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Síndrome geralmente caracterizada por anorexia, 

náuseas, vômitos e/ou diarreia, acompanhada ou não de 

febre, atribuída à ingestão de alimentos ou água 

contaminados. 

 

 ≠ Hipersensibilidade/ intolerância alimentar. 

 

ASPECTOS GERAIS 
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 Afecções extraintestinais: meninges, rins, fígado, sistema 

nervoso central, terminações nervosas periféricas, etc. 

296 casos - World Health Organization (WHO) 

Sinais e Sintomas Número de casos Porcentagem (%) 

Diarreia 260 88 

Dor Abdominal 122 41 

Febre 116 39 

Náusea 105 35 

Dor de Cabeça 68 23 

Dor Muscular 56 19 

Vômito 42 14 



ASPECTOS GERAIS 
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AGENTES ETIOLÓGICOS 
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 Bactérias: Salmonella spp., Escherichia coli, etc. 

 Vírus: Rotavírus, Noravírus, etc. 

 Parasitas: Entamoeba histolytica, Giardia 

lamblia, Cryptosporidium parvum, etc. 

 Substâncias tóxicas: metais pesados, 

agrotóxicos, etc. 

 Toxinas: produzidas por bactérias como 

Clostridium spp. e Staphyloccous aureus. 



ASPECTOS ETIOLÓGICOS 
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 50% das DTA tem etiologia desconhecida. 

 

A sobrevivência e multiplicação de um agente etiológico 

nos alimentos dependem de seus mecanismos de defesa 

e das condições do meio. 

 

 



MECANISMOS PATOGÊNICOS 
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 Infecções: micro-organismos patogênicos, invasivos, 

com capacidade de penetrar e invadir tecidos. 

 

 Toxinfecções: micro-organismos toxigênicos, os quais 

liberam toxinas quando se multiplicam, esporulam ou 

sofrem lise na luz intestinal. 



MECANISMOS PATOGÊNICOS 
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 Intoxicações: toxinas formadas em decorrência da 

intensa proliferação do micro-organismo patogênico no 

alimento. 

 

 Intoxicações não bacterianas: metais pesados, 

agrotóxicos, fungos silvestres, plantas e animais tóxicos 

(moluscos e peixes). 



MECANISMOS PATOGÊNICOS 
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Ministério da Saúde 



FATORES PREDISPONENTES 
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Temperatura: 5 a 60°C favorece a proliferação de micro-

organismos. Muito altas ou muito baixas dificultam a sua 

multiplicação. 
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Tempo: os micro-organismos precisam de tempo 

suficiente para se multiplicar, podendo em horas atingir a 

dose infectante capaz de causar doença. 

FATORES PREDISPONENTES 
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FATORES PREDISPONENTES 

COVISA 

Temperaturas e tempo para servir os alimentos prontos 

expostos para o consumo 

ALIMENTOS QUENTES TEMPO MÁXIMO DE CONSUMO 

Superior a 60°C 6 horas 

Abaixo de 60°C 1 hora 

Temperaturas e tempo para servir os alimentos prontos 

expostos para o consumo 

ALIMENTOS FRIOS TEMPO MÁXIMO DE CONSUMO 

Até 10°C 4 horas 

Entre 10 e 21°C 2 horas 

Temperaturas e tempo para servir os alimentos prontos expostos para o 

consumo 

ALIMENTOS FRIOS TEMPERATURA TEMPO MÁXIMO DE CONSUMO 

Preparações que contenham 

pescados crus ou carnes cruas 
Até 5°C 2 horas 
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Acidez: a maioria dos micro-organismos não se 

multiplicam em alimentos muito ácidos. Queijos, carnes e 

pescados são poucos ácidos, o que favorece a 

multiplicação. 

 

Nutrientes: micro-organismos necessitam de nutrientes 

como proteínas e carboidratos. 

FATORES PREDISPONENTES 
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Água: quanto mais água um alimento tiver, maior a 

multiplicação do micro-organismo. Carne bovina, suína, 

aves, pescados, leite e queijos são alimentos ricos em 

água.  

 

Ar: Os micro-organismos podem ou não precisar de ar 

para se multiplicar. 

FATORES PREDISPONENTES 
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Higiene: manipulador, alimentos, ambiente, utensílios e 

equipamentos. 

FATORES PREDISPONENTES 
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 Distribuição geográfica: universal. A incidência está 

relacionada à educação, condições socioeconômicas, 

saneamento, fatores ambientais e culturais, e outros. 

 Elevada morbidade e baixa mortalidade e letalidade. 

 Grupo etário de menores de cinco anos: elevada 

mortalidade em decorrência da diarreia.  

 Imunodeprimidos e idosos. 



ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS 
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 Modo de transmissão: ingestão de água e/ou alimentos 

contaminados.  

 Modo de contaminação: produção primária até o 

consumo (plantio, manuseio, transporte, cozimento, 

armazenamento, etc.).  

 Alimentos de origem animal e preparados para consumo 

coletivo. 



ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS 
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 Período de incubação: horas a meses. 

 Susceptibilidade: geral.  

 Idosos, crianças, imunodeprimidos, pessoas com 

acloridria gástrica. 

 De modo geral, as DTA não conferem imunidade 

duradoura. 



ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS 

19 

 Agentes etiológicos mais comuns: bactérias. 

 Salmonella spp. 

 Escherichia coli 

 Staphylococcus aureus 

 Shigella spp. 

 Bacillus cereus 

 Clostridium perfringens 
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 70% dos casos de diarreia são atribuídos a alimentos 

contaminados. 

 

 2,2 milhões de óbitos/ano.  

 

 1-10% dos casos são notificados. 



DADOS EPIDEMIOLÓGICOS 
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SURTOS RECENTES - EUA 
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PRINCIPAIS DOENÇAS 

TRANSMITIDAS POR 

ALIMENTOS 
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SALMONELOSE 
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 Doença infecciosa causada por um grupo de bactérias 

do gênero Salmonella. 

 Mais de 200 variantes. 

 Infecção de células epiteliais. 

 Sistema linfático e sanguíneo. 

 Septicemia. 

 Mortalidade de 1%. 



SALMONELOSE 
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Via de entrada: 
Oral 

Algumas 
bactérias são 
destruídas no 

estômago 

Liberam 
endotoxinas no 

intestino 

Absorvidas no 
sangue 

Lesionam a 
parede do 
intestino 

Facilita a 
multiplicação e 
penetração dos 

MO sobreviventes 



SALMONELOSE 
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 Período de incubação: 6 a 72 horas. 

 Sinais e sintomas: dores abdominais, diarreia, calafrios, 

febre, náuseas, vômito, mal-estar, dores musculares, 

cefaleia. 

 Fontes de infecção: água, solo e vegetais 

contaminados com fezes, carnes e produtos de origem 

animal, pescados e répteis. 



SALMONELOSE 

 Principais fatores predisponentes: matéria-prima 

contaminada na origem, contaminação cruzada de 

ingredientes crus de origem animal, manutenção de 

alimentos em temperatura/tempo inadequados. 
 

 Principais alimentos envolvidos: 



COLIBACILOSE 
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 Doença causada por infecção do trato digestivo com 

uma estirpe patogênica de Escherichia coli. 

 Comum no intestino de 

humanos. 

 Maioria das cepas não são 

patogênicas. 



COLIBACILOSE 
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Prefeitura de São Paulo 



BOTULISMO 
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 Forma de intoxicação alimentar rara mas potencialmente 

fatal, causada por uma neurotoxina produzida pela 

bactéria Clostridium botulinum. 

 Bloqueia a liberação de acetilcolina. 

 Diminuição da contração muscular. 



BOTULISMO 
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 Período de incubação: 2 a 8 dias. 

 Sinais e sintomas: vertigem, visão dupla ou borrada, 

boca seca, dificuldade para deglutir, falar e respirar, 

fraqueza muscular, paralisia respiratória. Sintomas 

gastrointestinais podem preceder os neurológicos. 



BOTULISMO 
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 Principais fatores predisponentes: elaboração 

inadequada de alimentos em conserva. 

 

 Principais alimentos envolvidos: 



ROTAVIROSE 
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 Doença infecciosa causada pelo vírus do gênero 

rotavírus. 

 Diarreia, febre, mal estar e vômito, podendo levar à 

desidratação.  

 Incubação: dois dias. 

 Crianças até cinco anos. 

 Transmissão fecal-oral. 

 Água e alimentos contaminados. 



ROTAVIROSE 
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 125 milhões de quadros de diarreia associada/ano. 

 418.000 a 520.000 mortes/ano. 

 85% dos casos em países subdesenvolvidos. 

 20% da mortalidade global por doença associada a 

diarreia. 

 5% do total de óbitos em crianças com menos de 5 anos. 



NOROVIROSE 
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 Doença infecciosa causada pelo vírus do gênero 

norovírus. 

 Náusea, vômito, diarreia e dor 

abdominal, fraqueza, letargia, dor 

muscular e dor de cabeça. 

 Água e alimentos contaminados. 

 Pessoas que estejam eliminando o 

vírus e superfícies contaminadas. 



RECOMENDAÇÕES 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL 

DA SAÚDE 
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1. Mantenha a limpeza. 

2. Separa alimentos crus dos 

alimentos cozidos. 

3. Cozinhe bem os alimentos. 

4. Mantenha os alimentos a 

temperaturas seguras. 

5. Use água e matérias-primas 

seguras. 
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RECOMENDAÇÕES OMS LEITURA ADICIONAL 
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