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Segurança doS alimentoS

José Carlos Giordano e  
Annie Deamo 

Estima-se que mais de 5% da 
população mundial sofre uma 
vez por ano de intoxicação 

alimentar. Desta proporção, acima de 
60 % dos consumidores ficarão doen-
tes depois de fazer suas refeições num 
restaurante, fast food ou refeitório. 
Pode-se somar a este número a enorme 
quantidade de gente que pega resfria-
dos, gripes, viroses e outras doenças 
infecciosas transmissíveis em restau-
rantes e praças de alimentação. Daí os 
cuidados redobrados que devem ter-se 
no preparo e serviço dos alimentos para 
a população. É necessária prevenção 
sempre! YES, WE CAN! Sim, nós po-
demos! E devemos.

A prevenção de intoxicação e promo-
ção da Higiene Alimentar é importante 
por três motivos principais de proteção:

1. Para proteger os consumidores

Quando os consumidores se alimen-
tam nos restaurantes eles confiam na 
qualidade dos alimentos e na sua com-
petência para a preparação e o serviço. 
Eles não têm qualquer defesa contra os 
eventuais erros cometidos e sofrerão as 
consequências dos mesmos.

2. Para a própria proteção

Os funcionários das operações de 
preparação e serviço de alimentos são 
também sensíveis à intoxicação ali-
mentar porque a maioria come onde 

Promover SemPre, e de forma bem SimPleS, 
a higiene alimentar. Sim, nóS podemoS e devemoS!

a Prevenção de intoxicação 
e Promoção da Higiene 
alimentar é imPortante Para 
Proteger oS conSumidoreS, 
Para a PróPria Proteção e Para 
a Proteção da emPreSa

tabela 1

Carne Suína 15,3% Frutos do Mar 3,1%

Carne Bovina 13,4% Frutas e Verduras 3,1%

Peru 5,0% Ovos 1,3%

Peixes 4,7% Outros 17,4%

Frango 3,4% Desconhecida               22,8%

Panifícios 3,8%

trabalha. Há então, possibilidade maior 
de contrair uma intoxicação alimentar 
devido à frequência do contato com 
problemas potenciais trazidos pelos 
alimentos sem processar e pelas su-
perfícies / utensílios que poderão estar 
contaminados.

3. Para a proteção da empresa

Se os clientes recebem um serviço 
falho e alimentos de baixa qualidade, 
haverá reclamações e pouca expansão 
dos negócios, quando não a redução! 
Num mercado difícil e competitivo não 
se pode perder uma conta por proble-
mas intestinais sofridos pelos comen-
sais. A reputação do estabelecimento, 
se perdida, é difícil ou impossível de 
recuperá-la.

origenS báSicaS da  
intoxicação alimentar 

A maioria dos casos é causada pelos 
Micróbios. Existem cinco formas bási-

cas de microrganismos:
1 – Vírus
São os microrganismos mais dimi-

nutos. Só podem crescer em tecidos 
vivos, não em alimentos; mas podem 
estar nos alimentos.

2 - Bactérias
São maiores que os vírus, mas ainda 

muito pequenas. Quase todas as bacté-
rias que provocam intoxicações cres-
cem nos alimentos.

3 - Leveduras
As leveduras são maiores que as 

bactérias, porém ainda invisíveis. Não 
é conhecido efeito tóxico de leveduras 
em alimentos.

4 - Fungos
Podem ser vistos, no pão, nas laran-

jas, etc. Mas um fungo ou mofo cresce 
a partir de uma pequena unidade cha-
mada esporo, invisível a olho nu.

5 – Parasitas
Não são simplesmente vermes. Os 
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vermes são também parasitas, mas per-
tencem ao reino animal.

Tais parasitas são idem pequenos, 
mas não muito maiores que as levedu-
ras. Causam por exemplo desinterias e 
outras moléstias.

Para controlar as bactérias precisa-se 
entender seu comportamento, como se 
desenvolvem, se espalham e como im-
pedir seu crescimento e proliferação.

o que São bactériaS, Para o 
‘leigo’?

Não é necessário preocupar-se por 
enquanto com sua aparência micros-
cópica ou seu complicado nome em 
itálico e latim. O importante é que são 
seres vivos unicelulares, que requerem 
as mesmas condições de vida que os 
animais e plantas.

As principais condições são: 
Umidade
Temperatura apropriada
Alimentos

Tempo

Considerando estes fatores em deta-
lhe entende-se o risco que oferecem as 
bactérias.

Umidade – Água

 Como demais seres vivos, bactérias 
não podem viver sem água.

Temperatura apropriada

As bactérias gostam de viver a tempe-
raturas entre 4 a 55º C, semelhantes aos 
demais seres vivos. Abaixo de 4º cres-
cem vagarosamente e acima de 68ºC 
acontece a morte celular. Mas têm bac-
térias que formam esporos, espécie de 
‘cistos’ protegidos, que sobrevivem mes-
mo à temperatura de fervura da água.  

Alimentos

Como o ser humano, as bactérias se 
alimentam de tudo, Os alimentos envol-
vidos em casos de intoxicações alimen-
tares, apresentam aproximadamente a 
participação descrita na tabela 1.

Como se vê, as bactérias consomem 
alimentos ricos em proteínas e umida-
de elevada, como nós. Quantos destes 
pratos temos em nosso cardápio? Quais 
são os ‘perecíveis’? Carne, leite, pesca-
dos, verduras, frutas... 

Tempo

Como os seres vivos, bactérias preci-
sam de tempo para reprodução. Só que 
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uma célula bacteriana divide-se muito 
mais rápido.

Sob condições ideais: em alimentos, 
oxigênio, água, ‘ph’ e temperatura óti-
ma, há uma duplicação de cada bacté-
ria a cada 15 minutos!

Para exemplificar o que isso signi-
fica, suponhamos uma empada que 
continha só uma bactéria ao meio-dia 
(12h00) e foi deixada a temperatura 
ambiente num balcão para consumo 
(tabela 2).

No dia seguinte às 06h00 da manhã 
o número de bactérias passa de 16 mi-
lhões e ao meio dia alcança o valor de 
323,584 trilhões !!! (3x10 12 !!) 

É nas cozinhas em que nos alimen-
tamos onde existem as melhores con-
dições para o crescimento microbiano. 

referênciaS
Cartilha Qualidade em Quadrinhos 
O Mundo dos Microrganismos - A 
Ameaça Invisível
www.qualidadeemquadrinhos.com.br

tabela 2

Tempo n° bactérias
12:00
12:15
12:30
12:45
1:00
1:15
1:30
1:45
2:00
2:15
2:30
2:45
3:00
3:15
3:30
3:45
4:00
4:15
4:30
4:45
5:00
5:15
5:30
5:45
6:00

1
2
4
8

16
32
64

128
256
512

1.024
2.048
4.096
8.192

16.384
32.768
65.536

131.072
262.144
524.288

1.048.576
2.097.152
4.194.304
8.388.608
16.777.216

Há calor, água e alimento para os mi-
croorganismos. Sujeira, pragas e re-
síduos também proliferam e muito as 
bactérias!

de onde Surgem aS bactériaS em 
um reStaurante?

Há três fontes principais num serviço 
de alimentação:

1- Alimentos
2- Empregados
3- Usuários

Nos alimentos

Não temos condições de saber se 
cada produto que entra na cozinha do 
restaurante / fast food / loja está livre de 
bactérias.

O motorista do caminhão, por exem-
plo, pode ter febre tifóide ou ser um 
portador do cólera! A carne pode estar 
contaminada pela ‘ração’ que o animal 
comeu! A cadeia produtiva do peixe, lei-
te também pode trazer contaminantes.

Deve-se supor, para prevenção, que 
hajam bactérias a combater.

Os empregados

É o elo mais fraco. Cada pessoa que 
manipula alimentos carrega/’carreia’ 
bactérias, mesmo aparentando uma boa 
higiene pessoal, (debaixo das unhas, pê-
los, narinas, suor, cabelo, saliva, pele).

Próprios usuários

Não temos controle sobre todos clien-
tes. Não podemos impedir o acesso a 
uma pessoa que eventualmente visitou 
um amigo no hospital. Não se sabe 
quem leva bactérias potencialmente 
tóxicas; mas há estudos que mostram 
de 35 a 50% da população em geral são 
portadores delas...

Higiene alimentar é Prevenção, 
SemPre!

Por estes motivos, a prevenção das 
intoxicações alimentares e promoção 
da Higiene Alimentar é sempre uma 
luta contínua:

Os 12 mandamentos em serviços de 
alimentação tem base: 

- Com a descrição de todas as ope-
rações em Manuais de Manipulação 
(BPF/GMP) realmente cumpridas, exe-
cutadas. 

- Com a sanitização adequada, usan-
do produtos, a diluição e o tempo de 
ação descritos a cada caso e situação 
determinada nos POPs. 

- Com rotinas certas de aquecimento, 
resfriamento e manutenção a corretas 
temperaturas dos alimentos, nos tem-
pos corretos.

- Com a manipulação segura e prepa-
ro das receitas utilizando anti-sépticos 
e materiais de limpeza adequados.

- Com reaproveitamento adequado 
de sobras alimentares, bem como ins-
pecionando rigorosamente os produtos 
recebidos.

- Com ações preventivas de Controle 
de Pragas Urbanas bem executadas nas 
áreas de trabalho e entornos próximos.

- Com a lavagem continua das mãos 
das pessoas envolvidas no preparo e 
manuseio de alimentos.

- Com a atualização constante dos 
Procedimentos (POPs) instituidos no 
estabelecimento.

- Com a insistência nas práticas de 
higiene e com preocupação crescente 
e obsessiva pela limpeza, visível e in-
visível.

- Com acompanhamento, inspeção 
e auditoria frequentes das operações, 
evitando perigos e riscos de contami-
nação. 

- Com cumprimento completo às 
Boas Práticas de Manipulação no aten-
dimento eficaz da Segurança dos Ali-
mentos.  

- Com orientação e treinamentos 
constantes em Higiene Alimentar.

                                                                 
José Carlos Giordano
Consultor em Food Safety
JCG Assessoria em Higiene e Qualidade
umbrellagmp@terra.com.br

Annie Deamo 
Engenheira de alimentos
Faculdade Mauá de Tecnologia


