
DOENÇAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS 



Doenças transmitidas por alimentos - 
DTAS 

 

São doenças adquiridas por meio da 
ingestão de alimentos ou água 

contaminados, que ocorrem entre 1 
a 72 horas depois do consumo e, 

duram de 1 a 18 dias.  
 



 

 

 

Destacam-se como os maiores 
responsáveis por surtos os alimentos de 

origem animal e os preparados para 
consumo coletivo. 

 

 
 

 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Manual integrado de 
vigilância, prevenção e controle de doenças transmitidas por alimentos, 2010. 

 



Sintomas 

Perda de apetite, náuseas, vômitos e/ou 
diarreia, acompanhada ou não de febre. 

 

Órgãos e sistemas como: meninges, rins, 
fígado, sistema nervoso central e outros. 



Grupos de risco 

Crianças menores de 5 anos, em decorrência 

do elevado número de morte por diarreia 
nesse grupo, como também indivíduos com 
imunidade baixa e idosos. 
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 Dados disponíveis de surtos apontam como 
agentes mais frequentes os de origem bacteriana 
e dentre eles: 
 
 
Salmonella spp, Escherichia coli, Staphylococcus 
aureus, Shigella spp, Bacillus cereus e Clostridium 
perfringens. 
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Bacillus cereus 

É encontrado principalmente em cereais, 
leites e derivados, carnes, alimentos 
desidratados e temperos acondicionados 
de maneira inadequada. 

 

Alimentos em temperatura ambiente por 
várias horas. 

 

 





Bacillus cereus 

1. Aquecer os alimentos em temperaturas 
suficientes; 

 

2. Manter os alimentos a temperaturas 
superiores a 60 graus depois de 
preparados e até que sejam servidos; 

 

3. Manter os alimentos em refrigeração. 

 



Ovo cru ou mal cozido pode? 







- Em 1993 ocorreu um surto alimentar em 
escola, com 211 afetados.  

 

- A duração da doença foi de 3 a 4 dias.  

 

- O alimento consumido foi um tipo de 
patê, mistura de molho de maionese 
preparada com ovos crus com batata 
cozida, passado em pão. 



- 1999 em Belo Horizonte, onde foi servido o 
prato Baião-de-Três: frango, arroz e feijão. 

 

- O frango que foi utilizado foi preparado no 
dia anterior ao dia da distribuição e ficou 
em temperatura ambiente. 

 

Sintomas: fortes dores abdominais e diarreia.  
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Tempo de cozimento 



Escherichia coli 

• Fonte: fezes humanas e de animais, água 
contaminada. 

• Contaminação: cruzada entre alimentos 
crus e cozidos, mãos não higienizadas 
entre a manipulação de diferentes 
alimentos e após a utilização do 
sanitário. 

• Alimentos: água, hortaliças 
contaminadas, carnes mal cozidas, entre 
outros. 



Escherichia coli 
 
Em 2009 coletada amostra de tomate cru em 
uma escola municipal. 
 
- Coliformes fecais acima do tolerável; 
- As funcionárias  relataram que a diluição de 
água: água sanitária era feita na proporção de 
35 litros de água e 40 ml de água sanitária, 
sendo que a desinfecção deveria ser realizada 
em 35 litros de água e 700 ml de água sanitária. 

  
 

 



Escherichia coli 

 

- Em 2009 coletada amostra de couve crua 
que seria servida como salada. 

- Coliformes fecais acima do limite de 
tolerância. 

 - As merendeiras relataram terem deixado a 
couve imersa na solução água: água sanitária 
por menos de 10 minutos: 

higienização e desinfecção inadequada deste 
folhoso.  

 



Hambúrgueres = Escherichia colli e Salmonella 
spp 
 
Molhos = Salmonella spp 



Feijão, arroz, carne moída 
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Como evitar as DTAs? 

BOAS PRÁTICAS DE 
MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS. 


