, os Estados da
Federação, o Distrito Federal e os Municípios adotarão medidas
necessárias para garantir que inspeções e fiscalizações dos produtos de
origem animal e vegetal, e dos insumos, sejam efetuadas de maneira
uniforme, harmônica e equivalente em todos os Estados e
Municípios.”

Decreto 5.741/06 - Art. 149
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“A legislação e as regulamentações complementares são algumas das
partes fundamentais dos sistemas nacionais de inspeção dos alimentos.
Todavia, a eficácia destes sistemas está determinado pelo grau de
cumprimento das normas, considerando que as melhores
reglamentações são inúteis e ineficazes se não forem cumpridas suas
exigências.”

FAO, 2008 – Manual de Inspeção de Alimentos Baseada no Risco
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3. Dados Epidemiológicos

“Apesar da comprovada relação de várias doenças com a ingestão de
alimentos contaminados, do elevado número de internações
hospitalares, de altos índices de mortalidade infantil por diarreia, em
algumas regiões do País pouco se conhece da real magnitude do
problema, devido à precariedade das informações.”
Manual Integrado de Vigilância, Prevenção e Controle de DTA – MS, 2010

“Em países desenvolvidos estima-se que se informa e se investiga
apenas 10% dos casos de enfermidades transmitidas por alimentos.”
Manual de Inspeção dos Alimentos Baseada no Risco - FAO, 2008
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4. Método técnico-científico

“Os produtores de animais, vegetais, insumos agropecuários, inclusive
alimentos para animais, e produtos de origem animal e vegetal
observarão os princípios do Sistema de Análises de Perigos e Pontos
Críticos de Controle - APPCC, conforme normas específicas.”

Decreto 5.741/06 - Art. 84 



“É bem sabido que a aplicação de programas de pré-requisitos (p. ex.
BPF) e os programas de APPCC são as estratégias mais eficientes para
a segurança do alimento. Estas abordagens, quando aplicadas em
pontos apropriados da cadeia de produção, são as melhores para o
controle de microrganismos indesejáveis nos alimentos.”

ICMSF, 2015 – Microrganismos em Alimentos 8



“Uma abordagem da higiene da carne atual e baseada no risco requer
a aplicação de medidas de higiene nos pontos da cadeia alimentar que
tenham maior impacto na redução dos riscos de origem alimentar para
os consumidores. Tal deve refletir-se na aplicação de medidas
específicas, baseadas em avaliações científicas e dos riscos, com maior
ênfase na prevenção e no controle da contaminação durante todos os
aspectos da produção e do processamento da carne.”

Codex Alimentarius - CAC/RPC 58/2005





5. Contaminação da consciência



“Quem não é fiel à sua consciência tem
uma dívida impagável consigo mesmo.”

Augusto Cury



• Mortadela



• Calabresa



• Salsicha
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“Assim também vós, quando
fizerdes tudo o que vos for
mandado, dizei: Somos servos
inúteis, porque fizemos somente
o que devíamos fazer.”

Mateus 17:10
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