
A segurança dos transgênicos é o principal assunto atualmente. Críticas infundadas sobre os alimentos transgênicos serem 
menos nutritivos do que os convencionais ou orgânicos e falsas alegações de que os organismos geneticamente modificados 
poderiam, de alguma maneira, causar doenças, deixaram os consumidores, compreensivelmente, com dúvidas sobre a 
segurança e a origem dos alimentos que chegam à nossa mesa.  

Defendemos totalmente a segurança das culturas geneticamente modificadas e respondemos mais de 150 perguntas dos 
consumidores sobre esse assunto. Com informações que podem ser encontradas no GMOAnswers.com, desenvolvemos 
este guia para responder às mais frequentes perguntas sobre a segurança dos transgênicos.  

Para saber mais sobre regulamentação de transgênicos, testes de biossegurança e entidades governamentais e científicas 
que já se manifestaram a favor da segurança das culturas e alimentos geneticamente modificados, visite GMOAnswers.com. 

Os transgênicos disponíveis no mercado não apresentam nenhum novo risco à saúde: não há evidência alguma de que 
eles causem novas alergias, câncer, autismo ou qualquer outra doença ou problema. Os transgênicos são as culturas mais 
testadas na história da agricultura e os produtores têm cultivado variedades geneticamente modificadas há 20 anos.  

Autoridades científicas em todo o mundo, a exemplo da Academia Nacional de Ciências dos EUA, a Organização das 
Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO-ONU), a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Associação 
Médica Norte-Americana e a Associação Norte-Americana para o Avanço da Ciência, analisaram milhares de pesquisas 
científicas e concluíram que os alimentos transgênicos não representam um risco maior às pessoas, aos animais e ao meio 
ambiente do que os apresentados por alimentos convencionais. 

De acordo com a Comissão Europeia, “A principal conclusão, depois de mais de 130 projetos de pesquisa realizados em 
um período de mais de 25 anos e envolvendo mais de 500 grupos de pesquisa independentes, é que a biotecnologia, 
particularmente os transgênicos, não trazem, per se, mais riscos do que as tecnologias convencionais de melhoramento de 
plantas”. 1 Produtos oriundos de culturas geneticamente modificadas têm sido importados nos EUA em grandes quantidades 
há aproximadamente 20 anos sem interrupção.

As culturas geneticamente modificadas disponíveis hoje no mercado têm o mesmo valor nutricional e composição que as 
culturas convencionais ou orgânicas, embora afirmações infundadas digam o contrário em relação às vitaminas, minerais 
e quantidades de fibra. Alimentos que contêm ou são produzidos a partir de transgênicos são digeridos no organismo da 
mesma forma que os alimentos oriundos de culturas convencionais ou orgânicas.  Por exemplo, o milho geneticamente 
modificado é nutricionalmente equivalente ao convencional e digerido da mesma forma.  Além disso, uma modificação 
genética pode, inclusive, ser feita para melhorar intencionalmente o perfil nutricional de uma cultura.   Existem grãos de 
soja com alto teor oleico, por exemplo, que foram modificados para produzir óleo com mais gordura monoinsaturada, 
menos gordura saturada e pouca ou nenhuma gordura trans. Plantas geneticamente modificadas também  estão sendo 
desenvolvidas para melhora nutricional, a exemplo do arroz dourado, que expressa o betacaroteno. Esse transgênico 
poderia ser fonte de nutrientes para crianças de países em desenvolvimento.



Antes de chegarem ao mercado, as culturas geneticamente modificadas são estudadas extensivamente, utilizando uma 
abordagem aceita internacionalmente para garantir que sejam tão seguras para a saúde humana, animal e para meio 
ambiente quanto as culturas convencionais. Atualmente, os produtos geneticamente modificados são os produtos agrícolas 
mais pesquisados e testados na história. 

Diferentemente de alimentos produzidos por outros métodos, os transgênicos no mercado atualmente são testados 
para comprovar segurança alimentar, inclusive para alergenicidade, digestibilidade e toxicidade. Na verdade, as sementes 
geneticamente modificadas consomem, em média, 13 anos de pesquisas e investimentos de US$ 136 milhões até serem 
levadas ao mercado. Isso ocorre devido aos extensivos estudos e análises regulatórias conduzidas por até três agências 
governamentais dos Estados Unidos, incluindo a USDA, a EPA e a FDA, além de várias outras entidades em todo o mundo.2

Afirmações falsas de que os transgênicos causam diversos problemas 
de saúde (a exemplo da doença celíaca e do câncer) foram amplamente 
difundidas em toda mídia e na Internet. Aqui estão algumas das perguntas 
mais frequentes do TudoSobreTransgênicos

Transgênicos não causam novas alergias. Pesquisadores que desenvolvem 
novos transgênicos evitam, deliberadamente, usar as proteínas 
potencialmente alergênicas do leite, ovos, trigo, peixe, mariscos, nozes, 
amendoim e soja – os oito principais alimentos que mais provocam 
alergia alimentar nos Estados Unidos. Além disso, os pesquisadores 
comparam as novas variedades geneticamente modificadas que estão em 
desenvolvimento a um banco de dados de milhares de alérgenos e toxinas conhecidos para evitar possíveis vínculos. 

Os transgênicos não causam intolerância a glúten ou doença celíaca. Além disso, não há trigo geneticamente modificado 
no mercado. 

Os transgênicos não causam câncer: não há evidência que comprove essa afirmação. Adicionalmente, há mais de 
1.080 estudos sobre segurança dos transgênicos disponíveis em biofortified.org e uma década de pesquisas sobre 
organismos geneticamente modificados (OGM), financiadas pela Comissão Europeia, comprovando que os OGM não 
oferecem mais risco do que as variedades convencionais.3

Explore: Acesse a seção "Explore os conceitos" do nosso site. Lá você encontra informações sobre transgênicos e sobre seu uso na agricultura 
em formato simples e acessível.  
Tire sua dúvida: Visite nossa seção "Tire sua dúvida" para enviar uma pergunta e receber a resposta de um especialista independente ou da 
empresa. 
Envolva-se: Participe do debate postando um comentário e participando de um diálogo construtivo com outros usuários. 

Tudo Sobre Transgênicos é uma fonte de informações sobre transgênicos e sobre as aplicações da biotecnologia na agricultura.
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