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RESUMO 
 

 
Introdução: A contaminação nos alimentos resulta do contato destes com objetos, 
substâncias tóxicas e microorganismos, podendo ocorrer durante a sua manipulação, 
no contato (direto ou indireto) com substâncias ou elementos que representem risco 
à saúde, caso sejam ingeridos, em casa (higienização inadequada de frutas e 
verduras, por exemplo) ou no campo, com a adição de agrotóxicos em excesso. 
Alimentos contaminados provocam doenças transmitidas por alimentos (DTAs), 
dentre elas as toxinfecções que são causadas por agentes patológicos como a 
Salmonella ssp. Assim, o objetivo deste trabalho foi analisar resultados de estudos 
publicados nos últimos cinco anos quanto à relação existente entre a possibilidade de 
ocorrência de toxinfecções e principais agentes patogênicos envolvidos. Método: 
revisão integrativa qualitativa da literatura através do levantamento de estudos 
publicados nos últimos cinco anos em bases de dados. Resultados: Percebe-se a 
necessidade de disseminação sobre normas de boas práticas, bem como a devida 
orientação aos manipuladores de alimentos para evitar as toxinfecções alimentares, 
que podem desenvolver as DTAs. Observou-se que a Salmonella spp, a Escherichia 
coli e o Staphylococcus estão entre os agentes patogênicos mais encontrados em 
alimentos contaminados, sendo um risco eminente para agravos nutricionais. 
Conclusão: a realização de análises em amostras de diferentes alimentos confirmou 
a presença de agentes patogênicos, indicando dentre outros fatores, que a 
contaminação ocorreu na manipulação do alimento e na maneira como fica 
acondicionado para comercialização e que mesmo não tendo sido encontrados 
agentes patogênicos causadores de toxinfecção em alimentos vendidos no comércio 
de ambulantes, a usência de boas práticas na manipulação desses alimentos torna-
se um risco para agravos nutricionais. 
 
Palavras-chave: Alimentos contaminados; Doença transmitida por alimentos; 
toxinfecção alimentar; manipulação de alimentos. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Contamination in food results from their contact with objects, toxic 
substances and microorganisms, which may occur during their handling, in contact 
(direct or indirect) with substances or elements that represent a risk to health, if 
ingested, at home (sanitization inadequate use of fruits and vegetables, for example) 
or in the field, with the addition of pesticides in excess. Contaminated food causes 
foodborne illnesses (DTAs), including toxin-infections that are caused by pathological 
agents such as Salmonella ssp. Thus, the objective of this work was to analyze the 
results of studies published in the last five years regarding the relationship between 
the possibility of the occurrence of toxin-infections and the main pathogens involved. 
Method: qualitative integrative literature review through a survey of studies published 
in the last five years in databases. Results: The need for dissemination of good 
practice standards is perceived, as well as proper guidance to food handlers to avoid 
food poisoning, which can develop DTAs. It was observed that Salmonella spp, 
Escherichia coli and Staphylococcus are among the pathogens most found in 
contaminated food, being an eminent risk for nutritional problems. Conclusion: the 
analysis of samples of different foods confirmed the presence of pathogens, indicating, 
among other factors, that the contamination occurred in the handling of the food and 
in the way it is packaged for sale and that even though no pathogens causing poisoning 
in foods sold in street vendors, the absence of good practices in the handling of these 
foods becomes a risk for nutritional problems. 
 
Keywords: Contaminated food; Foodborne illness; food poisoning; food handling. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A contaminação presente nos alimentos é resultado do contato destes com 

objetos, substâncias tóxicas e microorganismos, podendo ocorrer durante a sua 

manipulação, no contato (direto ou indireto) com substâncias ou elementos que 

representem risco à saúde, caso sejam ingeridos, em casa (higienização inadequada 

de frutas e verduras, por exemplo) ou no campo, com a adição de agrotóxicos em 

excesso nas plantações (BERNARDES et al., 2018).  

Alimentos     contaminados podem provocar doenças, as chamadas doenças 

transmitidas por alimentos (DTAs), que normalmente apresentam sintomas como 

vômitos e diarreias, dores abdominais, dor de cabeça, febre, alteração da visão, olhos 

inchados, dentre outros, se agravando em crianças, grávidas e idosos, podendo levar 

a óbito (VITERBO et al., 2020). 

As DTAs são uma das principais causas que propiciam índices de morbidade 

em países da América Latina e Caribe. Conforme dados da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), a cada ano, uma a cada 10 pessoas adoecem e 33 milhões morrem 

devido às DTAs, que são fatais em crianças menores de 5 anos. No Continente 

Americano, as doenças diarreicas são responsáveis por 95% das doenças 

transmitidas por alimentos. O Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(Sinan), no Brasil, notifica em média, por ano, 700 surtos de DTAs, com envolvimento 

de 13 mil doentes e 10 óbitos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021). 

Essa constatação reforça a necessidade em se adotar medidas para prevenção 

e  redução a um nível aceitável ou eliminação de um agente físico, químico ou 

biológico. Em serviços de alimentação deve-se adotar critérios que garantam a higiene 

do ambiente, dos equipamentos, dos utensílios, dos alimentos e dos manipuladores 

para evitar agravos nutricionais, a exemplo de intoxicação alimentar (FARTH; LIMA, 

2018). 

Para impedir o surgimento das DTAs, é imprescindível seguir as orientações 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) quanto às Boas Práticas (BP) 

que devem ser aplicadas aos procedimentos de higiene pelos manipuladores de 

alimentos. Tais procedimentos incluem a escolha e compra do produto alimentício e o 

repasse ao consumidor, logo, a higienização pessoal é outro requisito exigido para 

afastar a possibilidade de contaminação dos alimentos (MOURA; SANTOS; COELHO, 

2017). 

https://www.uol/estilo/especiais/veneno-invisivel.htm#veneno-invisivel
https://www.uol/estilo/especiais/veneno-invisivel.htm#veneno-invisivel
https://antigo.saude.gov.br/saude-de-a-z/doenca-diarreica-aguda
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Torna-se relevante diferenciar dois termos comuns às BP, que é o controle 

higiênico-sanitário. O “controle higiênico” refere-se a toda ação que esteja relacionada 

à  higiene como um todo, ou seja, o seguimento a boas práticas em procedimentos de 

higiene (local físico e alimentos) e na preparação das refeições, que por sua vez 

carecem  de controle para evitar contaminação. O outro termo refere-se a “controle 

sanitário”, que  é qualquer tipo de ação destinada a atribuir segurança na preparação 

dos alimentos. Resulta, fundamentalmente, no controle da sobrevivência e na redução 

dos perigos biológicos, a exemplo de pragas (SANTOS; PALMA, 2020). 

Diante da responsabilidade pela manutenção da saúde dos usuários que os 

estabelecimentos comerciais de alimentos possuem, o Ministério da Saúde (MS) por 

meio da ANVISA publicou o Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de 

Alimentação (BRASIL, 2004), determinando a necessidade de implantação de Boas 

Práticas para serviços de alimentação visando garantir a higiene no preparo dos 

alimentos.  

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Analisar resultados de estudos publicados nos últimos cinco anos quanto à 

relação existente entre a possibilidade de ocorrência de toxinfecções e principais 

agentes patogênicos envolvidos. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

• Apresentar concepções sobre DTAs e a relação higiênico sanitária com a 

ocorrência de toxinfecções; 

• Identificar os principais agentes patogênicos presentes nos alimentos e que 

podem causar agravos nutricionais; 

• Apresentar e discutir resultados de estudos relacionados ao tema desta 

pesquisa. 
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2. METODOLOGIA 
 

Trata-se de uma revisão integrativa qualitativa da literatura, realizada em bases 

científicas da área de saúde, cumprindo as seguintes etapas: a) seleção da pergunta 

de pesquisa; b) busca na literatura; c) caracterização dos estudos; d) análise dos 

achados; e) interpretação dos resultados e f) síntese da revisão. As bases de dados 

utilizadas nas buscas foram Scielo (Scientific Electronic Library Online) e Biblioteca 

Virtual em Saúde – BVS.  

A seleção dos artigos ocorreu de acordo com as variáveis de interesse, 

utilizando os seguintes descritores: “alimentos contaminados”; “Doença transmitida 

por alimentos”; “toxinfecção alimentar” e “manipulação de alimentos”. Utilizou-se o 

operador boleano AND com o intuito de encontrar estudos que continham os 

descritores escolhidos. Os artigos selecionados contemplam informações relevantes 

sobre a influência das toxinfecções alimentares e sua relação com agravos 

nutricionais, como erros inatos do metabolismo, intolerâncias alimentares, alergias 

alimentares, transtornos alimentares, prematuridade, nefropatias, dentre outros.  

A busca na literatura ocorreu no período de outubro a novembro de 2021. Os 

critérios para inclusão dos artigos foi relevância e contexto com o tema diretamente, 

escritos em português e disponíveis na íntegra, publicados entre 2017 a 2021. Foram 

excluídos artigos em desacordo com o tema abordado e os publicados em anos não 

correspondentes aos pesquisados. 

Inicialmente, 17 artigos foram selecionados a partir da aplicação dos critérios 

de inclusão e exclusão, que englobam as informações descritas como relevantes: ano 

de publicação, objetivo, procedimento metodológico, resultados e leitura, no fim 

restaram 6 artigos, de acordo com a tabela 1:  

 

Tabela 1. Seleção e exclusão dos artigos na revisão integrativa 

Fonte: Bases de dados, 2021 
 

Artigos pré-selecionados nas bases de dados Artigos 
selecionados 

SCIELO  
(10) 

SCIELO  
(1) 

BVS  
(7) 

BVS  
(5) 

Total 
 (17) 

Total  
(6) 
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3. RESULTADOS  

 

A partir da análise dos estudos foi possível traçar um panorama sobre as 

consequências da ingestão de alimentos contaminados. A toxinfecção resulta da 

ingestão de alimentos contaminados com microrganismos patogênicos que produzem 

ou liberam toxinas após ingeridos. Dentre estes microrganismos estão as bactérias e 

fungos, que podem se alojar no corpo humano (nariz, boca, pele, mãos); ou estar no 

ar, solo, água, utensílios de cozinha (talheres, pratos e vasilhas); e equipamentos 

(liquidificador, batedeiras) (FARTH; LIMA, 2018). 

Dentre as causas que tornam um alimento impróprio para o consumo, estão a 

temperatura de conservação inadequada; falta de higiene em seu preparo e/ou 

conservação; utilização de alimentos de origem duvidosa, principalmente perecíveis. 

Alerta-se que DTAs não se limitam ao trato gastrintestinal, podendo afetar outros 

órgãos, causando distúrbio no sistema nervoso, corrente circulatória, aparelho genital 

e fígado (SILVA et al., 2016). 

Os microrganismos são agentes patogênicos que causam as DTAs que surgem 

nos alimentos por meio de diferentes vias, sendo na maioria dos casos resultantes de 

condições precárias de higiene na produção, distribuição, armazenamento ou 

manuseio do alimento, envolvendo o nível industrial, comercial e doméstico. O tipo de 

doença e suas características vai depender de fatores como o tipo de microrganismo, 

o alimento e o indivíduo que o consumiu, estando entre as doenças a Salmonelose, a 

Contaminação por Bacillus cereus, a Infecção por Escherichia coli, a Intoxicação por 

Staphylococcus aureus, a Amebíase, e a Toxoplasmose. 

Coniderando o objetivo proposto neste trabalho, bem como, que os resultados 

neles encontrados não descrevem especificamente doenças, mas, agentes 

patológicos que podem causar toxinfecções, os artigos selecionados para análise e 

discussão estão dispostos na Tabela 2: 

 

Tabela 2: Estudos sobre toxinfecções  

AUTOR/ANO TEMA OBJETIVO CONCLUSÃO 

SANTOS; 
PALMA, 2020 

Doenças 
transmitidas por 

alimentos: 
aspectos gerais e 
seu impacto na 

Enfatizar os 
aspectos  
gerais sobre DTAs, 
a consequência da 
mesma na saúde do 

Diante do 
levantamento e do 
estudo dos dados 
bibliográficos 
realizados,  
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saúde do 
consumidor 

cliente e qual 
relevância do 
manipulador como 
transmissor por 
meio da análise de 
dados disponíveis. 

constata-se que 
ainda se considera 
de grande 
importância 
preventiva a oferta 
de treinamentos e 
orientações 
frequentes aos 
manipuladores de 
alimentos. 

BERNARDES 
et al., 2018 

Intoxicação 
alimentar: um 

problema de saúde 
pública 

 
 

Diferenciar 
intoxicação, de 
infecção e de 
toxinfecção 
alimentar, mostrar 
quais são os 
alimentos, 
microrganismos e os 
sintomas mais 
frequentes, os 
meios de 
contaminação, o 
papel da vigilância 
sanitária e 
epidemiológica e dar 
ênfase a Salmonella 
spp.  

A Toxinfecção 
Alimentar ainda é 
um grande problema 
público de saúde, 
isso ocorre pela 
precariedade no 
cuidado dos 
alimentos, 
principalmente nas 
fases do plantio, 
fabricação, 
manuseio e 
consumo. 

FARTH; 
LIMA, 2018 

Avaliação 
microbiológica de 
salames coloniais 

comercializados em 
feiras livres de 

Toledo, PR 

Avaliar a qualidade 
microbiológica dos 
salames coloniais 
por meio da 
quantificação de 
coliformes totais e 
termotolerantes, 
pesquisa de 
Staphylococcus 
aureus e pesquisa 
de Escherichia coli 
comparando a 
qualidade dos 
produtos com a 
legislação vigente. 

Condições 
higienicossanitárias 
insatisfatórias do 
produto e possíveis 
falhas durante o 
processamento do 
salame, podendo 
estas ser por 
contaminação 
oriunda dos 
manipuladores, 
condições de 
higiene dos 
abatedouros 
inadequada, 
tratamento térmico 
ineficiente, contato 
do alimento com 
superfícies não 
sanitizadas, ou 
utilização de 
temperaturas 
impróprias para a 
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conservação do 
produto. 

SILVA et al., 
2017 

Incidência de 
doenças 

transmitidas por 
alimentos (DTA) no 

Estado de 
pernambuco, um 
acompanhamento 

dos dados 
epidemiológicos 
nos últimos anos 

 
 

Refletir à luz da 
literatura sobre a  
problemática  no  
Estado  de  
Pernambuco,  por  
meio  de  dados  
epidemiológicos  e  
das politicas 
públicas no combate 
aos surtos causados 
por alimentos 
contaminados. 

O alto índice de 
doenças 
transmitidas por 
alimentos em 
Pernambuco 
desperta para a 
necessidade de uma 
maior fisca-lização e 
controle sobre o 
comércio de 
alimentos e a 
melhoria do 
saneamento básico, 
bem como a adoção 
de políticas públicas 
para difusão da 
informação sobre 
higiene à população. 

MOURA; 
SANTOS; 
COELHO, 
2017 

Qualidade 
microbiológica de 

alimentos 
comercializados 

por ambulantes em 
estações de ônibus 

de Palmas.  

Avaliar os riscos do 
comércio ambulante 
de alimentos, 
considerando a 
pouca notificação à 
Vigilância Sanitária 
quando  
há manifestação de 
doenças 
caracterizadas por 
intoxicação ou 
toxinfecção  
alimentar. 

Não foram 
constatados micro-
organismos a níveis 
críticos que 
comprometessem a 
saúde  
dos consumidores. 
Pode-se constatar, 
entretanto, que as 
condições nas quais 
os alimentos são 
preparados  
e comercializados 
não são 
satisfatórias, 
havendo 
comprometimento 
quanto à adoção 
das boas práticas de  
manipulação e 
higiene do local pela 
maioria dos 
ambulantes. 

SILVA et al., Condições Avaliar a qualidade Elevado percentual 
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2016 higienicossanitárias 
de preparações 

com vegetais crus 
em restaurantes 

tipo self service no 
município de 
Alfenas - MG 

 
 

higienicossanitária 
de 18 amostras de 
vegetais crus 
(alface, cenoura e 
pepino), de 6 
restaurantes do tipo 
self service. 

de amostras 
impróprias para o 
consumo, pela 
presença de micro-
organismos acima  
dos valores 
máximos permitidos 
pela legislação 
brasileira, o que 
evidencia a  
necessidade de 
medidas 
preventivas com a 
finalidade de 
melhorar a 
qualidade 
higienicossanitária 
das preparações de 
vegetais crus 
servidas nestes  
estabelecimentos 

Fonte: Autoras, 2021. 

 

4. DISCUSSÃO 

 

Santos e Palma (2020) realizaram uma revisão bibliográfica por meio de 

levantamento de estudos em base de dados a fim de indentificar aspectos gerais sobre 

DTAs e participação do manipulador como transmissor dessas doenças, a exemplo 

das toxinfecções. Dentre os agentes patogênicos, Santos e Palma (2020) indicaram 

entre os principais a Escherichia coli e a Salmonela spp., conforme testes 

laborataroais descritos nos estudos que compueram a revisão bibliográfica, assim 

como apontaram a manipulação inadequadas com alimentos como a principal forma 

de contaminação, sugerindo a aplicação de boas práticas de manipulação e a 

capacitação de manipuladores em todos os locais de produção de refeições para 

evitar a ocorrência de DTAs 

No tocante a toxinfecções, Bernardes et al. (2018), descreveram a importância 

do cuidado com os alimentos para evitar o aumento do número de ocorrência de casos 

de toxinfecção alimentar, principalmente pela Salmonella spp, ao evidenciaram que 

os alimentos naturais são os mais propensos em causar toxinfecções devido aos 

microrganismos patogênicos existentes na água ou no solo, ao uso exacerbado dos 

agrotóxicos e pela má higienização dos manipuladores, exigindo atenção dos órgãos 
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responsáveis pela notificação e fiscalização da intoxicação alimentar, que são a 

Vigilância Sanitária, em garantir uma melhor condição dos alimentos; a Vigilância 

Epidemiológica na qualidade de vida dos pacientes e a ANVISA que normatiza as 

boas práticas na manipulação de alimentos. 

Farth e Lima (2018) ao avaliarem a qualidade microbiológica de 11 amostras 

de salames colonial produzidos artesanalmente e comercializadas em feiras livres no 

estado do Paraná constataram a não presença da bactéria Staphylococcus Aureus, 

mas, em 5 amostras apresentaram-se positivas para Escherichia coli. Em 90% das 

amostras evidenciou-se a presença de coliformes totais e coliformes termotolerantes 

em níveis acima dos padrões definidos pela legislação brasileira. Farth e Lima (2018) 

concordam que este resultado aponta para a interferência de fatores como a 

manipulação do alimento sem as devidas condições higiênicas ou a exposição em 

ambiente com armazenamento inadequado devido às feiras livres funcinarem em 

ambientes abertos, sem refrigeração e com grande fluxo de pessoas e animais. 

Nesse sentido, Silva et al. (2017) ao refletirem sobre a problemática com DTAs 

no Estado de Pernambuco, por meio de dados epidemiológicos e políticas públicas no 

combate aos surtos, consideraram a necessidade de informar a população sobre os 

riscos com o consumo de alimentos de processamento inadequado. O levantamento 

de dados feito em estudos publicados entre os anos de 2006 a 2016 constatou o alto 

índice de DTAs em Pernambuco, o que levou Silva et al. (2017) a sugerir o reforço de 

ações como maior fiscalização e controle sobre o comércio de alimentos, além de 

saneamento básico, e a informação sobre higiene à população.  

Moura, Santos e Coelho (2017) fizeram a análise de 54 amostras, 27 de 

salgados e 27 de sucos provenientes de estações de ônibus com maior fluxo de 

pessoas em semanas alternadas. Os resultados apontaram a não presença de 

microorganismos como Escherichia coli, Salmonella sp. e Clostrídios sulfito redutores, 

contudo, contatatou-se em 25% das amostras, tanto salgados quanto sucos, a 

prsença de Coliformes totais. Conforme Moura, Santos e Coelho (2017) a ausência 

de patógenos e os valores baixos para coliformes na maioria das amostras se 

relacionam à tempratura de fritura no preparo dos salgados e à presença de 

conservantes nos sucos, por se tratar de sucos artificiais, além do fluxo intenso de 

vendas, fator que impede a multiplicação microbiana, não atingindo níveis capazes de 

causar toxinfecção, porém, as condições de higiene na manipulação do alimento 

verificadas com os ambulantes sugerem risco para DTA. 
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Silva et al. (2016) realizaram uma análise em 18 amostras de vegetais crus 

consumidos em restaurantes para verificar a qualidade higienicossanitária, 

constantando a presença de coliformes a 35ºC em todas as amostras, e em 1/3 das 

amostras os índices estão acima do tolerado. Os resultados das análises também 

deram positivo para a presença de Salmonella sp em 7 amostras, estando em 

desacordo com a RDC nº 12, que estabelece para hortaliças in natura a ausência de 

Salmonella sp em 25g de produto. Silva et al. (2016) afirmam que o risco de indivíduos 

contrairem toxinfecções aumenta quando consomem alimentos como saladas cruas 

em restaurantes do tipo self service, pois, apresentam um alto risco de contaminação 

microbiológica, o que pode acontecer desde o plantio até a distribuição nos 

restaurantes. 

Partindo dos estudos analisados, percebe-se a necessidade de disseminação 

sobre normas de boas práticas, bem como a devida orientação aos manipuladores de 

alimentos para evitar as toxinfecções alimentares, que podem desenvolver as DTAs. 

Observou-se que a Salmonella spp, a Escherichia coli e o Staphylococcus estão entre 

os agentes patogênicos mais encontrados em alimentos contaminados, sendo um 

risco eminente para agravos nutricionais. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

As toxinfecções podem ocorrer principalmente devido à falta de cuidados 

essenciais e que devem ser rotineiros para manipuladores de alimentos, por isso, 

devem ser capacitados para seguir a regulamentação que versa sobre as boas 

práticas para serviços de alimentação. 

Diante dos estudos analisados neste artigo, constatou-se que a realização de 

análises em amostras de diferentes alimentos confirmou a presença de agentes 

patogênicos, indicando dentre outros fatores, que a contaminação ocorreu na 

manipulação do alimento e na maneira como fica acondicionado para 

comercialização, a exemplo de feiras e livres, e que mesmo não tendo sido 

encontrados agentes patoênicos causadores de toxinfecção em alimentos vendidos 

no comércio de ambulantes, a usência de boas práticas na manipulação desses  

alimentos torna-se um risco para DTA. 

O assunto não se esgota neste trabalho e é necessário cada vez mais que 

novas pesquisas sejam realizadas para conscientização da população quanto aos 
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riscos de toxinfecção que podem ser ocasonadas por alimentos contaminados, bem 

como, para capacitar manipuladores de alimentos e responsáveis pela higiene do 

ambiente de produção e comercialização de alimentos a fim de evitar as DTAs. 
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