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RESUMO
Doenças transmitidas por alimentos (DTAs) são um dos maiores problemas de saúde pública mais frequente do mundo
contemporâneo. O objetivo da presente pesquisa foi realizar um levantamento bibliográfico acerca da importância das
medidas  preventivas  no  controle  de  DTAs.  São  fatores  que  contribuem  para  a  disseminação  desse  problema:
manipulação inadequada de alimentos/objetos; estado de saúde do manipulador; condições ambientais como estrutura
arquitetônica inadequada; temperatura controlada; água inapropriada para consumo; falta de higienização de alimentos e
assepsia das superfícies. As DTAs são consideradas como doença autolimitante em pacientes imunocompetentes e
apresentam vários agentes causais, entretanto as bactérias são as mais comuns. As ocorrências podem ser prevenidas
por meio da realização das boas práticas de manipulação, dispostas na RDC nº 216/2004. Contudo, para a aplicação
dessas diretrizes é necessário  conscientizar os indivíduos que a contaminação alimentar  pode ocorrer ao longo da
cadeia produtiva, e que cuidados na manipulação são essenciais para garantir a qualidade da produção e o consumo de
alimentos seguros.

PALAVRAS-CHAVE: Alimentos; Boas Práticas de Manipulação; Doenças; Prevenção; Segurança Alimentar.

1 INTRODUÇÃO
 

Doenças transmitidas por alimentos (DTAs) são um dos maiores problemas de saúde pública
mais frequente do mundo contemporâneo (NOTERMANS; HOOGEN-BOOM-VERDEGAAL, 1992).
São  definidas  como  um  termo  genérico,  aplicado  a  uma  síndrome  geralmente  constituída  de
anorexia, náuseas, vômitos e/ou diarreia, acompanhada ou não de febre, atribuída à ingestão de
alimentos e/ou água contaminados. Sintomas digestivos não são as únicas manifestações, podendo
ocorrer manifestações em diferentes órgãos, como rins, fígado, sistema nervoso central, entre outros
(BRASIL, 2017). Em pacientes imunocompetentes essas doenças são autolimitantes, já em pessoas
suscetíveis, como as crianças, idosos, gestantes e imunocomprometidos, os riscos são maiores,
portanto merecem mais atenção quando acometidos (BRASIL, 2010; LUND, 2015). 

Os agentes causadores podem ser bactérias, vírus, parasitos, toxinas e substâncias tóxicas.
Sendo as bactérias os agentes mais frequentes e dentre elas, as mais comuns são Escherichia coli,
Salmonella spp. e Staphylococcus aureus (BRASIL, 2017).

A ocorrência de DTAs pode ser prevenida com as boas práticas de manipulação, que são
definidas como práticas de higiene que devem ser obedecidas pelos manipuladores desde a escolha
e compra dos produtos a serem utilizados no preparo dos alimentos até a venda para o consumidor.
Dentre  elas  se  encontram:  higienização pessoal  adequada;  lavagem e sanitização corretas  das
mãos, dos alimentos, utensílios e instalações; uso de uniformes e sapatos limpos; uso correto de
equipamentos de proteção individual (EPI); não usar adornos; estocagem correta dos alimentos para
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serem utilizados posteriormente; acondicionamento e armazenamento correto dos alimentos, caso
estes não forem totalmente consumidos após abertos ou preparados; respeitar a data de validade
dos alimentos; uso de lixeiras com pedal; limpeza adequada das caixas d’água; conscientização
sobre o consumo de água tratada, entre outros (BRASIL, 2004). 

Mesmo  havendo  legislações  e  cartilhas  ilustrativas  evidenciando  quais  as  medidas
preventivas  de DTAs,  ainda assim muitas  pessoas  não  as  colocam devidamente  em prática  e,
consequentemente, se expõem e também expõem os consumidores aos perigos alimentares e às
DTAs. Sendo assim, este resumo apresenta o objetivo de realizar um levantamento bibliográfico
acerca da importância das medidas preventivas no controle de DTAs.  
 
2 METODOLOGIA
 

 Realizou-se uma pesquisa bibliográfica da literatura nacional e internacional em plataforma,
PUBMED, Google Acadêmico e Legislação vigente. Considerou-se 9 artigos na busca da literatura,
desde  2012  até  26  de  julho  de  2017.  Os  termos  utilizados  para  pesquisa  no  PUBMED foram
“bacteria; microbiology; foodborne diseases; prevention and control”,  os filtros aplicados foram “5
years; humans; english” e a partir de então foi possível recuperar 229 artigos, porém apenas 4 foram
condizentes e selecionados para o estudo. Já no Google Acadêmico, o termo utilizado foi “Medidas
preventivas de doenças transmitidas por alimentos”, propiciando a seleção de 5 artigos de interesse.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A falta  de  conhecimento  sobre  práticas  corretas  de  manipulação de  alimentos  tornou os
domicílios o local de maior incidência de surtos por DTAs (BRASIL, 2017). Isso pode ser explicado
pelo fato de muitos manipuladores deixarem o lixo da cozinha em cima da pia, ou ainda realizarem
atividades concomitantes com o preparo dos alimentos, como: lavagem de banheiros, roupas, etc.
Ou ainda aos maus hábitos de higiene pessoal, por exemplo, secar as mãos em guardanapos de
tecido,  entre  outras  (FORTUNATO;  VICENZI,  2014).  Vale  salientar  que  os  microrganismos
contaminam e propagam-se nos alimentos com muita facilidade, desde que hajam condições de
sobrevivência  adequadas  e  que  a  contaminação  alimentar  pode  ocorrer  nas  diversas  fases  de
manipulação,  como:  durante  o  processo  de  refrigeração,  na  limpeza,  cozimento  ou  através  de
contaminação cruzada, ao longo da cadeia alimentar, na fazenda, fábrica, supermercados, por meio
dos  restaurantes  e  do  ambiente  doméstico,  etc.  Sendo  assim,  a  higiene  pessoal,  alimentar  e
manipulação adequada são indispensáveis em todas etapas da produção de alimentos (SILVA et.al,
2012; WILLS et.al, 2015).

Diversos aspectos são de fundamental importância para que o alimento consumido esteja
com qualidade adequada. Esse processo tem uma relação direta com serviços que satisfaçam as
necessidades humanas e tragam qualidade de vida para os consumidores (SILVA et.  al,  2012).
Sendo de grande importância salientar a possibilidade do manipulador de alimentos ser um portador
assintomático de contaminantes e representar  uma fonte de transmissão de patógenos para os
alimentos através das mãos contaminadas ou até mesmo ao falar e tossir durante a manipulação.
Com isso, é primordial que o indivíduo responsável pela manipulação e também seus colaboradores
apresentem  bons  hábitos  de  higiene,  que  vão  desde  a  higienização  de  mãos,  vestimentas,
alimentos, utensílios, até o local arquitetônico envolvidos no preparo (LOSASSO et.al, 2014; SILVA
et.al, 2012; SILVA et.al, 2015). 
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A manipulação de alimentos é um fator que, caso não seja controlado, pode ser responsável
por desencadear contaminações e afetar a segurança dos alimentos. Além disso, a identificação
precoce da ocorrência de contaminantes em manipuladores pode contribuir para a prevenção da
contaminação de alimentos.  Sendo que de acordo com a RDC nº  216/2004,  os  manipuladores
necessitam ter asseio pessoal, com uniformes compatíveis com a atividade, conservados e limpos.
Além disso, os manipuladores de alimentos devem ser vistoriados e capacitados periodicamente em
higiene  pessoal,  manipulação  higiênica  dos  alimentos  e  doenças  transmitidas  por  alimentos.
(LOSASSO et. al, 2014; SILVA et. al, 2015).

A boa prática de lavagem e higienização das mãos tem sido uma aliada indiscutível para a
redução das contaminações cruzadas na cozinha durante a fase final de preparo dos alimentos e
durante a manipulação alimentar para posterior acondicionamento. Sendo assim, diversos produtos
antissépticos vêm auxiliando o efeito da higienização das mãos, porém a reprodução das etapas de
lavagem é o primordial (ACEITUINO et.al, 2015).

A partir da realização e controle das boas práticas de manipulação será possível também
obter  matéria-prima  de  boa  qualidade,  com  procedência  garantida  pelos  órgãos  de  inspeção
sanitária, que visam o controle de qualidade dos produtos, garantindo então que o alimento esteja
próprio para o consumo. Lembrando que esse processo não é realizado em alimentos de origem
indeterminada ou desconhecida, consequentemente poderá haver danos à saúde dos comensais
(SILVA et. al, 2015). 

Outra forma de garantir a qualidade dos alimentos é por meio do controle da temperatura dos
mesmos, evidenciando que esse fator também é de extrema importância, principalmente quando o
alimento a ser preparado/servido será para pessoas imunocomprometidas, em que um descuido
sequer,  pode  gerar  danos  irreversíveis  à  saúde  dos  mesmos  (SANTOS;  BASSI,  2015).  A
temperatura  também  pode  ser  empregada  como  uma  forma  de  tratamento  térmico,  como  a
pasteurização,  que  é  muito  utilizada  em  produtos  lácteos  e  que  objetiva  evitar  crescimento  e
desenvolvimento  de  patógenos  por  meio  de  aquecimento/arrefecimento  a  determinadas
temperaturas e, consequentemente, não causar danos à saúde do consumidor, bem como aumentar
a vida de prateleira do alimento. Em casos de propriedades que produzem leite para seu próprio
consumo, pelo menos a fervura seria indicada e necessária, entretanto pode-se perceber que nem
todos adotam essas práticas preventivas e acabam consumindo leite cru, sem nenhum tratamento,
ou seja, correm grandes riscos de apresentarem DTAs (SCHMIDT; DOTTO, 2015).  

Assim como o manipulador, a arquitetura das edificações também deve ser adequada, piso,
parede e teto devem possuir revestimentos lisos, impermeáveis e laváveis; portas e janelas devem
ser mantidas ajustadas aos batentes e devem existir lavatórios exclusivos para a higiene das mãos
na  área  de  manipulação,  em  posições  estratégicas  (BRASIL,  2004).  Caso  contrário,  tanto  a
arquitetura  quanto  seu  estado  de  conservação  podem ser  focos  contaminantes  e/ou  condições
ambientais  que  agem  como  coadjuvantes  no  processo  de  contaminação,  multiplicação  e
sobrevivência de microrganismos, além da deterioração dos alimentos. A estrutura física inadequada
é um risco de fonte microbiológica quando tubulações de água e esgoto não recebem a manutenção
e isolamento adequados (SILVA et. al, 2012). Além disso, medidas preventivas como o uso de telas
em portas e janelas, dedetização periódica de pragas e fluxo de trabalho fluente dentro da cozinha e
refeitórios são de fundamental importância (SILVA et.al, 2012).

A água também é uma fonte de contaminação alimentar, uma vez que pode ser usada para
diversos fins, como: lavagem das mãos, dos alimentos, utensílios e instalações; ingestão; preparo de
alimentos, entre outros. Portanto atentar-se à sua qualidade também é extremamente importante.
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Atualmente há empresas especializadas em sistemas de tratamento e abastecimento de água e há
estudos  regionais  mostrando  que  a  maioria  da  população  consome  água  proveniente  destas
empresas,  porém  há  também  aqueles  que  usam  água  de  poços  artesianos  particulares  ou
comunitários e a maioria destes consomem água diretamente da torneira, ou seja, sem passar por
nenhum processo de tratamento, como: filtragem, cloração ou fervura (SCHMIDT; DOTTO, 2012),
consequentemente tornam-se mais expostos à contaminação por patógenos e apresentam maiores
chances de desenvolverem DTAs.

 
4 CONCLUSÃO

Conclui-se que a informação sobre boas práticas de manipulação de alimentos e políticas
preventivas  de DTAs são fundamentais  para  evitar  a  ocorrência  de  surtos  destas.  Entretanto  é
necessário conscientizar a população para que a manipulação alimentar seja realizada de modo
correto durante toda cadeia produtiva, a fim de garantir  a produção e consumo de um alimento
seguro.
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