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RESUMO 

 

As doenças transmitidas por alimentos são comuns e a afetam pessoas em várias partes do 

mundo em especial pessoas de baixa renda. O projeto de intervenção apresentado tem por 

objetivo reduzir a prevalência de patologias causadas pela ingestão de alimentos e água 

contaminados, na comunidade atendida pela equipe Unidade Básica de Saúde Barra do 

Pereiros, em Betânia do Piauí, para que o objetivo possa ser atingido foram traçados 

objetivos específicos contendo ações, o primeiro objetivo específico é aumentar a 

capacidade da equipe de saúde para realizar ações de prevenção das doenças transmitidas 

por alimentos, através da capacitação da equipe que os preparará para realizar orientações 

de higienização dos alimentos e purificação da água; o segundo objetivo específico é 

aumentar a disponibilidade de compostos químicos para a desinfecção para população, esse 

objetivo será alcançado através da solicitação de compostos químicos junto à equipe de 

gestão; e o último objetivo específico é educar as crianças e seus familiares sobre a 

prevenção das doenças transmitidas por alimentos, e espera-se alcançar esse objetivo 

através da realização de ações educativas para explicar as crianças, adultos e idosos noções 

de higiene para a prevenção de doenças transmitidas por alimentos. O projeto de 

intervenção tem caráter preventivo e de promoção da saúde, e através dele se espera 

melhorar a qualidade de vida dos usuários atendidos pela que Unidade Básica de Saúde 

Barra do Pereiros, e espera-se que esse seja o primeiro de outros projetos que possam 

colaborar com a melhoria na qualidade de vida da população atendida. 
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ABSTRACT 

 

Foodborne illnesses are common and affect people in various parts of the world, especially 

low-income people. The intervention project presented aims to reduce the prevalence of 

pathologies caused by the ingestion of contaminated food and water, in the community 

served by the Basic Health Unit team Barra do Pereiros, in Betânia do Piauí, so that the 

objective can be achieved, objectives were set specific containing actions, the first specific 

objective is to increase the capacity of the health team to carry out actions to prevent food-

borne diseases, by training the team that will prepare them to carry out food hygiene and 

water purification guidelines; the second specific objective is to increase the availability of 

chemical compounds for disinfection for the population, this objective will be achieved by 

requesting chemical compounds from the management team; and the last specific objective 

is to educate children and their families about the prevention of foodborne diseases, and it is 

hoped to achieve this goal by carrying out educational actions to explain children, adults and 

the  elderly notions of hygiene for disease prevention transmitted by food. The intervention 

project has a preventive and health promotion character, and through it is expected to 

improve the quality of life of users served by the Basic Health Unit Barra do Pereiros, and 

this is expected to be the first of other projects that can collaborate with the improvement in 

the quality of life of the population served. 

Keywords: Primary Disease Prevention, Food Intake, Food Hygiene 

 

1. INTRODUÇÃO 

A equipe da Unidade Básica de Saúde Barra do Pereiros é responsável pelo 

atendimento de 1896 usuários no município de Betânia do Piauí, no estado do Piauí. A 

população é extremamente carente e depende quase que exclusivamente dos serviços 

oferecidos pela Unidade. Sofre com a falta de serviços de saúde, falta de saneamento básico, 

dificuldade na marcação de consultas em especialidades e exames diagnósticos. Um problema 

importante que tem preocupado a equipe é o alto índice de patologias causadas pela ingestão 

de alimentos e água contaminados.  

As Doenças Transmitidas por alimento (DTA) acontecem pela ingestão de alimentos e 

ou água contaminados por algum microorganismo. Já foram identificados mais de 250 tipos 

de DTA e são infecções causadas por bactérias, vírus ou parasitas. Porém, também podem ser 

causadas também por toxinas naturais que causam envenenamento (BRASIL, 2017). 

Alguns fatores podem influenciar na contaminação dos alimentos sendo eles: pessoas 

infectadas, falta de higiene na manipulação de alimentos, ingestão de alimentos crus ou mal 

cozidos, falta de limpeza e higienização de equipamentos, alimentos sem procedência, 

armazenamento em recipientes e temperaturas inadequados, falta de saneamento básico, 

alimentos que são preparados e ficam armazenados por longo intervalo de tempo, alimentos 

deixados em temperatura ambiente (CRUZ, 2018).  
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As maiores vítimas das DTA são as crianças com idades entre 2 e 12 anos, chegando a 

ser 60% dos casos registrados em crianças. Assim é recomendado o tratamento coletivo das 

crianças pelo menos uma vez ao ano com antiparasitário, de acordo com o algoritmo de Geo-

helmintíases (BRASIL, 2017). 

De acordo com alguns estudos, realizar ações educativas de prevenção e promoção a 

saúde nas escolas é de extrema importância, pois as crianças podem se tornar disseminadores 

de informação para toda a família (SILVA & BODSTEIN, 2016). Nesse intuito justifica-se a 

realização deste projeto de intervenção objetivando diagnosticar e tratar precocemente as 

DTA.  

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1-Patologias causadas pela ingestão de alimentos e água 

As patologias causadas pela ingestão de alimentos ou água contaminados são 

popularmente conhecidas por DTA (Doenças Transmitidas por Alimentos), no mundo 

existem inúmeras DTA, que são causadas por bactérias e suas toxinas, parasitas e vírus. As 

DTA são consideradas um importante problema de saúde pública e quando acontecem em 

duas ou mais pessoas já são consideradas surto, isso geralmente acontece em uma família que 

ingeriu alimentos ou água de mesma origem em um mesmo local (BUZBY & ROBERTS, 

2009).  

Os alimentos podem ser contaminados durante a sua elaboração ou preparação, e água 

pode não estar apropriada para o consumo, desta forma podem ocasionar em patologias de 

origem alimentar. Os principais sintomas das DTA são relacionados ao sistema 

gastrointestinal, e variam de acordo com o organismo do individuo, estão mais suscetíveis a 

essas doenças as crianças, os idosos e as gestantes, as DTA podem ocorrer de forma grave e 

levar o indivíduo a óbito (FLORES & MELO, 2015).  

Os agentes causadores das DTA podem estar presentes em microrganismos 

patogênicos, agentes químicos, físicos ou biológicos, porém os que são mais comuns e tem 

uma ampla variedade de patogenias, menores períodos de incubação e a maior duração de 

sintomas são os presentes em microrganismos patogênicos (FORSYTHE, 2000).  

Grande parte dos alimentos que estão contaminados tem boa aparência, não 

apresentam odor ou sabor alterado, o que faz com que as pessoas não notem o perigo de 

consumi-los, dificultando assim o rastreamento dos alimentos que podem ser responsáveis 

pelas intoxicações ocorridas (FORSYTHE, 2000).  

A saúde alimentar é um problema de saúde pública, porém apesar das práticas de 
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monitoramento das políticas de vigilância sanitária em vários países, os casos de DTA ou 

surtos são cada vez mais frequentes, sendo considerado um importante problema de saúde 

pública (THARUK et al., 2010).  

Os casos de DTA podem prejudicar a economia do país, pois com o aumento dos 

casos é necessário aumentar os cuidados médicos direcionados a população, além que os 

indivíduos afetados acabam deixando de ser produtivos em seus trabalhos, e também a 

falência de estabelecimentos, pois quando uma pessoa se contamina consumindo alimentos 

vendidos em determinado estabelecimento as outras pessoas ficam receosas em continuar 

comprando nele (FORSYTHE, 2013).  

 

2.2 Principias bactérias envolvidas em surtos de DTA 

As principais bactérias causadoras de DTA estão dividas em grupos, sendo as mais 

frequentes a Salmonella, Campylobacter e E. coli, as mais intoxicantes Bacillus cereus, 

Staphylococcus aureus e Clostridium botulinum e no grupo das toxigênicas E. coli 

enterotoxigênica, Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, Clostridium perfringens e 

Bacillus cerus são os principais exemplos (BRASIL, 2010).  

De acordo com dados mais recentes os principais agentes causadores de DTA no país 

são a Salmonella spp., Escherichia coli e Staphylococcus aureus, conforme apresentados na 

imagem 1 abaixo.(BRASIL, 2018). 

 

IMAGEM 1- DISTRIBUIÇÃO DOS 10 AGENTES ETIOLÓGICOS MAIS 

IDENTIFICADOS EM SURTOS DE DTA, BRASIL, 2000-2017. 

 

 

FONTE: BRASIL. Ministério Da Saúde, 2019. 
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2.3-Salmonella  

 

A salmonella é uma bactéria da família das enterobacteriaceae, e tem formato de 

bacilos gram negativos, não esporogênicos, não encapsulados, anaeróbicos facultativos, 

sorologicamente relacionados, se movimenta por meio de flagelos peritríquios, as salmonella 

pode ser dividida em duas espécies salmonella entérica e salmonella bongori, sendo a entérica 

subdividida em seis espécies, sendo ela entérica, salamae, arizonae, diarizonae, houtenae e 

indica (RODRIGUES, 2011).  

A salmonella pode estar presente em vários tipos de alimentos, que após serem 

ingeridos causam intoxicação alimentar no individuo, sendo considerada a mais importante 

das DTA, e se apresenta em três grupos: a febre tifóide, as febres entéricas e as enterocolites 

ou salmoneloses (Cardoso & carvalho, 2006).  

Dentre os principais surtos de salmonella em seres humanos, o principal alimento 

veiculador é o ovo, por ser usado em receitas de forma cru. Na figura abaixo podemos ver os 

casos de salmonella registrados nos ano de 1993 até 2000 no estado do Paraná (imagem 2), 

comparando surtos totais de salmonelose comparando com os casos de salmonelose causadas 

pelo consumo de ovo (AMSON, HARACEMIV & MASSON, 2006). 

 

IMAGEM 2- CASOS DE SALMONELLA REGISTRADOS NOS ANO DE 1993 

ATÉ 2000 NO ESTADO DO PARANÁ, COMPARADOS COM SALMONELOSE 

TRANSMITIDA POR OVOS. 

.    

 

FONTE: PARANÁ (2003) 

Os sintomas da salmonelose costumam surgir entre 12 e 72 horas após o contato do 

indivíduo com a bactéria, e consistem em cansaço, quadros febris, calafrios, diarréia, dor 
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abdominal, náusea e vômitos, podem persistir por até sete dias, porém casos mais graves 

como o s. thyohi podem fazer com que a infecção persista por até oito semanas, podendo se 

complicar causando sepse e levando ao óbito (BRASIL, 2011).  

Vale ressaltar que depois de infectados os indivíduos passam a ser assintomáticos, mas 

continuam sendo fonte ativa de infecção (SHINOHARA et al., 2008).   

A melhor forma de prevenção da salmonelose é aquecer os alimentos em uma 

temperatura de 65 a 74º c, lavar bem as mãos ao manusear os alimentos, lavar bem os 

alimentos antes de consumi-los (frutas e legumes), e cozinhar bem as carnes e ovos (SENAI, 

2000).  

 

2.4- Escherichia coli 

A Escherichia coli pertence à família das enterobacteriaceae, e é uma bactéria 

facilmente encontrada na natureza, principalmente no intestino dos seres humanos e dos 

animais (MORATO et al., 2009). A Escherichia coli é dividida em seis categorias, 

denominadas diarreiogênicas, podendo ser diferenciadas por fatores de virulência como 

adesinas, fimbriais e afimbriais, toxinas e invasinas, essas categorias são classificadas em: E. 

coli enteropatogênica (EPEC),  enterotoxigênica (ETEC),  enteroinvasora (EIEC),  

enterohemorrágica (EHEC) ou  produtora da toxina de Shiga (STEC),  enteroagregativa 

(EAEC) e  aderente difusa (DAEC) (NGUYEN et al.,2005).  

A Escherichia coli pode causar sintomas que variam de diarréia a colite hemorrágica, 

podendo estar relacionada até mesmo a sequelas renais (BRYAN et al., 2015).  

A principal via de transmissão da Escherichia coli é a via fecal oral, e acontece por 

meio da ingestão de alimentos de origem animal contaminados, os principais exemplos são 

carne mal cozida, leite sem pasteurização, verduras e frutas irrigadas com água infectada, e a 

mais comum a ingestão de água contaminada por fezes de animais. Muitas vezes animais que 

não apresentam sintomas da Escherichia coli, podem ser reservatório do patótipo e transmiti-

lo ao homem, além da transmissão interpessoal entre pessoas doentes e sadias, causadas por 

maus hábitos de higiene (MEAD & GRIFFIN, 1998).  

Os principais alimentos que podem estar contaminados com Escherichia coli são 

alface, carne, leite, e também a água contaminada, ASSIM A PRINCIPAL MANEIRA DE 

PREVENIR A Escherichia coli é por meio da higienização dos alimentos e da purificação da 

água para o consumo (GYLES, 2007).  
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2.5-Staphylococcus aureus 

Os Staphylococcus aureus são bactérias da espécie Staphylococcus aureus, e 

pertencem ao grupo dos Micrococcaceae (LOPES et al., 2006). Essas bactérias são facilmente 

encontradas na pele e nas mucosas nasais dos seres humanos. Muitas vezes o individuo é 

portador dessa bactéria, mas ela não provoca lesões aparentes, porém em algumas condições 

ela pode se tornar patogênica e causar infecções (SALES & SILVA, 2012).   

Não são raras a intoxicações por Staphylococcus aureus, sendo assim considerada uma 

DTA comum, é causada pela ingestão da toxina que se multiplica facilmente em alimentos 

que estão em temperatura ambiente (36 ºC) (FEITOSA et al., 2017).  

A transmissão pode ocorrer por meio de secreções nasofaríngeas, com ferimentos 

abertos na mão, abscessos ou acnes, e também por meio de alimentos de origem animal que 

foram mal refrigerados, mal cozidos, ou armazenados em superfícies contaminadas, esses são 

os principais meios de transmissão da Staphylococcus aureus (BARRETO, 2010).   

O período de incubação da Staphylococcus aureus pode variar entre 15 minutos a 8 

horas, e os principais sintomas apresentados são câimbras abdominais, diarréia, vômitos e 

náuseas, quadros de febre não são comuns, a não ser que se tenha ingerido grandes 

quantidades da toxina (SANTANA et al., 2010). Assim como a Salmonella e Escherichia coli 

a melhor maneira de prevenir as infecções por Staphylococcus aureus é através da adoção de 

hábitos de higiene.  

 

2.6-Notificação das DTA 

 

O início da vigilância de surtos de DTA foi no ano de 1999, e são considerados surtos 

de DTA episódios em que duas ou mais pessoas apresentam sinais e sintomas após a ingestão 

de alimentos ou água de mesma origem, os surtos são considerados eventos de saúde pública, 

e devem ser notificados para que possa ocorrer a investigação de acordo coma imagem 3. As 

imagens 4, 5 e 6 mostram como ocorreu a série histórica de surtos de DTA no Brasil entre os 

anos 2000 e 2017 (BRASIL, 2019).  
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IMAGEM 3- DETECÇÃO DO SURTO DE DTA - ESP 

 

FONTE: BRASIL. Ministério Da Saúde, 2019. 

IMAGEM 4- SÉRIE HISTÓRICA DE SURTOS DE DTA. BRASIL, 2000 A 2017. 

 

FONTE: BRASIL. Ministério Da Saúde, 2019. 
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IMAGEM 5- SÉRIE HISTÓRICA DE SURTOS DE DTA. BRASIL, 2000 A 2017. 

 

 

FONTE: BRASIL. Ministério Da Saúde, 2019. 

 

IMAGEM 6- FREQUENCIA DE NOTIFICAÇÃO DE SURTOS DE DTA POR 

REGIÃO. BRASIL, 2000 A 2017. 

SITUAÇÃO 

PROBLEMA 

OBJETIVOS METAS/  

PRAZOS 

AÇÕES/ 

 ESTRATÉGIAS 

RESPONSÁVEIS 

Falta de 

preparo da 

equipe para 

realização de 

orientações de 

prevenção das 

DTA. 

Aumentar a 

capacidade da 

equipe de 

saúde para 

realizar ações 

de prevenção 

das DTA. 

Capacitar 100% 

dos integrantes da 

equipe para 

realizar 

orientações de 

higienização dos 

alimentos e 

purificação da 

água/Dois meses 

Realizar reuniões 

semanais com 

todos os 

integrantes da 

equipe para 

realização de 

educação 

continuada, 

fazendo uso 

de materiais 

literários e de 

recursos 

audiovisuais 

para facilitar 

o 

entendimento. 

Carina, médica 

responsável pelo 

plano operativo. 
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FONTE: BRASIL. Ministério Da Saúde, 2019. 

 

 

Faltam 

compostos 

químicos para 

purificação da 

água. 

Aumentar a 

disponibilidade 

de compostos 

químicos para 

a desinfecção 

para 

população. 

 

Aumentar 50% a 

oferta de 

hipoclorito de 

sódio para as 

famílias/Dois 

meses 

Solicitar reunião 

com os 

responsáveis 

pela gestão 

(prefeito e 

secretária de 

saúde), 

explicar o alto 

índice de 

DTA, e a 

importância 

do hipoclorito 

para a 

purificação da 

água. 

 

Carina médica 

responsável pelo 

plano operativo e 

Renata enfermeira 

da equipe. 

Falta acesso a 

informações de 

prevenção das 

DTA, para o 

público em 

geral. 

Educar as 

crianças e seus 

familiares 

sobre a 

prevenção das 

DTA 

 

Aumentar em 

60% o nível de 

entendimento 

sobre a prevenção 

de DTA, entre os 

usuários 

atendidos na 

unidade/ Três 

meses. 

 

Realizar ações 

educativas na 

escola para 

explicar as 

crianças noções 

de higiene para a 

prevenção de 

DTA. 

 

Realizar ações 

educativas na 

unidade para 

informar aos 

adultos e idosos 

noções de higiene 

para a prevenção 

de DTA 

Carina, médica 

responsável pelo 

plano operativo. 
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2.7-A educação em saúde na prevenção das DTA 

As ações de educação em saúde para a prevenção das DTA devem ser realizadas de 

forma que abranja toda a população, incluindo os profissionais de saúde para que estejam 

preparados para informar os usuários sobre as práticas de higienização dos alimentos e de 

purificação da água, os manipuladores de alimentos para que possam impedir a proliferação 

de bactérias, e os consumidores para que estejam conscientes da como se prevenir das DTA. 

É importante que as equipes de saúde planejem estratégias de comunicação, para informar a 

população sobre as noções de higiene de forma simples e clara, oferecendo a população 

atendida às informações necessárias para que conheçam os riscos das DTA e possam se 

prevenir delas (CHANG, 2005).  

As ações de educação em saúde devem evidenciar a redução dos casos de DTA, desta 

forma é necessário que se conheça a realidade e os costumes do público alvo, com o intuito de 

fortalecer o vínculo de confiança entre os usuários e a equipe, e desta forma os usuários 

possam seguir as recomendações de prevenção das DTA passadas pela equipe de saúde 

(SEZEFREDO et al., 2014). 

 

3. PLANO OPERATIVO 

 

IMAGEM 7- PLANILHA DE INTERVENÇÃO 

 

Fonte: A autora (2020). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

Ao dar início a esse a equipe pode ter ideia da dimensão das DTA entre a população 

atendida, foi identificado que os casos são inúmeros e desta forma a equipe se viu na 

responsabilidade de realizar ações que possam colaborar com a redução desse problema que 

interfere diretamente no crescimento infantil e na qualidade de vida dos usuários. 

O principal objetivo desse projeto de intervenção é reduzir a prevalência de doenças 

causadas pela ingestão de alimentos e água contaminados, na comunidade atendida pela 

equipe Unidade Básica de Saúde Barra do Pereiros, em Betânia do Piauí, para que esse 

objetivo possa ser alcançado foram traçados objetivos específicos, sendo o primeiro aumentar 

a capacidade da equipe de saúde para realiza ações de prevenção das DTA, por meio da 

capacitação dos profissionais é esperado que a equipe esteja preparada para realizar 

orientações de higienização dos alimentos e purificação da água, o que  colaborará 
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diretamente coma  redução das DTA. 

 O segundo objetivo específico consiste em aumentar a disponibilidade de compostos 

químicos para a desinfecção para a população, através da distribuição gratuita do hipoclorito 

de sódio, as famílias poderão aprender a fazer uso dos mesmos para a purificação da água e de 

alimentos tornando-os próprios para consumo, essa é uma iniciativa de baixo custo que pode 

colaborar com a redução das DTA.  

O terceiro objetivo específico é educar as crianças e seus familiares sobre a prevenção 

das DTA, é esperado que esse objetivo possa ser alcançado através de dois tipos de ações 

educativas, uma na escola direcionada as crianças e a adolescentes e outra na unidade 

direcionada aos adultos e idosos, por meio dessas ações a equipe espera informar toda a 

população sobre a prevenção das DTA, e através da educação em saúde praticar a prevenção e 

a promoção da saúde da população atendida pela equipe.  

O projeto consiste em uma intervenção que pode interferir diretamente na qualidade 

de vida da população atendida, mas para que possa ser executado com sucesso é preciso que a 

equipe esteja motivada e que se tenha apoio dos responsáveis pela gestão. 

Infelizmente não foi possível a execução do projeto devido à situação pandêmica pela 

qual o país vem passando, mas assim que a situação for controlada o próximo passo é 

executar o projeto planejado, colaborando assim com a melhoria na qualidade de vida da 

população atendida, que é extremamente carente, mas que pode viver com saúde se tiver 

acesso a informações de prevenção.  

O projeto de intervenção tem caráter preventivo e de promoção da saúde, e após 

executar esse projeto, analisando seus resultados a equipe planeja realizar diagnósticos 

situacionais, para a realização de outros projetos de intervenção, de acordo com as 

necessidades dos usuários.  
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