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1. Título 

SEGURANÇA ALIMENTAR ENVOLVE GESTÃO 
COMPARTILHADA DO ESTADO E MUNICÍPIO 

2. Público-alvo 

Administração pública municipal, produtores de gêneros alimentícios, indústria, 
agroindústrias, panificadoras, restaurantes, churrascarias, produtores rurais, 
lanchonetes e outros comércios de alimentos. 

 

3. Problema 

A falta de instrução, acompanhamento e fiscalização efetiva em toda a cadeia de 
produção de alimentos pode comprometer a saúde da população. 

Com o alargamento do mercado de alimentos industrializados e a percepção de 
múltiplos agentes de natureza biológica, química e física causadores de doenças 
em seres humanos e nos animais, por meio do consumo de alimentos, em todo o 
mundo vêm crescendo preocupações com os alimentos e suas matérias-primas 
nas instituições governamentais, organismos internacionais envolvidos com a 
saúde pública e organizações de defesa do consumidor. Também por causa de 
prejuízos econômicos decorrentes de pragas, processos industriais deficientes e 
deteriorações de natureza microbiológica. 

Como objeto de políticas públicas, a segurança alimentar é recente, em 
comparação às políticas educacionais e às de saúde, tanto no Brasil quanto 
internacionalmente. Isso porque somente em 1974 ocorreu a Cúpula Mundial da 
Alimentação, em Roma, conferência encampada pela Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO, do inglês Food and Agriculture 
Organization of the United Nations) e na qual as características básicas da 
segurança alimentar estiveram ainda atreladas às preocupações sobre a produção 
agrícola e o problema da fome, dado que a falta de alimentos poderia ferir a 
Declaração dos Direitos Humanos, elaborada no pós-Segunda Guerra Mundial. Em 
território brasileiro, as referências à segurança alimentar surgem em meados da 
década de 1980, mediante a proposta governamental de uma política nacional de 
segurança alimentar. 

As doenças causadas pela ingestão de alimentos contaminados constituem um 
problema mundial, apesar dos avanços tecnológicos. A contaminação dos 
alimentos é decorrente de falhas na cadeia produtiva e é indicada pela presença de 
contaminantes biológicos (bactérias patogênicas e suas toxinas, vírus, parasitas e 



 

 

 

 

protozoários), químicos (resíduos de antibióticos, micotoxinas pesticidas e metais 
pesados) e físicos (fragmentos de vidros, metais e madeiras). 

Uma grande parte de estabelecimentos produtores e/ou comercializados de 
alimentos não fazem parte do cadastro das secretarias de vigilância sanitária 
municipais, o que pode significar que nunca passaram por fiscalização para 
assegurar a qualidade e segurança daquilo que é produzido e servido. Dessa 
forma, a higiene e as condições higiênicas desses estabelecimentos podem 
ocasionar problemas na saúde da população que consomem seus produtos. 

A ideia de higiene está pautada na necessidade de garantir a inocuidade sanitária 
por meio da diminuição ou exclusão das influências que possam prejudicar a 
qualidade dos alimentos. De acordo com o Codex Alimentarius (2006), para que 
sejam atingidos critérios hígidos relativos aos gêneros alimentícios, é necessária a 
implantação de programas de qualidade nas indústrias e estabelecimentos 
fornecedores de alimentos. 

A expressão controle de qualidade refere-se à manutenção dos produtos e serviços 
dentro dos níveis de tolerância aceitáveis para o indivíduo (consumidor direto) ou 
comprador. Desse modo, para avaliar a qualidade de um produto alimentício, deve 
ser mensurado o grau em que o produto satisfaz os requisitos específicos, sendo 
que esses níveis de tolerância e requisitos se expressam por meio de normas, 
padrões e especificações.  

O controle de qualidade dos alimentos pode ser efetuado por métodos subjetivos e 
objetivos. Os métodos subjetivos são todos aqueles realizados por meio dos 
órgãos sensoriais: visão, tato, olfato e degustação, avaliando-se aparência, cor, 
odor, textura, sabor e aspecto geral. Os métodos objetivos fundamentam-se em 
técnicas padronizadas, com o uso de instrumentos específicos, determinando com 
exatidão os atributos de qualidade. Para um controle de qualidade eficaz, é 
necessário o cumprimento da legislação sanitária vigente, devendo a qualidade de 
produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária ser verificada e avaliada pelo 
Estado e/ou Município, mediante métodos sensoriais, análises laboratoriais e uso 
de instrumentos com parâmetros avaliativos, como condição para a concessão do 
registro de produtos, serviços e estabelecimentos. 

 

4. Objetivos 

Criar políticas públicas que permitam a criação de organismos de fiscalização e 
controle alimentar, garantindo ao consumidor um produto de qualidade e seguro 
para o consumo. 

Capacitar equipe multidisciplinar de forma a atuarem com assistência, treinamentos 
e cursos para os diversos segmentos alimentícios do município. 



 

 

 

 

Consequentemente, a implantarem um adequado sistema de controle de qualidade 
nas etapas de recebimento de matérias primas, processamento e distribuição dos 
alimentos pelas indústrias, agroindústrias, etc. 

Assegurar que o controle da qualidade é ser praticado de forma contínua, e não 
apenas no produto final, com vias a oferecer maior garantia aos consumidores, o 
que viabiliza aumento da confiabilidade e minimização dos riscos à saúde. 

Manter padrões de qualidade para prevenção de risco no consumo de alimentos 
dos diferentes serviços e produtos oferecidos, de interesse à saúde. 

 

5. Propostas 

A equipe multidisciplinar poderá desenvolver junto ao município: 

Controle de qualidade dos produtos alimentícios produzidos e comercializados no 
município; 

Auxílio na rotulagem dos alimentos; 

Vistorias de estrutura físico-funcional das unidades de alimentação; 

Treinamento de manipuladores de alimentos; 

Profissionalização de grupos vulneráveis através de cursos (panificados, geleias, 
massas e biscoitos, chocolates, salgados, doces, embutidos, derivados de leite, 
entre outros); 

Coleta e análise de amostra de produtos acabados; 

Fiscalização da distribuição dos produtos finais; 

Aplicação de normas e legislações. 

 

6. Referências e anexos 

 

 

 


