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RESUMO 

 

Saúde ambiental refere-se a tema relevante para preservação do meio ambiente e para promoção da 

agropecuária sustentável e da saúde humana. O presente trabalho teve por objetivo analisar a contribuição 

das organizações públicas no Distrito Federal à gestão estratégica da defesa vegetal e vigilância em saúde 
ambiental. Trata-se de estudo de revisão bibliográfica, por meio de consulta à base de dados e uso de 

descritores (agricultura, meio ambiente, saúde e vigilância). A sanidade vegetal em âmbito nacional (trânsito 

interno) e internacional (importação/exportação) é de suma importância à saúde ambiental, à segurança 
biológica e à soberania alimentar. Nesse contexto engloba-se a interceptação de pragas quarentenárias 

ausentes no país como uma estratégia de mitigação de riscos à agricultura e ao meio ambiente. Ensaios 

preventivos e estudos de análise de risco de pragas têm sido priorizados pela pesquisa agropecuária 
municipal, estadual e federal. O Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro) do Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) se responsabiliza pelas atividades de controle e 

fiscalização das operações de comércio envolvendo produtos de interesse agrícola e florestal. No Distrito 

Federal esse sistema atua em parceria com a Receita Federal, Polícia Federal, Ministério da Defesa, 
Ministério das Relações Exteriores, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa), Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do 
Distrito Federal (Seagri-DF) e demais órgãos distritais ou federais oficiais. Dessa forma, a adoção de 

medidas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Vigiagro favorece a inspeção de 

produtos agrícolas e florestais recepcionados em portos, aeroportos e postos de fronteira em todo o 
Brasil, com uso de ferramentas de automação e inteligência em constante aprimoramento. 
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