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                                          Comissão Estadual de Alimentos 

                              Comissão Estadual de Saúde Pública Veterinária  

Seminário: Situação dos Alimentos de Origem Animal Comercializados no 

Estado do Rio de Janeiro e Impacto na Saúde Coletiva 

 

Em Seminário sob o título “Situação dos Alimentos de Origem Animal 

Comercializados no Estado do Rio de Janeiro e Impacto na Saúde Coletiva”, as 

Comissões Estadual de Alimentos e Estadual de Saúde Pública Veterinária 

tiveram como objetivo conhecer e avaliar o atual estágio da qualidade 

nutricional e sanitária dos alimentos de origem animal oferecidos ao consumo 

no Estado do Rio de Janeiro e sua possível repercussão, não apenas na saúde 

pública como também na economia e no meio ambiente, conforme preceito de 

Saúde Única preconizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). 

 

 Representantes de Órgãos da Agricultura, Saúde e Proteção do 

Consumidor, Associação de Supermercados, Associação de Defesa do 

Consumidor e técnicos do próprio Conselho Regional de Medicina Veterinária 

do Estado do Rio de Janeiro (CRMV-RJ) ministraram palestras com o objetivo 

de enriquecer o debate entre os demais participantes representados por 

profissionais ligados ao poder público, instituição de pesquisa, iniciativa 

privada, produtores e consumidores.   

 

 Justificou-se o tema em função da necessidade das questões 

relacionadas à qualidade dos alimentos de origem animal oferecidos ao 

consumo, restritas ao ambiente técnico cientifico, serem ampliadas para a 

sociedade como contribuição do Conselho Regional. 

 

 Como preâmbulo ficou evidente que, independente dos avanços do País 

na produção de alimentos de origem animal, que o coloca na vanguarda do 

mercado exportador mundial, não são evidenciadas, no geral, as mesmas 
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qualidades destes produtos quando oferecidos ao mercado interno, em parte 

desorganizado em todos os segmentos, catalisado pela falta de educação 

sanitária do produtor, pelo descontrole na logística de transporte e 

comercialização, bem como pelo desconhecimento do consumidor sobre 

avaliação de qualidade do que pretende adquirir. 

 

 Na atribuição das principais causas de baixa qualidade de produtos de 

origem animal comercializados no Estado, podem ser incluídas: a falta do 

registro obrigatório no Órgão fiscalizador ou ausência das características 

próprias de terem sido submetidos à prévia inspeção sanitária, o não 

atendimento aos padrões de identidade e qualidade exigidos, a 

comercialização fora do seu âmbito regulamentar em função do nível de 

fiscalização a que estão enquadrados e exposição à comercialização em 

condições inadequadas quer seja sob os aspectos higiênico e sanitário, quer 

por fraudes, adulterações, falsificações ou outras condições consideradas 

impróprias para o consumo.  

 

A falta de participação efetiva do poder público, desde a produção 

primária representada pelos controles da sanidade dos animais vivos, na 

inspeção e fiscalização obrigatórias nos estabelecimentos industriais sob a 

responsabilidade dos Serviços de Inspeção Oficiais e no comércio varejista e 

atacadista por meio dos Serviços de Vigilância Sanitária tanto Municipais 

quanto Estadual, aliada a desorganização na cadeia de produção de alimentos 

repercute na garantia duvidosa sobre a qualidade nutritiva e principalmente 

sanitária apropriada para que o produto final possa contribuir para a 

manutenção das condições desejadas de nutrição e de saúde do consumidor. 

 

A Organização Mundial de Saúde estima que 600 milhões, quase 1 em 

cada 10 pessoas no mundo, adoecem depois de ingerirem alimentos 

contaminados e 420.000 morrem a cada ano, resultando na perda de 33 
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milhões de anos de vida saudável, sendo as  doenças diarréicas as mais 

comuns, causando 550 milhões de doentes e 230.000 mortes a cada ano. 

 

No Brasil, números provavelmente subestimados, indicam que são 

notificados em média, por ano, 700 surtos de doenças transmitidas por 

alimentos com envolvimento de 13 mil doentes e 10 óbitos. A maioria dos 

surtos ocorre na Região Sudeste e tem como alimentos incriminados ovos, 

leite e produtos cárneos. 

 

De acordo com o Sistema de Informações de Vigilância Epidemiológica 

de Doenças Diarreicas Agudas (SIVEP/DDA), no ano de 2017 foram 

notificados pelos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro, 139.461 casos de 

doenças diarreicas, com as consequentes repercussões na saúde do cidadão 

acometido e nos aspectos econômicos representados pelos custos médicos 

hospitalares, trabalhistas e sociais.  

 

No Seminário foi apontado que os principais fatores de risco no Estado 

do Rio de Janeiro, para as doenças diarreicas são a ingestão de água sem 

tratamento adequado e a falta de higiene pessoal. Com respeito aos alimentos 

de origem animal, os fatores implicados são o consumo sem conhecimento da 

procedência, o preparo e armazenamento inadequados, o consumo de leite in 

natura e derivados de alguma forma fora dos padrões apropriados, o consumo 

de produtos cárneos, pescados e mariscos crus ou malcozidos, todos 

consequentes da falta de educação sanitária do produtor e do consumidor e o 

deficiente controle dos Órgãos de fiscalização sanitária na cadeia da produção 

a comercialização. 

 

 É evidente que falta ação dos Órgãos Públicos responsáveis pela 

regulamentação, controle e fiscalização das etapas de obtenção, produção e 

comercialização dos produtos de origem animal e a deficiência das ações se 
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deve as limitadas condições de estrutura e de pessoal técnico capacitado para 

o exercício das atividades inerentes ao poder público, expondo em 

consequência o consumidor a alimentos não seguros, desde os denominados 

clandestinos, que não foram submetidos a qualquer tipo de inspeção na 

origem, conforme determina a lei brasileira, até aqueles que apesar de 

estamparem em sua rotulagem a chancela do órgão fiscalizador, efetivamente 

não foram submetidos em qualquer das fases de produção aos controles 

oficiais obrigatórios. 

 

Esta condição do produto ter a garantia apenas nominal, dada por um 

ente público que deveria, como responsável, garantir a sua inocuidade é uma 

forma de ludibriar o consumidor que imagina estar comprando um alimento 

atestado como seguro por quem deveria fazê-lo, mas que de fato não o fez 

como se o ato de fiscalizar fosse um mero procedimento administrativo 

burocrático sem importância.   

 

De acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e 

Agricultura (FAO/ ONU), todo país necessita de programas adequados de 

controle da qualidade e sanidade de alimentos para promover a saúde da 

população, o desenvolvimento econômico e reduzir perdas na cadeia 

alimentícia.   

 

Com base nesta contextualização da FAO, é prudente afirmar que o 

Estado do Rio de Janeiro, como de resto todo o Brasil, não dispõe de um 

sistema de inspeção estruturado para garantir a qualidade dos alimentos de 

origem animal, mas serviços isolados na maioria das vezes desestruturados, 

sem hierarquização e com legislações muitas vezes conflitantes sem atender 

os objetivos de salvaguardar a saúde do cidadão consumidor.  
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Considerações finais 

 

 Como conclusão do Seminário e, apesar de não se poder generalizar 

que todos os produtos de origem animal comercializados no âmbito do Estado 

do Rio de Janeiro não apresentem a qualidade nutritiva e sanitária que deles se 

espera, fica evidente que grande parte deles assim se mostra em função de 

causas variadas que vão desde a produção primaria no campo, com deficientes 

controles sanitários dos rebanhos, passando pela produção industrial, que, 

muitas vezes, não obedece aos padrões de identidade e qualidade dos 

produtos elaborados, pela falta dos cuidados adequados na comercialização 

com prejuízos não somente sanitários, mas eventualmente econômicos para o 

consumidor, agravado pela falta de educação sanitária do consumidor quando 

da aquisição, manipulação e conservação dos alimentos. 

 

 Como foi demonstrado, não resta dúvida de que o principal fator a 

contribuir para as condições dos alimentos abordados no seminário repousa na 

falta de estrutura adequada dos Órgãos de fiscalização das diversas atividades 

relacionadas à cadeia produtiva, de forma a salvaguardar o que a Organização 

Mundial de Saúde define como saúde que é um estado de completo bem-estar 

físico, mental e social e não somente ausência de enfermidades. É oportuno 

citar que, como proteção ao cidadão, a Constituição Federal prevê em seu 

Artigo 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida através 

de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos”. 

 

Não se pode, contudo, atribuir toda a responsabilidade aos órgãos 

fiscalizadores, pois em última análise, o primeiro responsável é quem produz, 

desde a matéria-prima a cargo do produtor rural até a indústria transformadora 

que, antes do foco financeiro, tem o compromisso de zelar pela higidez e 

garantia nutricional do que se propõe a elaborar. 
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Ao setor varejista também cabe parcela da responsabilidade, pois como 

etapa intermediária do processo, tem a obrigação de receber os produtos em 

condições apropriadas, conforme determinam as boas técnicas de obtenção, 

produção, transporte e armazenamento e mantê-los desta mesma forma 

durante a exposição à venda, de maneira a não expor o consumidor a práticas 

incompatíveis com o que se espera de um comércio justo e adequado, que não 

lhe venha causar prejuízos para a saúde ou econômico. Convém assinalar que 

o Código de Defesa do Consumidor considera fornecedor toda a pessoa física 

ou jurídica que desenvolva qualquer atividade na cadeia de produção, 

respondendo solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que 

tornem os produtos impróprios ou inadequados ao consumo. 

 

Não pode deixar de ser citada a falta de uma política pública capaz de 

assegurar educação sanitária para o consumidor, que uma vez capacitado será 

um instrumento fiscalizador, desde que os canais para atendimento às 

denúncias sejam funcionais.  

 

É esta a contribuição do Conselho Regional de Medicina Veterinária do 

Estado do Rio de Janeiro em prol da melhoria das condições dos produtos de 

origem animal oferecidos ao consumo dos cidadãos deste Estado. 

 

Setembro de 2019. 

 


