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Sumário da apresentação 

• Objetivo: Com base em um diagnóstico inicial tentar sensibilizar as 
autoridades competentes para integrar as ações na busca de soluções para 
a situação da oferta de alimentos sem controle oficial e/ou irregulares no 
Estado do Rio de Janeiro e no Brasil;

• Significado do termo; 

• A Contextualização e o “tamanho” do problema no Rio e no Brasil;

• Combate a clandestinidade: Uma estratégia para realizá-la.



O que significa Clandestinidade?



Abate Clandestino
Prejuízos econômicos e riscos à saúde





REVISTA VEJA  13.03.2013



Revista Isto é / 17.04.2013



Abate em números

➢ O abate de bovinos cresceu 3,4% em 2018, atingindo 
31,90 milhões de cabeças. Foi a segunda alta 
consecutiva na série histórica anual, após três anos de 
queda. 

➢ O abate de suínos aumentou 2,4% e atingiu novo 
recorde, chegando a 44,20 milhões de cabeças. 

➢ O abate de frangos caiu 2,5% em 2018, segunda queda 
consecutiva após o recorde anual de 2016, totalizando 
5,70 bilhões de cabeças de frango.

Fonte: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/23989-em-
2018-abate-de-bovinos-e-suinos-continua-em-alta - acessso em 22.07.2019, às 14:15 min.

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/23989-em-2018-abate-de-bovinos-e-suinos-continua-em-alta%20-%20acessso%20em%2022.07.2019




Couro em números

• Aquisição de couro cresce 3% em relação a 2017

• Em 2018, os curtumes investigados pela Pesquisa 
Trimestral do Couro – aqueles que curtem pelo menos 
5 mil unidades inteiras de couro cru bovino por ano –
declararam ter recebido 35,10 milhões de peças 
inteiras de couro cru bovino, uma alta de 3,0% em 

relação a 2017, ou mais 1,03 milhões de peças inteiras 
de couro, em nível nacional.

Fonte: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/23989-em-
2018-abate-de-bovinos-e-suinos-continua-em-alta - acessso em 22.07.2019, às 14:20 min.

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/23989-em-2018-abate-de-bovinos-e-suinos-continua-em-alta%20-%20acessso%20em%2022.07.2019


Rebanho

• Em 2017, o efetivo de bovinos no país foi de 
214,9 milhões de cabeças, redução de 1,5% 
frente a 2016. 



Rebanhos



ESTIMATIVAS DE ABATE CLANDESTINO:
Cálculo do desfrute: 10 milhões de cabeças
Cálculo do couro: 4 milhões de animais

Fonte: Scot Consultoria -

http://www.scotconsultoria.com.br/noticias/artigos/23681/taxa-de-

desfrute.htm

Taxa de desfrute oscilando 20% (inferior a USA, Austrália)



Maiores rebanhos bovinos em 
2013 segundo a FAO, 
considerando apenas os países 
independentes.





Abate em números

Fonte: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/23989-em-
2018-abate-de-bovinos-e-suinos-continua-em-alta - acessso em 22.07.2019, às 14:35 min.

O efetivo de suínos foi de 41,1 milhões de cabeças, expansão de 3,0% em comparação 
com 2016. Santa Catarina (19,7%), Paraná (17,2%) e Rio Grande do Sul (14,6%) foram 
as UFs com maiores participações. Toledo (PR), Rio Verde (GO) e Uberlândia (MG) 
foram os municípios com os maiores efetivos.

O total de galináceos foi de 1,4 bilhões de cabeças. Paraná (25,3%), São Paulo (14,0%) 
e Rio Grande do Sul (11,0%) tiveram as maiores participações. A produção nacional de 
ovos de galinha totalizou 4,2 bilhões de dúzias em 2017, 11,6% superior ao obtido em 
2016. São Paulo (26,4%) e Paraná (9,6%) foram os maiores produtores. Já o efetivo de 
codornas foi de 15,5 milhões de cabeças, acréscimo de 12,0% frente a 2016.

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/23989-em-2018-abate-de-bovinos-e-suinos-continua-em-alta%20-%20acessso%20em%2022.07.2019


Aquisição de leite mantém estabilidade com crescimento de 0,5%
Em 2018, os laticínios sob serviço de inspeção sanitária captaram 24,45 bilhões de litros, 

um acréscimo de 0,5% em relação a 2017, mantendo certa estabilidade em relação a 2017, quando a 
produção voltou a subir após dois anos seguidos de queda na série histórica anual.
A aquisição de 116,60 milhões de litros de leite a mais em nível nacional resultou do aumento no 
volume captado em 16 das 26 UFs participantes da Pesquisa Trimestral do Leite. Os maiores 
aumentos ocorreram no Paraná (+156,94 milhões de litros), Minas Gerais (+82,17 milhões), Bahia 
(+66,95 milhões) e Goiás (+58,89 milhões). Houve quedas em 10 UFs, sendo a mais expressiva em 
São Paulo (-144,84 milhões de litros).Minas Gerais manteve a liderança, com 24,8% de participação 
nacional, seguida por Rio Grande do Sul (13,9%) e Paraná (12,6%).
Já no 4º trimestre de 2018, a aquisição de leite foi de 6,70 bilhões de litros, um aumento de 2,4% 
em relação ao 4º trimestre de 2017. Quanto ao trimestre imediatamente anterior, o volume foi 7,1% 
maior. Comparando o 4º trimestre de 2018 com o mesmo período em 2017, houve acréscimo de 
157,41 milhões de litros de leite em nível nacional.

Leite em números

Fonte: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/23989-em-
2018-abate-de-bovinos-e-suinos-continua-em-alta - acessso em 22.07.2019, às 14:20 min.

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/23989-em-2018-abate-de-bovinos-e-suinos-continua-em-alta%20-%20acessso%20em%2022.07.2019


Leite “clandestino”





Leite clandestino



Carne de suino clandestina



“Feiras livres” e 
“mercados 
municipais.”



Avisando que a 
carne chegou no 
açougue 1



Avisando que a 
carne chegou no 
açougue 2



A “festa” é 
nacional



O Frango “clandestino” é 
“descoberto” no mercado 
municipal.



O “porco” 
“clandestino” é 
“descoberto” 
na “boutique” 
de carnes.



Estágio atual



• Estágio atual



“Ultrafiltração” do 
leite 

Bombona de defensivo agrícola usada 
como recipiente colocar o leite



BPF e “PPHO” 
NO LATICINIO



“Preparo do 
camarão” 
“Contribuição” 
Fluminense para o 
Acarajé baiano”  



“OOOLHA O PEIXE 
AÍ , GENTE”

“Trazendo o 
frasco” o 
leite sai mais 
barato



O “batismo do leite”



O que é esse local
Oficina mecânica ou 

matadouro com inspeção 
municipal ?



PPHO Pré operacional”



Higienização dos 
equipamentos 



AVANÇADO “SISTEMA DE 
VERNTILAÇÃO” PARA O 

ABATE



Mãos a obra que a seguir 
tem mais !



• “Insensibilização” à granel”!

• “Bem estar animal”!



Fluxograma da Preparação (e 
comercialização) de queijo (passo a 
passo)

















Inspeção Nominal

• Pior que abate ou industrialização clandestina

– Induz consumidor a erro 

– Desrespeita a legislação

– Respalda produto 

– Fere juramento na formatura, 
etc...



Matadouro 
municipal cedido 
pela prefeitura a 
terceiros. 



“Serra 
de 
peito”



Abate conduzido 
com Inspeção



Abate conduzido com Inspeção



Simulação de 
cortes de 
inspeção



“Barreira 
sanitária” 
durante o 
abate com 
Inspeção



Simulação de 
cortes de 
inspeção



Expedição de carne 
para o varejo de 
frigorifico com 
Inspeção





• PRODUTOS COMERCIALIZADOS EM DESACORDO COM 
A LEI N 7889



Linguiças  de 

Estabelecimentos sob 

SIM comercializados em 

Feira em outro Estado 

ou Município



Comercialização interestadual de produtos sem identificação e 
outros com inspeção municipal/estadual de outros estados em 

famoso  Shopping center do Rio de Janeiro





SELO ARTE



Lei n°.13680 de 2018



• DECRETO Nº 9.918, DE 18 DE JULHO DE 2019

• Regulamenta o art. 10-A da Lei nº 1.283, de 18 
de dezembro de 1950, que dispõe sobre o 
processo de scalização de produtos 
alimentícios de origem animal produzidos de 
forma artesanal.

DECRETO Nº 9.918 - SELO ARTE.pdf


IN n°.28 MAPA

de 23 DE JULHO DE 2019



• LEI Nº 13.860, DE 18 DE JULHO DE 2019

Dispõe sobre a elaboração e a comercialização de 

queijos artesanais e dá outras providências.

LEI Nº 13.860, DE 18 DE JULHO DE 2019.docx


Afinal, como denominar esse fenomeno ?

Clandestinidade ?
Informalidade?
Ilegalidade?
Comércio irregular de poa?
Promiscuidade?
Imoralidade?

ANARQUIA 
SANITÁRIA



Cenário  estrutural da inspeção dos POA

Governo fiscaliza apenas metade da carne 
consumida no Brasil 

Sílvio Ribas - Estado de Minas

Publicação: 06/03/2011 06:55 Atualização: 

06/03/2011 14:39 

Governo fiscaliza apenas metade da carne consumida no Brasil.docx


Cenário  Atual da inspeção dos POA

NOVOS CONCEITOS EM QUALIDADE DE CARNE 
BOVINA1
Pedro Eduardo de Felício
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Universidade Estadual de Campinas

Entretanto, nos últimos 30 anos, o crescimento da indústria 

de abates se deu de maneira tão grandiosa, enquanto 

minguavam os investimentos governamentais para 

contratação e treinamento de veterinários e auxiliares 

técnicos para a Defesa ou Inspeção. Euclides Filho (2005) 

menciona que houve um crescimento médio do agronegócio 

da carne bovina de 30% ao ano, nos últimos 10 anos. Já as 

contratações de inspetores só ocorreram nos últimos cinco 

anos, e em número muito aquém das necessidades.

Assim, evidencia-se atualmente um abissal descompasso 

entre a responsabilidade que tem o país de se mostrar à 

altura dos novos desafios e a estrutura, os números, e os 

níveis de capacitação dos recursos humanos que possui o 

DIPOA – Departamento de Inspeção de Produtos de Origem 

Animal.

pedro de felicio - nova.pdf


Cenário  Atual da inspeção dos POA

P
ESSO

A
L X

 D
EM

A
N

D
A

Quadro demonstrativo  de  pessoal  em algumas UF x demanda de trabalho

UF Vet.

Of.

Vet. of. Ag. Insp. Ag.adm

Matadouro

s

Laticínios Fáb.

Cons.

Ent.

Pesc.

outros Tota

l

A 25 - - 2 192 74 141 38 258 703

B 40 16 

Coop

- - 21 18 10 01 03 53

C 38 - - 28 05 92 08 03 38 174

D 32* - 20* - 28 38 04 03 - 73

E 05 - - - 06 42 19 01 - 68

F 64* 73 166 131 12 11 393

G 12 - - - 20 48 13 - 15 96

H 06 - - - 06 31 - - 19 56

I 62 - 10 - 30 147 22 09 32 244

J 36 - - - 86 125 171 23 75 480

L 106 - 128** - 49 207 25 08 28 317
M 262* - 116 - 308 189 140 19 114 770

Fonte: Serviços Oficiais que solicitaram adesão ao SISBI-POA -2008 e 2010      
*Defesa e Inspeção   ** Técnico de  Nível  Médio



Diferentes níveis de exigências entre os serviços de 

inspeção federal, estaduais e municipais

Precariedade dos abates brasileiros

Maus tratos aos quais são submetidos os animais

Contaminação  ambiental

Não recolhimento de impostos

Precárias condições de trabalho

Risco a Saúde 

Pública

O Risco dos Alimentos   200209.wmv




1.976 824 bovinos



**



Conclusões
1. Taxa de incidência - 4,18% 

2. Músculos de eleição –

Coração  e masseteres –

97,46%

3. Formas calcificadas – 2,99%

4. Formas  vivas – 1,19%

5. Período -Janeiro 1990 a Junho  

2000

6. Região – Araçatuba

7. Taxa de prevalência por 

estado:

São Paulo – 4,60% - Centros 

urbanos.



A ocorrência de cisticercose foi em 21,67 % das carcaças sendo 

encontrados nos músculos mastigatórios (20,00 %), coração (6,67 %), esôfago 

(1,67 %), língua (1,67 %) e diafragma (1,67 %). A grande maioria dos cisticercos 

(94,73%) encontravam se viáveis. As carcaças parasitadas eram enviadas sem 

qualquer restrição para os açougues do Município, constituindo risco para a saúde 

do consumidor. Torna-se necessário medidas de controle e educação sanitária por 

parte das autoridades competentes visando estruturação dos mercados de animais 

vivos e varejistas de modo a controlar um fato existente...

OCORRÊNCIA DE CISTICERCOSE EM BOVINOS ABATIDOS CLANDESTINAMENTE NO MUNICÍPIO DE SILVA JARDIM-
RJ, FERNANDEZ, A . T REZENDE, R. C. Escola de Med. Veterinaria - UGR

Foram inspecionados, 60 bovinos durante o abate clandestino a céu aberto e em 
instalações rústicas, onde constatou-se a ausência de equipamentos e instalações 
adequadas no tocante as condições higiênicas, sanitárias e tecnologias para o preparo de 
carcaças destinadas para o consumo humano. Fêmeas leiteiras com idade estimada acima 
de 5 anos correspondiam a 48.33% dos animais abatidos.





Causas de epilepsia tardia em uma clínica de epilepsia do Estado de Santa Catarina
Arq Neuropsiquiatr (SP) 1999;57(3-B):787-792
Marcelo Rigatti*

Paulo Cesar Trevisol-Bittencourt**

Resumo

Objetivo: Identificar em nossa sociedade as etiologias mais prováveis de epilepsia iniciada após os 18 anos

de idade.
Método: Estudo retrospectivo e descritivo na CME/SUS de Florianópolis de 1990 à 1998, analizando 120 prontuários de 

pacientes com epilepsia tardia, isto é, aqueles que iniciaram suas crises epilépticas dos 18 anos em diante. As variáveis

coletadas foram: idade da primeira crise, etiologias prováveis, história mórbida familiar. 

Resultados: A prevalência encontrada para epilepsia tardia foi de 29,48%.Epilepsias parciais sintomáticas foram

majoritárias e as etiologias mais frequentes e relevantes encontradas foram: cisticercose com 

cerca de 20%, T.C.E. com 15%, convulsão febril na infância com 5% e 35% da amostra foi classificada como

idiopática. 

Conclusão: Prevalência de epilepsia de início tardio em nossa sociedade é de 29,48%, cifra ligeiramente superior ao

relatado em países desenvolvidos (25%). Muito provavelmente, esta diferença é conseqüência do caráter epidêmico de 

cisticercose entre nós. Além disso, T.C.E e crises febris são etiologias comuns. Profilaxia de epilepsia é viável e 

urgentemente necessária em nosso estado.

*Acadêmico de Medicina da UFSC.

**Professor de Neurologia da UFSC. 



Neurocisticercose humana 





"CARNE SUSPEITA NO PRATO”

“DEPUTADO JÁ FOI INTERNADO    

COM CISTICERCOSE”

O GLOBO, 15/12/2001



VIDEO TENIASE CISTICERCOSE/VTS_01_1.VOB


Patógenos emergentes



A lista das DTAs do CDC
A
• Amebiasis(https://www.cdc.gov/parasites/amebiasis/)
• Anisakiasis(https://www.cdc.gov/parasites/anisakiasis/)
• Ascariasis(https://www.cdc.gov/parasites/ascariasis/) (Intestinal roundworm infection)
• Anthrax(https://www.cdc.gov/anthrax/basics/)
• Antibiotic resistance(https://www.cdc.gov/drugresistance/index.html)
B
• Botulism(https://www.cdc.gov/botulism/) (Clostridium botulinum) 
o National Botulism Surveillance System(https://www.cdc.gov/nationalsurveillance/botulism-surveillance.html)
• Brainerd diarrhea(https://www.cdc.gov/ncezid/dfwed/diseases/brainerd-diarrhea/)
• Brucellosis(https://www.cdc.gov/brucellosis/) (Brucella infection)
C
• Campylobacteriosis(https://www.cdc.gov/foodsafety/diseases/campylobacter/index.html) (Campylobacter 
infection)
• Cholera (https://www.cdc.gov/cholera/index.html)(Vibrio cholerae infection)
• Ciguatoxin(https://www.cdc.gov/habs/) (Marine toxins)
• Cronobacter(https://www.cdc.gov/cronobacter/)
• Clostridium botulinum(https://www.cdc.gov/botulism/) (Botulism)
• Clostridium perfringens(https://www.cdc.gov/foodsafety/diseases/clostridium-perfringens.html)
• Cryptosporidiosis(https://www.cdc.gov/crypto/) (Cryptosporidium infection)
• Cyclospora(https://www.cdc.gov/parasites/cyclosporiasis/) (Cyclospora infection)
• Cysticercosis(https://www.cdc.gov/parasites/cysticercosis/) (formerly known as Isosporiasis)
D
• Diphyllobothriasis (https://www.cdc.gov/parasites/diphyllobothrium/)(Diphyllobothrium infection)



E
• E.coli(https://www.cdc.gov/ecoli/) 
o Diarrheagenic (https://www.cdc.gov/ecoli/diarrheagenic-ecoli.html)Escherichia coli(https://www.cdc.gov/ecoli/diarrheagenic-ecoli.html)
o Enterohemorrhagic (https://www.cdc.gov/ecoli/general/index.html#what_shiga/)Escherichia coli(https://www.cdc.gov/ecoli/general/index.html#what_shiga
(EHEC)
o Enterotoxigenic (https://www.cdc.gov/ecoli/etec.html)Escherichia coli(https://www.cdc.gov/ecoli/etec.html) (ETEC)
o Escherichia coli O157:H7 and other Shiga toxin-producing Escherichia coli (https://www.cdc.gov/ecoli/general/index.html#what_shiga)(STEC)
• Environmental Health Services-Food Safety Projects(https://www.cdc.gov/nceh/ehs/EHSNet/foodsafety.htm)
F
• Foodborne Illness(https://www.cdc.gov/foodsafety/foodborne-germs.html)
• Food safety at CDC(https://www.cdc.gov/foodsafety/)
G
• Giardiasis (Giardia infection)
Top of Page

H
• Helicobacter pylori(https://www.cdc.gov/buruli-ulcer/index.html)
• Hepatitis A(https://www.cdc.gov/hepatitis/hav/index.htm)—Viral Hepatitis
I (https://www.cdc.gov/hepatitis/ChooseA.htm)
• Irradiation of food
• Intestinal roundworm infection (see Ascariasis(https://www.cdc.gov/parasites/ascariasis/))
• Isosporiasis (see Cysticercosis(https://www.cdc.gov/parasites/cysticercosis/))
• Leptospirosis
• Listeriosis(https://www.cdc.gov/listeria/index.html) (Listeria infection)
M
• Marine toxins(https://www.cdc.gov/habs/) (Ciguatoxin)
N
• Norovirus(https://www.cdc.gov/norovirus/index.html)
R
• Rat-bite fever(https://www.cdc.gov/rat-bite-fever/)
• Raw milk(https://www.cdc.gov/foodsafety/rawmilk/raw-milk-index.html)
• Rotavirus(https://www.cdc.gov/rotavirus/index.html)

https://www.cdc.gov/foodsafety/


S
• Salmonella(https://www.cdc.gov/salmonella/) infection (also Salmonellosis) 
o Salmonella (https://www.cdc.gov/salmonella/)enteritidis(https://www.cdc.gov/salmonella/)
o Salmonella(https://www.cdc.gov/typhoid-fever/) typhi (https://www.cdc.gov/typhoid-fever/)(Typhoid Fever)
• Shigellosis(https://www.cdc.gov/shigella/) (Shigella infection)
• Staphylococcus food poisoning(https://www.cdc.gov/foodsafety/diseases/staphylococcal.html) (Staphylococcus aureus)
T
• Toxoplasmosis(https://www.cdc.gov/parasites/toxoplasmosis/) (Toxoplasma infection)
• Traveler's diarrhea
• Trichinellosis/Trichinosis(https://www.cdc.gov/parasites/trichinellosis/) (Trichinella infection)
• Typhoid Fever(https://www.cdc.gov/typhoid-fever/) (Salmonella typhi infection)
V
• Viral gastroenteritis(https://www.cdc.gov/norovirus/)
• Vibrio Illness (Vibriosis)(https://www.cdc.gov/vibrio/index.html) 
o Vibrio parahaemolyticus(https://www.cdc.gov/vibrio/)
o Vibrio vulnificus(https://www.cdc.gov/vibrio/)
o Vibrio cholerae infection (Cholera(https://www.cdc.gov/cholera/))
Y
• Yersinia(https://www.cdc.gov/yersinia/) (Yersinia enterocolitica infection)

Fonte:www.cdc.gov/index for foodborne iilness



Pathogenic Bacteria
•Salmonella spp.
•Clostridium botulinum
•Staphylococcus aureus
•Campylobacter jejuni
•Yersinia enterocolitica and Yersinia 
pseudotuberculosis
•Listeria monocytogenes

Segundo o centro de segurança de alimentos e nutrição aplicada – CESAN do FDA ( FOOD & Drug

Administration)as enfermidades causadas por organismos patogencos ( bacterias, virus, parasitas) e

toxinas naturais transmitidas por alimentos são os seguintes:

•Vibrio cholerae O1
•Vibrio cholerae non-O1
•Vibrio parahaemolyticus and other vibrios
•Vibrio vulnificus
•Clostridium perfringens
•Bacillus cereus
•Aeromonas hydrophila and other spp.
•Plesiomonas shigelloides
•Shigella spp
•Miscellaneous enterics
•Streptococcus

• Enterovirulent Escherichia coli Group (EEC Group)

• Escherichia coli - enterotoxigenic (ETEC)

• Escherichia coli - enteropathogenic (EPEC)

• Escherichia coli O157:H7 enterohemorrhagic (EHEC)

• Escherichia coli - enteroinvasive (EIEC)

• Parasitic Protozoa and Worms

• Giardia lamblia

• Entamoeba histolytica

• Cryptosporidium parvum

• Cyclospora cayetanensis

• Anisakis sp. and related worms

• Diphyllobothrium spp.

• Nanophyetus spp.

• Eustrongylides sp.

• Acanthamoeba and other free-living amoebae

• Ascaris lumbricoides and Trichuris trichiura

https://wayback.archive-it.org/7993/20170405001311/https:/www.fda.gov/Food/FoodborneIllnessContaminants/CausesOfIllnessBadBugBook/ucm069966.htm
https://wayback.archive-it.org/7993/20170405001311/https:/www.fda.gov/Food/FoodborneIllnessContaminants/CausesOfIllnessBadBugBook/ucm070000.htm
https://wayback.archive-it.org/7993/20170405001311/https:/www.fda.gov/Food/FoodborneIllnessContaminants/CausesOfIllnessBadBugBook/ucm070015.htm
https://wayback.archive-it.org/7993/20170405001311/https:/www.fda.gov/Food/FoodborneIllnessContaminants/CausesOfIllnessBadBugBook/ucm070024.htm
https://wayback.archive-it.org/7993/20170405001311/https:/www.fda.gov/Food/FoodborneIllnessContaminants/CausesOfIllnessBadBugBook/ucm070040.htm
https://wayback.archive-it.org/7993/20170405001311/https:/www.fda.gov/Food/FoodborneIllnessContaminants/CausesOfIllnessBadBugBook/ucm070064.htm
https://wayback.archive-it.org/7993/20170405001311/https:/www.fda.gov/Food/FoodborneIllnessContaminants/CausesOfIllnessBadBugBook/ucm070071.htm
https://wayback.archive-it.org/7993/20170405001311/https:/www.fda.gov/Food/FoodborneIllnessContaminants/CausesOfIllnessBadBugBook/ucm070419.htm
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• Viruses

• Hepatitis A virus

• Hepatitis E virus

• Rotavirus

• Norwalk virus group

• Other gastroenteritis viruses

• Other Pathogenic Agents

• Prions and Transmissible Spongiform Encephalopathies

• Natural Toxins

• Ciguatera poisoning

• Shellfish toxins (PSP, DSP, NSP, ASP)

• Scombroid poisoning

• Tetrodotoxin (Pufferfish)

• Mushroom toxins

• Aflatoxins

• Pyrrolizidine alkaloids

• Phytohaemagglutinin (Red kidney bean poisoning)

• Grayanotoxin (Honey intoxication)

• Gempylotoxin (Gastrointestinal illness from consumption of Escolar and Oilfish)
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• Azaspriacid
• Ciguatoxin (CTx-1)
• Dinophysis Toxin
• Brevetoxin
• Saxitoxin
• Okadaic Acid
• Domoic Acid
• Yessotoxin
• Pectenotoxin
• Scombrotoxin
• Tetrodotoxin

Amanitin
Orellanine
Muscarine
Ibotenic Acid
Muscimol
Psilocybin
Gyromitrin
Coprine
Aflatoxin B1 and M1

Aflatoxin G1

Pyrrolizidine Alkaloids of Symphytum spp.
Pyrrolizidine Alkaloids of Senecio longilobus
Benth.
Grayanotoxin

Toxin Structure Pages
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Principais causas do abate informal

A) disponibilidade local de grupos de animais

B) sonegação de taxas e impostos

C) baixo investimentos nas instalações e baixo custo de operação.

D) deficiência da fiscalização em todas as fases da cadeia produtiva

E) facilidade de colocação do produto no mercado varejista local

f) desinformação do consumidor

G) falta de punição rígida aos infratores

H) poder socioeconômico e político da carne

I)maior competitividade/lucro – menor condenação



Principais Consequências do abate informal

a) prejuízos aos cofres públicos ( sonegação de impostos).

b)  falência da indústria organizada e idônea

c)  fechamento dos mercados internacionais p/os produtos 

nacionais.

d)  danos irreparáveis ao meio ambiente.

e)  desperdícios para a economia nacional de preciosas  

matérias primas de alto valor biológico.

f)   falseamento das estatísticas municipais, estaduais e federais de abate , 

sanidade e da produção em geral, perdendo , com isso ,esses valiosos 

informes , muito da sua confiabilidade e importância . 

h)  maus tratos aos animais de produção 

i) veiculação das zoonoses e toxinfecções alimentares

g)  gastos públicos com internações e  procedimentos médicos.
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O que fazer??????



❑ Combate a clandestinidade:
Uma estratégia para realizá-la.

▪Nivel regional



1- Oferecer ao setor produtivo a opção 

do  registro dos estabelecimentos 

agroindustriais,  em nível municipal, 

conforme estabelece  a legislação 

vigente;

Soluções propostas



• 2 - Sensibilizando os gestores públicos , setor 
produtivo e representantes dos 
consumidores da cidade do Rio de Janeiro,  
para a necessidade de estruturar e implantar 
o Serviço de Inspeção Municipal (SIM), no 
âmbito da SUB VISA Rio o mais rápido 
possível, e.....................

Como?



Soluções propostas

• Demonstrar as vantagens (econômicas e 
sociais,etc.),  para os diversos atores que 
participam da cadeias produtivas do 
agronegócio.

✓ Setor regulado;
✓ Setor produtivo(empreendedores);
✓ Trabalhadores;
✓ Consumidores.



• 2- Organizar e integrar as ações e  controles das  
cadeias de produção, distribuição e comercialização 
dos produtos agropecuários na cidade do Rio de 
Janeiro;

INSTITUIÇÕES: MAPA, ANVISA, INMETRO, 

SENACON/MJ, REPRESENTANTES DOS 

CONSUMIDORES,  etc.

Armazé

m

INSUMOS
Sal mineral

Medicamentos

FAZENDAS

FRIGORÍFICO

VAREJO

CONSUMO



CONCLUSÕES

Atuação conjunta nas atividades compartilhadas
Como?



• 3- Educação Sanitária para sociedade 
em geral;

Começando por:















COMBATE AO ABATE E TRÂNSITO DE CARNE 
CLANDESTINA  -

incentivo ao abate regular e legal

• Parceria com as VISA´s, Ministério Público Estadual, Polícia 
Rodoviária Federal e Polícia Militar.



Educação Sanitária

Mobilização e Sensibilização
Permanente da população

• Participações em eventos e
exposições agropecuárias.
• Palestras com os marchantes e
açougueiros.
• Peças teatrais nas escolas.



CAMPANHAS EDUCATIVAS



Projetos para Consolidação das Cadeias Produtivas e 
Promoção da Saúde Pública 



Destaques:
• Agricultura familiar
• Bem estar animal

Lei e Decreto de Inspeção



Atuação conjunta nas atividades compartilhadas
- Barreiras interestaduais

Como?



❑ Combate a clandestinidade:
Uma estratégia para realizá-la.

Nível nacional



Vigilância Sanitária
Vigilância 
Epidemiológica

Sistema Unificado



Fortalecimento do sistema VE-DTA





• Harmonizar procedimentos de Fiscalização entre as três
instâncias do SISBI, inclusive entre o Serviço de Inspeção
Federal nos 27 estados da federação e Distrito Federal.

• Estabelecer manuais de procedimentos aplicáveis às três
instâncias, assegurando a uniformidade de trabalho em
todo o sistema.

• Estabelecer critérios e parâmetros claros
compatíveis com a realidade da pequena
produção.

• Combate a fraude e a informalidade.

• Fortalecer o Programa Nacional de Melhoria da
Qualidade do Leite.

• Implementação e verificação em todos os elos da
cadeia dos programas básicos de autocontrole: BPA,
BPF, PPHO, APPCC.



• Fortalecer a rede de diagnóstico.

• Estabelecer mecanismos de comunicação entre as instâncias do 

SISBI.

• Continuidade dos projetos e programas de trabalho, independente 

da rotatividade dos dirigentes no MAPA.

• Promover programas de capacitação abrangente à todos os 

integrantes do SISBI (Escola Nacional de Fiscalização).

• Compatibilizar a estrutura dos serviços às demandas: 

• Quadro de pessoal

• Estrutura orgânica

Reorganização Estrutural



INTEGRAÇÃO



• Obter dados para retroalimentar o “Sistema de informações” 
de forma a balizar ações de Inspeção/Fiscalização, 
subsequentes;
Dados de produção
Dados nosológicos / epidemiológicos
• Pois estes representam as informações básicas sobre as 

quais se construirão os estudos epidemiológicos, o 
planejamento e a organização dos serviços de saúde
animal/humana

Principais Propósitos com adoção das medidas 
propostas medidas



• Melhorar a qualidade dos produtos agropecuários, 
ofertados a população, retirando ou dificultando o 
ingresso  de parcela de produtos irregulares do 
mercado;

• Estabelecendo uma concorrência mais leal na 
comercialização dos produtos agropecuários; 

• Minimizar perdas de produtos em nível de 
atacado/varejo.





Obrigado pela atenção!

Tel.: (21) 996814171 
contato@contato.com

ronaldogil@outlook.com.br
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