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INTRODUÇÃO

RESULTADOS

O PARA é um programa que realiza a análise de
alimentos
submetidos
a
tratamentos
com
agrotóxicos, para identificar e quantificar resíduos
de agrotóxicos nos mesmos, a fim de garantir a
qualidade
e
a
segurança
alimentar
dos
consumidores. Este programa é coordenado pela
ANVISA, e no município de São Paulo, é realizado
pela equipe da Subgerência de Vigilância de
Alimentos/Gerencia da Vigilância de Produtos e
Serviços de Interesse à Saúde (GVPSIS) da
Coordenação
de
Vigilância
em
Saúde
(COVISA)/Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Foram
encaminhados
aos
órgãos
locais
competentes
os
relatórios
de
ensaio
insatisfatórios cujos locais de produção foram
identificados, sendo 55 (49%) no total. Destes,
19 (35%) receberam ações de fiscalização. Foram
realizadas palestras para os comerciantes
varejistas em e para os comerciantes atacadistas
da CEAGESP. Foram promovidos fóruns referente
à questão dos agrotóxicos nos alimentos
juntamente
com
a
Vigilância
Ambiental,
Secretaria
da
Educação-Merenda
Escolar,
Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo–
Feiras livres e Centro de Controle de Doenças–
Doenças e Agravos não Transmissíveis no intuito
de promover a intersetorialidade das ações.

OBJETIVO

O trabalho buscou apresentar as ações realizadas
pela COVISA nos estabelecimentos varejistas e
atacadistas de alimentos cujos resultados analíticos
destes, apresentaram-se insatisfatórios quanto à
presença de resíduos de agrotóxicos.
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METODOLOGIA
No período de maio de 2012 a dezembro de 2016,
foram analisadas 301 amostras de alimentos
coletadas no comércio varejista do município de
São Paulo por 4 LACENs (MG, GO, RS, PR) e dois
laboratórios credenciados (EUROFINS/SP e
ITEP/PE). Os alimentos que apresentaram
resultados insatisfatórios representaram 22% (66)
das amostras. Os alimentos coletados em outras
capitais adquiridos de distribuidores atacadistas
localizados neste município com resultados
insatisfatórios representaram 46 amostras.
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Distribuição das culturas, coletadas no Município de São Paulo, com resultados
insatisfatórios quanto a presença de resíduos de agrotóxicos não permitidos e/ou acima
do permitido. PARA / 2012-2015 / Município de São Paulo. Fonte: SISGAP
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Distribuição das amostras, coletadas no Município de São Paulo, segundo a
presença/ausência de resíduos de agrotóxicos não permitidos e/ou acima do permitido. PARA
/ 2012-2015 / Município de São Paulo. Fonte: SISGAP/ANVISA

Conferência de registro dos produtos e/ou alterações

Distribuição das amostras insatisfatórias, coletadas no Município de São Paulo
e em outras capitais, segundo o local de produção. PARA / 2012-2015 /
Município de São Paulo. Fonte: COVISA/SP

CONCLUSÃO

O monitoramento da qualidade dos alimentos,
juntamente com as ações de intervenção na cadeia
produtiva assim como a articulação dos órgãos
envolvidos com a segurança alimentar é de
fundamental importância para a promoção e
proteção da saúde da população.

