
Os microrganismos existem em diversos locais

Como os microrganismos patogênicos não causam
alterações no alimento, ou seja, não altera cheiro, sabor ou
aspecto, as pessoas o consomem e correm o risco de
adoecer.

Já microrganismos deteriorantes alteram o alimento,
deixando-o com aspecto repugnante para o consumidor.

COMO OCORRE A CONTAMINAÇÃO 

DOS ALIMENTOS?

A contaminação pode ocorrer através da forma
inapropriada de preparo, armazenamento ou manipulação
dos alimentos. A higienização de equipamentos, utensílios e
ambiente onde os alimentos são preparados também
influenciam para que a contaminação ocorra, por isso
devemos tomar cuidado com a contaminação cruzada!

Influência da temperatura e do tempo na formação dos 

microrganismos

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS 

CAUSADORES DE DTA?

Diversos microrganismos podem causar as DTA:

 Salmonella

 Escherichia coli
 Staphylococcus aureus
 Bacillus cereus
 Listeria monocytogenes
 Clostridium botulinum

 Vibrio parahaemolyticus
 Vibrio cholerae
 Rotavírus
 Norovírus
 Vírus da Hepatite A1
 Entre outros...

As doenças que causam diarreia e vômitos podem
levar à desidratação e em casos mais graves pode levar a
pessoa a morte.

QUAIS SÃO OS SINTOMAS?

O QUE DEVEMOS FAZER PARA 

PREVENIR AS DTA?

Lavar as mãos com água e sabão regularmente;

Consumir leite pasteurizado ou esterilizado (UHT);

Evitar o consumo de carnes cruas e mal cozidas;

Ao comprar um alimento, verifique o prazo de validade,

acondicionamento e as condições físicas (aparência,

consistência, odor, estufamentos ou danos na embalagem);

Lavar e desinfetar todas as superfícies, utensílios e

equipamentos usados na preparação de alimentos;

Lavar corretamente frutas e verduras antes do consumo;

Evitar comer alimentos crus, com exceção das verduras e

frutas com cascas íntegras;

Manter os alimentos fora do alcance de insetos, roedores e

outros animais.

O QUE SÃO DTA? 

Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) são
aquelas causadas pela ingestão de alimentos ou bebidas
contaminados com microrganismos que prejudicam a
saúde do consumidor. Existem mais de 250 tipos de DTA
no mundo, sendo a maioria delas causadas por bactérias e
suas toxinas, vírus e parasitas.

Os microrganismos patogênicos presentes nos
alimentos contaminados causam infecção nas pessoas que
os consome, mas também podem causar intoxicações
alimentares pela ingestão de alimentos contendo toxinas
por eles produzidas.



Alimentos perecíveis só podem permanecer em

temperatura ambiente pelo tempo mínimo necessário para

sua preparação, por isso verifique se o produto está

exposto nas condições de higiene e temperatura indicados

na rotulagem;

Denunciar aos órgãos competentes quaisquer

irregularidades verificadas nos produtos de origem

animal.

IMPORTANTE!

Adquira produtos de origem animal 
inspecionados, ou seja, que possuam um dos 

carimbos de inspeção oficial:

Serviço de Inspeção Estadual – S.I.E.

Serviço de Inspeção Federal– S.I.F.

REALIZAÇÃO E APOIO

NÚCLEO DE MEDICINA VETERINÁRIA

UFS – CAMPUS DO SERTÃO

Contato: (79) 3194-7186

DOENÇAS TRANSMITIDAS

POR ALIMENTOS (DTA):

VOCÊ É
O QUE VOCÊ COME

NÚCLEO DE MEDICINA VETERINÁRIA

UFS – CAMPUS DO SERTÃO

Serviço de Inspeção Municipal – S.I.M.
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