
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do
Consumidor alerta sobre relatório da ANVISA

O Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  de  Defesa  do
Consumidor  –  CAOPCON surpreendeu-se com o Relatório  das Análises de
Amostras Monitoradas/2013-2015. Este documento faz parte do Programa de
Análise  de  Resíduos  de  Agrotóxicos  em  Alimentos  -  PARA,  da  Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, cujo conteúdo foi reprovado pela
Secretaria de Estado da Saúde do Paraná.

De acordo com o relatório divulgado, quase 99% das amostras de alimentos
analisadas  pela  ANVISA,  entre  2013  e  2015,  estão  livres  de  resíduos  de
agrotóxicos  que  representam  risco  agudo  à  saúde.  Tal  informação  foi
reproduzida pelos meios de comunicação de massa,  induzindo a uma falsa
percepção  da  sociedade  sobre  os  perigos  do  consumo  de  alimentos  com
agrotóxicos. 

Ocorre  que  o  documento  desconsiderou  o  efeito  crônico  do  consumo  de
agrotóxicos,  potencialmente  relacionados  a  agravos  como  câncer,
desregulação  hormonal,  efeitos  sobre  o  sistema  imunológico,  entre  outras
doenças  degenerativas,  o  que  surpreendeu  negativamente  muitos
pesquisadores e trabalhadores do Sistema Único de Saúde.

Pelas  análises  constantemente  feitas,  entre  os  anos  de  2012  e  2015,
apresentaram  contaminação  (pesticidas  e  herbicidas)  que  indicam  ser
prejudiciais  à  saúde 27% das amostras  de alimentos  coletados de frutas  e
verduras, quer seja por risco agudo ou risco crônico. Isso quer dizer que um
produto  de origem vegetal  que se  constate  agrotóxico  em Limite  acima do
Máximo  de  Resíduos  (LMR)  estará  contaminado  e  portanto  impróprio  ao
consumo, como por exemplo, o máximo de resíduo permitido seria de 0,015mg
por cada quilo de pepino e um laudo demonstre que há 2 mg de resíduo por
quilo do alimento. Ou ainda, também é corriqueiro se utilizar um agrotóxico
permitido para uma cultura em outra. Por exemplo, a utilização do agrotóxico
dimetoato, com uso autorizado para tomate e maça, em plantação de mamão.
Neste  caso,  verifica-se  irregularidade  pelo  uso  em  cultura  onde  Não  é
Autorizado (NA) sua utilização. 

Em se verificando quaisquer desses casos, há contaminação do produto. Essa
contaminação  também  ocorre  pelo  consumo  reiterado  de  produtos
contaminados, as vezes por vários anos, e, ainda pelo consumo de produtos
que  contenham  variados  agrotóxicos,  aplicados  no  mesmo  produto,  que
somados, estão acima de um Índice Diário de Alimentação (IDA) permitido. 

Estes casos, por não apresentarem efeitos imediatos na saúde do consumidor,
foram tidos pela ANVISA como não importantes e deixando antever que podem
ser consumidos com segurança.

Cabe ainda destacar que a ANVISA, neste mesmo relatório, recomendou ao
consumidor higienizar bem os alimentos com água corrente, utilizando-se de
escovinha  ou  de  uma  bucha  para  auxiliar  na  remoção  dos  resíduos  de



agrotóxicos. No entanto, trata-se de uma medida equivocada, pois a mesma
não é eficaz na remoção ou eliminação de resíduos de agrotóxicos, pois vários
agrotóxicos  possuem  ação  sistêmica,  ou  seja,  penetram  no  interior  dos
alimentos. 

A  divulgação  do  relatório  também  resultou  no  manifesto  técnico-político
produzido  pelo  Conselho  Nacional  de  Segurança  Alimentar  e  Nutricional  –
CONSEA, Associação Brasileira  de Saúde Coletiva – ABRASCO, Grupo de
Trabalho  Sobre  Agrotóxicos  da  Fundação  Oswaldo  Cruz  –  Fiocruz  e
integrantes da Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida e
das Vigilâncias Sanitárias de alguns Estados do Brasil. Também, foi objeto de
uma  manifestação  pública  de  desagravo  intitulada  “Carta  de  São  Paulo”,
firmada por diversos servidores dos Estados e do Distrito Federal, participantes
da I Reunião geral do PARA nos dias 18 a 20 de abril de 2017, que pode ser
lida aqui. 

DEFESA  DO  CONSUMIDOR -  O  CAOPCON,  enquanto  órgão  auxiliar  da
atividade funcional do Ministério Público, também reprova o relatório com base
nas informações apresentadas. E mais, aproveita a ocasião para ressaltar que
entre os direitos básicos do consumidor está o direito à informação adequada e
clara e a proteção contra a publicidade enganosa. 


