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Simpósio: 14 - DIREITO HUMANO À SAÚDE NO CONTEXTO DA ALIMENTAÇÃO 
ADEQUADA, ÁGUA E MEDICAMENTOS: REGULAÇÃO E GESTÃO DA QUALIDADE 
NA INDÚSTRIA ALIMENTAR E FARMACÊUTICA. 
 
RESUMO: O direito à alimentação é um dos mais importantes direitos humanos fundamentais 
e sociais, uma vez que a alimentação é a mais básica das necessidades humanas e está 
constantemente presente na vida das pessoas desde o nascimento até a morte.  Concretizar o 
direito humano à alimentação adequada é uma pré-condição para que outros direitos possam 
ser exercidos, é uma forma de fortalecer o Estado de Direito e o exercício da democracia. O 
tema central da pesquisa analisará a violação do direito humano à alimentação adequada com 
foco principal no problema da insegurança alimentar no Brasil devido aos riscos da 
contaminação de alimentos pelo uso abusivo de agrotóxicos, utilizando como ponto de partida 
a teoria dos riscos, do sociólogo e professor Ulrich Beck, e, a teoria das incertezas, do químico 
Ilya Prigogini. O Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos e segundo o Dossiê da 
Associação Brasileira de Saúde Coletiva (2015)- um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos 
na saúde- diversas pesquisas apontam a relação existente entre produtos agrotóxicos e várias 
doenças crônicas não transmissíveis, como diferentes tipos de câncer e sarcomas, desregulação 
de funções endócrinas, como a puberdade precoce, abortos, partos prematuros, má formação 
congênita, diversos efeitos neurológicos, como depressão, mal de Parkinson e até suicídio. Em 
setembro de 2017, o Greenpeace realizou testes toxicológicos em alimentos presentes no dia a 
dia dos brasileiros, e, os resultados não foram nada satisfatórios: 60% das amostras continham 
resíduos de agrotóxicos; 36% algum tipo de irregularidade (“agrotóxicos não permitidos para a 
produção do alimento específico e outros acima do limite permitido por lei”, inclusive foi 
encontrado um agrotóxico proibido no Brasil na banana-prata); diversos alimentos continham 
resíduos de mais de um tipo de agrotóxico. Outro dado alarmante é que dos 23 agrotóxicos 
encontrados nos alimentos “10 estão proibidos em, pelo menos uma destas quatro regiões do 
globo: Austrália, Canadá, Estados Unidos e Europa”. Nesse sentido, no último Programa de 
Análise de Resíduos Agrotóxicos em Alimentos realizado pela Anvisa (2013/2015)  observou-
se que o total de alimentos contaminados por agrotóxicos era de 58% (soma da porcentagem 
dos alimentos com resíduos de agrotóxicos dentro do limite máximo de resíduos com a 
porcentagem das amostras insatisfatórias), e, que o fato de 1,11% das amostras de alimentos, 
representarem um potencial de risco agudo à saúde é muito preocupante. Para atingir o objetivo 
proposto, a metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica, passando pela análise dos 
documentos jurídicos nacionais e internacionais que garantem o direito à alimentação, do 
quadro brasileiro de segurança alimentar e nutricional, dos casos de violação de direitos 
humanos relacionados ao uso abusivo de agrotóxicos no Brasil, além da violação do direito 
humano à alimentação adequada, dos riscos para os seres humanos da ingestão de alimentos 
contaminados por agrotóxicos, das alternativas para produção de alimentos sem o uso de 
agrotóxicos. Preliminarmente, conclui-se que apenas a legislação brasileira que regula o uso e 
registro de agrotóxicos no país não se mostra suficiente para a plena concretização do direito 
humano à alimentação adequada dentro desse contexto. 
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