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1. RESUMO 

Quando se considera que, nos Estados Unidos, (país considerado desenvolvido e com 

amplo acesso à informação) 3400 mortes por ano ocorrem devido a agentes 

desconhecidos de doenças alimentares (Frenzen et al., 2005), fica evidente que ainda 

há uma quantidade considerável de pesquisas, investimentos a serem realizados, 

além da necessidade que se faz de conscientizar o público sobre a importância de 

bons hábitos de higiene e o perigo das DTA’s (Doenças Transmitidas por Alimentos), 

que estão mais próximas do que se pode imaginar. Visa-se, através da promoção de 

educação, orientação e suporte voltados à importância de se consumir alimentos de 

boa qualidade, e sobre noções básicas de higiene, reduzir, minimizar, e prevenir riscos 

trazidos com a ingestão de alimentos de procedência não conhecida, proporcionando 

uma melhor saúde e bem-estar da comunidade. 

 

2. INTRODUÇÃO  

A busca crescente por uma melhoria na saúde e qualidade de vida geram embates 

acerca de nossa alimentação e modos de higiene: Será que o que estamos 

consumindo é um alimento “seguro”? Será que vou passar mal após ingerir? Será que 

meus modos de higiene e os do manipulador do alimento que vou consumir estão 

corretos? 

Em pleno século XXI, a incidência ainda é muito alta de doenças, surtos ou 

toxinfecções ligadas a origem alimentar e de problemas de causas físicas, químicas 

ou biológicas interferindo na qualidade dos alimentos. Alimentos contaminados são a 

causa ainda hoje, de um dos maiores problemas de saúde no mundo. 

Os dados desses surtos e infecções são quase sempre falhos, pois somente uma 

pequena parcela de pessoas procura ajuda médica, uma vez que os sintomas 

predominantes (dor de estômago, náusea, vômitos, diarreia e febre) geralmente 

duram poucos dias, e a recuperação é feita sem cuidados médicos. Ainda assim, com 

os dados coletados, estima-se que as chances de morrer devido a uma toxinfecção 

alimentar são quase as mesmas de um pedestre ser atropelado e morrer (Forsythe et 

al., 2013). Mais alarmante que conjunto de informações é o pouco conhecimento e a 

pouca importância que se dá ao que se consome. Tendo em vista tal adversidade, o 

projeto busca conscientizar o público em relação as DTA’s (Doenças Transmitidas por 



Alimentos), além de orientar sobre a suma importância da realização de hábitos 

básicos de higiene, como a lavagem das mãos por exemplo. 

Espera-se, que ao final do projeto, os alunos e a comunidade, tenham melhores 

práticas de sanidade e capacidade de ponderar sobre os riscos trazidos pela ingestão 

de alimentos de proveniência desconhecida, e que assim possam fazer escolhas mais 

saudáveis e com menores riscos de possíveis contaminações e mal-estar, e que além 

dos 4 meses de trabalho, possam portar de tais conhecimentos por toda vida, 

repassando inclusive aos familiares e amigos. 

 

3. OBJETIVOS  

Espera-se que todo corpo social da FACENS envolva-se de um conhecimento prático 

e carreguem tais conhecimentos e sua importância para a vida, assegurando de uma 

melhor qualidade de vida e saúde, através do devido suporte e informações 

necessárias para prevenção, redução e minimização de riscos trazidos com a 

alimentação incorreta, por meio de cartilhas informativas, banners fixados em locais 

estratégicos (cantina, sanitários, e locais onde a comunidade costuma realizar suas 

refeições), pelos painéis interativos e elemidias espalhados pela faculdade, além de 

outros meios e locais que podem ser vistos como propícios ao longo do projeto. Além 

da instalação de dispensers de álcool e soluções bactericidas próximos a cantinas, 

sanitários, bebedouros, refeitório e locais prósperos.  

 

4. METODOLOGIA  

Será elaborado um questionário cujo corpo social FACENS irá responder acerca do 

conhecimento que possuem envolvendo a área de pesquisa. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

Serão realizadas pesquisa com o corpo social FACENS acerca do conhecimento que 

possuem envolvendo a área de pesquisa. 

Levantamento bibliográfico por livros de microbiologia e através da CVS nº5/2013. 



Elaboração do material (banners, cartazes, cartilhas, e bottons ou adesivos que 

despertem a atenção para o projeto e sua importância). 

Implantação de dispensers de álcool em gel, e soluções bactericidas em locais como 

sanitários, cantinas, bebedouros  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Ao contrário do que se imaginava, mesmo em um ambiente acadêmico, a inesperada 

falta de conhecimento dos alunos e docentes acerca de microrganismos, doenças 

transmitidas por alimentos e importância de higiene pessoal relatam uma grande falha 

que urgentemente precisa ser sanada. Tais dados também revelam talvez, o grande 

motivo de tantos surtos alimentares relatados: Todos os entrevistados relataram que 

pelo menos uma vez na vida já passaram mal ao ingerir algum alimento. Isso indicaria 

uma falha em transmitir esse tipo de informação (que muitas vezes só é dado para 

crianças e nunca mais retomado na vida)? Ou a pouca importância que se dá a esse 

assunto, já que parece óbvio, mas a fundo poucos sabem responder perguntas 

simples, como por exemplo “O que é um alimento seguro? “ Ou ainda “Quando ocorre 

a contaminação de um alimento? “. 

A pesquisa ainda está sendo feita, para a confecção adequada do material didático 

para a comunidade, e para o levantamento de dados consistentes ao final do projeto, 

e utilização em artigos. 
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