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1 INTRODUÇÃO   

 O estágio obrigatório foi realizado no Distrito Sanitário Bairro Novo (DSBN), no 

setor da Vigilância Sanitária, no período de 04 de janeiro a 27 de abril de 2021, 

acompanhando os técnicos da área de alimentos do distrito.  

 As atividades realizadas foram dos mais diversos ramos, tendo como foco 

principal a fiscalização e inspeção em estabelecimentos que comercializavam 

produtos de origem animal, como por exemplo, mercados, açougues e padarias. 

Como atividades complementares ao estágio, considerando o caráter multidisciplinar 

da equipe de Vigilância Sanitária do DSBN, foram realizadas atividades como coleta 

de água para avaliação das condições bioquímicas e microbiológicas da água 

proveniente da Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR); inspeções em 

consultórios médicos e odontológicos; em farmácias; em escolas; e acompanhamento 

das ações de fiscalização dos protocolos e medidas de proteção contra o coronavírus 

(COVID-19).   

 A maioria das inspeções realizadas foram provenientes de denúncias à 

mercados e açougues, nas quais foram observadas irregularidades relacionadas a 

produtos de origem animal sem as devidas identificações e registros, e com a 

temperatura de armazenamento em desacordo com a recomendada pelo fabricante.  

Este relatório tem como objetivo descrever as atividades desenvolvidas durante 

o estágio obrigatório e desenvolver uma revisão bibliográfica a respeito de uma 

situação problema observada. Propõe também, apresentar a instituição concedente 

onde foi realizado o estágio, sua estrutura e seus horários de funcionamento.   
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2 DESCRIÇÃO DA UNIDADE CONCEDENTE DE ESTÁGIO  

 

2.1 Distrito Sanitário Bairro Novo 

Localizado na Rua Antônio Schwartz, nº 35, bairro Sítio Cercado, na cidade de 

Curitiba – Paraná, juntamente com a Unidade de Saúde Nossa Senhora Aparecida, 

situava-se o Distrito Sanitário Bairro Novo, regido pela Prefeitura Municipal de 

Curitiba. Este órgão abrange vários setores, sendo um deles a Vigilância Sanitária, 

que possuía o horário de funcionamento das 8:00 às 18:00, de segunda a sexta-feira.   

Compreende o corpo de profissionais do setor: Cláudia Parolim, chefe geral; 

Andrea Azevedo Ceschin Moreira, Patrícia Vitorio Olmedo, e Renata Cristina Alves 

Brito, técnicas da área de alimentos; Eny Margarida Artuso, técnica farmacêutica; 

Cristiane Guimarães Moraes, técnica bióloga; Marcos Andrade Silva, técnico 

odontólogo; e Juliane Franco da Silva, agente administrativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Fachada do DSBN. Arquivo Pessoal.  Figura 2 – Setor de Vigilância Sanitária. Arquivo 

Pessoal.    
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3 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

Entre os meses de janeiro a abril de 2021, foram realizadas 623 inspeções 

(Gráfico 1). Todas as inspeções foram provenientes de denúncias pelo telefone 156 

ou para emissão e renovação de licença sanitária. A equipe possuía um carro 

exclusivo à disposição e sempre saía em duplas ou trios. Considerando o caráter de 

uma equipe multidisciplinar, a Vigilância Sanitária atua em diversas áreas sendo elas 

a área de alimentos; combate a doenças infecciosas, como por exemplo o COVID-19; 

serviços de interesse à saúde, composto por inspeções em farmácias, clinicas, 

consultórios e escolas; e vigilância ambiental.   

 

Gráfico 1 – Porcentagens de inspeções baseadas nas diferentes áreas de atuação da Vigilância 

Sanitária do DSBN.  

 

3.1 Área de alimentos 

3.1.1 Inspeção em mercados, açougues, restaurantes, lanchonetes, fábricas, 

padarias e confeitarias: 

Foram realizadas inspeções em diversos estabelecimentos que 

comercializavam produtos de origem animal e não animal, provenientes de denúncias 

pelo canal telefônico 156 ou para liberação de licença sanitária. Em todas as 

inspeções eram verificadas as condições higiênico-sanitárias do local e equipamentos 

de corte de carnes e frios; recebimento e armazenamento dos insumos; local de 

produção dos alimentos; temperatura dos alimentos refrigerados e congelados; rótulos 

das embalagens; procedência do alimento; condições gerais do alimento; câmaras de 

fermentação e fornos de pães; fluxo do estabelecimento; projeto arquitetônico; 
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documentação necessária, como manual de boas práticas (MBP), procedimento 

operacional padrão (POP), dedetização, limpeza de caixa d’água e potabilidade de 

água.   

Caso irregularidades sanitárias fossem encontradas, todos os produtos que 

pudessem causar danos à saúde do consumidor eram descartados pela equipe. Fato 

que, durantes os meses de estágio, resultou em aproximadamente 3 toneladas de 

produtos de origem animal que estavam sem identificação, fora da temperatura 

recomendada, com validade expirada ou adulterado. Dentre todos os 

estabelecimentos com irregularidades, apenas 1 foi interditado.  

 

3.2 Combate a doenças infectocontagiosas 

3.2.1 Acompanhamento das ações contra o coronavírus:  

Foram feitas inspeções em estabelecimentos de diversos ramos de atividade 

com o objetivo de orientar a população sobre as medidas de prevenção ao COVID-

19, previstas pela Resolução Municipal de Curitiba nº 01/2020. Os estabelecimentos 

que não seguiam as orientações, em um primeiro momento era advertida 

verbalmente, e em casos mais críticos do não cumprimento do uso correto de 

máscaras de proteção, aglomeração, não fornecimento de álcool em gel 70%, entre 

outros, eram aplicadas multas previstas pela Lei Municipal de Curitiba nº 15.799/2021. 

3.2.2 Blitz sanitária:  

 A Vigilância Sanitária com o auxílio da Guarda Municipal de Curitiba realizava 

blitz sanitárias em residências denunciadas pelo canal telefônico 156 ou pela 

Urbanização de Curitiba (URBS) devido ao uso do cartão transporte, para fiscalizar se 

o cidadão diagnosticado positivamente para COVID-19 estava ou não cumprindo o 

período de isolamento. Caso o indivíduo não estivesse em casa, as duas equipes 

responsáveis pela blitz sanitária realizavam a escolta do mesmo até sua residência.   

3.2.3 Surtos de COVID-19:  

Foram realizadas inspeções em estabelecimentos denunciados por conter 

funcionários trabalhando com diagnóstico positivo para coronavírus. Dentre essas 

inspeções, foram encontrados 3 estabelecimentos que se enquadravam em situação 
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de surto de COVID-19. Desses 3 estabelecimentos, apenas 1 estabelecimento foi 

interditado pelo período de 7 dias. Todos os estabelecimentos receberam Auto de 

Infração e multas baseadas na Lei Municipal de Curitiba nº 15.799/2021.  

 

3.3 Serviços de Interesse à Saúde 

3.3.1 Inspeção em farmácias:  

Foram realizadas inspeções em farmácias que eram denunciadas pelo canal 

telefônico 156 e/ou abriam processo para emissão ou renovação de licença sanitária. 

Nessas inspeções, eram observadas as condições higiênico-sanitárias; controle de 

temperatura ambiente e umidade; contabilização dos medicamentos controlados e 

verificação se o estoque físico conferia com o apresentado no Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC); verificação de receitas médicas 

de medicamentos controlados; validade de medicamentos; verificação da emissão dos 

comprovantes de procedimentos farmacêuticos, como aferição de pressão e glicemia, 

aplicação de medicamentos injetáveis e perfuração de orelha para colocação de 

brincos; e verificação de documentos como MBP, POP, Plano de Gerenciamento de 

Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) e dedetização. Algumas inspeções foram 

realizadas em conjunto com os fiscais do Conselho Regional de Farmácia do Paraná 

(CRF-PR), quando a denúncia era feita diretamente no conselho.  

3.3.2 Inspeção em consultórios médicos e odontológicos:  

Foram realizadas inspeções em clinicas médicas e odontológicas, a fim de 

inspecionar condições higiênico-sanitárias; controle da distribuição de medicamentos 

de amostra grátis; validade dos medicamentos; MBP, POP, PGRSS; emissão de 

licença sanitária.  

3.3.3 Inspeção em escolas:  

Foram realizadas inspeções em escolas da rede pública e privada dos bairros 

Sítio Cercado e Umbará, onde foram inspecionadas as condições higiênico-sanitárias 

do local; setores; cardápios nutricionais; documentação geral como MBP e POP; e 

solicitado um plano de contingência para o retorno das aulas presenciais. Além disso, 

foram feitas inspeções para liberação de licença sanitária e observância da fidelidade 

do projeto arquitetônico protocolado na Secretaria da Educação.  
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3.4 Vigilância Ambiental  

3.4.1 Inspeção para identificação de possíveis focos do mosquito da dengue:  

Foram realizadas inspeções em diversos estabelecimentos e residências que 

eram denunciadas por conter água parada no local. A inspeção era feita em todo o 

local e junto com a técnica responsável. Os agentes de endemias, presentes também 

nas inspeções, realizavam as coletas para posterior análise da presença ou ausência 

de larvas do mosquito da dengue.  

3.4.2 Inspeção em propriedades de criação animal:  

 Foram inspecionadas residências denunciadas por manter criação de animais 

dentro do município de Curitiba, tendo como maioria a criação de galináceos. O 

objetivo dessas inspeções eram de orientar e intimar, através de um Termo de 

Intimação, o encerramento da criação de animais de produção dentro da área urbana, 

por ser proibido pela Lei Estadual do Paraná nº 13.331/2001, Artigo 344.   

3.4.3 Inspeções em propriedades de recicladores e acumuladores:  

As inspeções eram feitas na residência de moradores denunciados, localizadas 

nas áreas menos favorecidas dos bairros Sítio Cercado e Umbará. O intuito dessas 

inspeções eram orientar e solicitar a retirada de entulhos de lixo das propriedades, a 

fim de reduzir a atração e aparecimento de pragas e vetores, como ratos e baratas; 

orientar sobre dengue e leptospirose; retirar focos de água parada; manter o lixo 

reciclável em bom estado de conservação, limpos e armazenados em bags. 

3.4.4 Coleta de água da SANEPAR:  

Foram realizadas coletas de água em diversos locais ao redor do DSBN, a fim 

de analisar as condições bioquímicas e microbiológicas da água fornecida pela 

SANEPAR. Toda coleta foi realizada diretamente da torneira do cavalete, onde duas 

amostras de água eram coletadas para posterior avaliação. No local de coleta foram 

realizados testes rápidos para avaliação do pH da água, utilizando dois reagentes 

diferentes e um visualizador.  
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4 DESCRIÇÃO DE PROBLEMA  

Dentre as 623 inspeções realizadas no período de estágio obrigatório, 124 

inspeções foram direcionadas exclusivamente para a área de alimentos. Dessas 124 

inspeções realizadas, 122 estabelecimentos foram autuados por apresentarem más 

condições higiênico-sanitárias, produtos de origem animal sem identificação, produtos 

de origem animal com prazo de validade expirado, produtos de origem animal 

adulterado, e/ou produtos de origem animal fora da temperatura recomendada pelo 

fabricante. Todas as irregularidades sanitárias eram lavradas em um único Auto de 

Infração, podendo conter uma ou mais irregularidade por estabelecimento. A 

comercialização de produtos com a temperatura desconforme, sem a presença de 

outras irregularidades sanitárias, resultou em 8 estabelecimentos autuados.  

Nos momentos de inspeção, foi utilizado termômetro a laser, para aferição da 

temperatura de superfície, e de inserção, para aferição da temperatura interna, sendo 

a mais fidedigna a temperatura interna do produto cárneo. Foram selecionados 5 

mercados diferentes, sendo nomeados como estabelecimentos A (Figura 3; Figura 4; 

Figura 5), B (Figura 6), C (Figura 7; Figura 8; Figura 9; Figura 10), D (Figura 11; Figura 

12), e E (Figura 13; Figura 14). Os valores obtidos referente às carnes que deveriam 

estar congeladas e estavam expostas à venda sob refrigeração variaram de acordo 

com a seguinte tabela (Tabela 1); fato que induz a predisposição da multiplicação de 

bactérias patógenas que podem desenvolver intoxicações alimentares no consumidor, 

além de ser notória a perda do prazo de validade estipulada pelo fabricante, por não 

ser seguido as recomendações de armazenamento oriundas do mesmo. 
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 T°C AFERIDA T°C REFERÊNCIA 

Estabelecimento A   

MARCA 1 +2,9°C -12°C 

MARCA 2 +2,2°C -12°C 

MARCA 3 +1,3°C -12°C 

Estabelecimento B   

MARCA 1 -1,6°C -12°C 

Estabelecimento C   

MARCA 1 -0,6°C -12°C 

MARCA 2 -2,1°C -12°C 

MARCA 3 +4,6°C -12°C 

MARCA 4 +1,2°C -12°C 

Estabelecimento D   

MARCA 1 +1,2°C -12°C 

MARCA 2 +5,7°C -12°C 

Estabelecimento E   

MARCA 1 -1,2°C -12°C 

MARCA 2 +2,8°C -12°C 
Tabela 1 – Temperaturas de carnes de frango congeladas expostas à venda acondicionadas em 

balcões de refrigeração, em 5 mercados diferentes denominados por estabelecimentos A, B, C, D e E.  

 

                 

 

 

 

Figura 3 – Marca 1 de carne de frango 

congelada no Estabelecimento A. Fonte: 

VISA/DSBN.  

Figura 4 – Marca 2 de carne de frango 

congelada no Estabelecimento A. Fonte: 

VISA/DSBN. 
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Figura 5 – Marca 3 de carne de frango 

congelada no Estabelecimento A. Fonte: 

VISA/DSBN  

Figura 6 – Marca 1 de carne de frango 

congelada no Estabelecimento B. Fonte: 

VISA/DSBN  

Figura 7 – Marca 1 de carne de frango 

congelada no Estabelecimento C. Fonte: 

VISA/DSBN  

Figura 8 – Marca 2 de carne de frango 

congelada no Estabelecimento C. Fonte: 

VISA/DSBN  
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Figura 9 – Marca 3 de carne de frango 

congelada no Estabelecimento C. Fonte: 

VISA/DSBN  

Figura 10 – Marca 4 de carne de frango 

congelada no Estabelecimento C. Fonte: 

VISA/DSBN  

Figura 11 – Marca 1 de carne de frango 

congelada no Estabelecimento D. Fonte: 

VISA/DSBN. 

Figura 12 – Marca 2 de carne de frango 

congelada no Estabelecimento D. Fonte: 

VISA/DSBN.  
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Durante as inspeções em mercados e açougues, foi observada uma grande 

ocorrência da irregularidade na temperatura de carnes, em especial a carne de frango. 

Em diversas inspeções foi constatada a presença de carne de frango congelada em 

balcões de refrigeração, sendo que a mesma deveria estar nas ilhas de congelamento.  

O fato de estarem fora da temperatura recomendada pelo fabricante, infringe 

as legislações vigentes presentes no Código de Saúde de Curitiba, Lei Municipal nº 

9000/1996, artigo 106, incisos LI e LXI; Código de Saúde do Paraná, Lei Estadual nº 

13331/2001, artigo 543, inciso XIII; e RDC 216 itens 2.12 e 4.7.3.  

As irregularidades observadas pela equipe de Vigilância Sanitária geraram 

Autos de Infração, Termos de Inutilização e Intimação de Descarte, onde o 

estabelecimento era autuado mediante as bases legais sobre as irregularidades 

encontradas; todos os produtos de origem animal eram pesados e inutilizados no local 

pela equipe; e após a inutilização era solicitado ao proprietário do estabelecimento a 

entrega de um comprovante de descarte que deveria possuir peso aproximado ao que 

foi descartado pela equipe.  

O comprovante de descarte era emitido pela equipe de recolhimento de carne 

e sebo, proveniente de qualquer frigorifico com licença sanitária vigente. O produto 

inutilizado era recolhido no local, pesado, e o responsável pela coleta emitia um 

Figura 13 – Marca 1 de carne de frango 

congelada no Estabelecimento E. Fonte: 

VISA/DSBN. 

Figura 14 – Marca 2 de carne de frango 

congelada no Estabelecimento E. Fonte: 

VISA/DSBN.  
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comprovante constando o nome da empresa responsável pelo descarte e a 

quantidade em quilos recolhida. Após emissão do comprovante, a empresa 

responsável realizava o encaminhamento e descarte correto do produto de origem 

animal improprio para consumo; e o estabelecimento autuado deveria entregar no 

DSBN o comprovante para que os técnicos tomassem ciência do descarte.  

Todos os autos, termos e intimações vão a julgamento através de um Processo 

Administrativo Sanitário, onde o proprietário do estabelecimento poderá receber 

desde advertência até multas variando de grau leve a grave.  
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5 REVISÃO DE LITERATURA  

A avicultura de corte no Brasil está aprimorando suas tecnologias para a 

produção de uma carne de qualidade para o consumidor final (MENDES; KOMYAMA, 

2011).  Devido a isso, atingiu os mais exigentes mercados, se enquadrando no ranking 

dos países que mais produz, e é o líder na exportação mundial de carne de frango 

(MARTINS, 2012). Por ser uma importante fonte de proteínas, a carne de frango é 

muito consumida pelos brasileiros, principalmente por se tratar de um alimento 

considerado saudável e com baixo teor de colesterol e gorduras, além de ser uma 

carne mais acessível.  

Tendo em vista a necessidade de estabelecer um padrão de qualidade na 

avicultura, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) estabeleceu 

pela Portaria nº 193, de 19 de setembro de 1994, o Programa Nacional de Sanidade 

Avícola (PNSA) que dispõe a prevenção e controle de enfermidades de interesse a 

avicultura e saúde pública; certificação sanitária do plantel avícola nacional; e 

favorecer a elaboração de produtos saudáveis para o mercado interno e externo 

(BRASIL, 2021).    

Além do PNSA disponibilizado pelo MAPA, também há regulamentações como 

a Portaria nº 210 de 10 de novembro de 1998 e o Decreto nº 9.013 de 29 de março 

de 2017, conhecidos como Regulamento Técnico da Inspeção Tecnológica e 

Higiênico-sanitária de Carne de Aves, e Regulamento da Inspeção Industrial e 

Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA), respectivamente, que visam o 

abate e a inspeção de aves seguindo todos os critérios recomendados pelo órgão 

fiscalizador.  

A qualidade da carne de frango está totalmente relacionada aos índices de 

condenação das carcaças no abatedouro, assim como a presença de bactérias, 

toxinas e resíduos de produtos de uso veterinário. Geralmente há um sistema de 

avaliação de carcaças utilizada na inspeção ante mortem que é baseado em critérios 

visuais, onde se avalia a conformação do animal, se há presença de hemorragias, 

hematomas, ossos quebrados, rompimento da pele e ausência de partes. As 

principais causas da condenação de carcaças no abatedouro estão ligadas a fatores 

de manejo, causas sanitárias, e intercorrências na linha de abate e processamento 

(MENDES, 2001).  
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As intercorrências na linha de abate e de processamento estão relacionadas à 

má sangria, devido insensibilização ineficaz, que traz como consequência 

hemorragias na carne; lesões durante o transporte, que gera fratura de ossos; 

contaminação bacteriana pelo rompimento do trato digestório na carcaça; entre outros 

(MENDES; KOMYAMA., 2011). 

As causas sanitárias que envolvem a condenação da carcaça estão ligadas à 

presença de bactérias e toxinas provenientes da má evisceração. Dentre essas fontes 

de contaminação, estão as bactérias do gênero Campylobacter, em especial a C. 

jejuni; Salmonella spp.; Escherichia coli; Staphylococcus aureus; Coliformes a 45º e 

Aeróbios Mesófilos Viáveis; Enterobactereaceas; Yersinia enterolitica; Listeria 

monocytogenes; Clostridium perfringes; entre outras, que habitam naturalmente o 

trato gastrointestinal das aves, sendo as fezes o principal meio de contaminação na 

linha de abate (RIBEIRO, 2017).  

Dentre essas bactérias, as que mais chamam atenção devido aos seus 

potenciais patogênicos de causar infecções e toxinfecções em humanos, através do 

consumo de carnes cruas e processadas, estão a L. monocytogenes, Salmonella spp., 

E. coli., Clostridium spp., e Staphylococos spp., assim como o grupo dos coliformes. 

O conjunto das bactérias do gênero Escherichia spp., Enterobacter spp., Citrobacter 

spp., e Klebsiella spp., formam o grupo de bactérias conhecidas como coliformes, que 

são responsáveis pela produção de gases, provenientes da fermentação, no alimento 

(SALES, et al., 2012).  

O grupo dos coliformes totais se caracteriza por conter bactérias de formato de 

bastonetes gram negativos, não esporogênicos, aeróbios ou anaeróbios facultativos, 

sendo formado por uma grande população da bactéria E. coli. (SALES, et al., 2012).  

A presença de coliformes totais em carcaças de frango indicam contaminação 

fecal, que pode ser proveniente do trato gastrointestinal da ave, assim como das mãos 

humana. Com isso, quando se detecta a presença deste grupo de bactérias, é possível 

realizar uma avaliação dos parâmetros da qualidade higiênico-sanitária de quem 

manipulou este alimento, assim como o alimento foi preparado (SALES, et al., 2012).  

Hoje, sabe-se que tanto os ovos quanto a carne de aves podem transmitir 

doenças entéricas em humanos, devido à contaminação por Salmonella Enteritidis e 

Salmonella Typhimurium. Com isso, o MAPA estabelece um monitoramento com o 
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objetivo de controlar a incidência de Salmonella spp. nas granjas e a presença da 

chancela de Serviço de Inspeção Federal (SIF) nos abatedouros; assim como o PNSA 

estabelece criteriosos padrões de biossegurança que devem ser seguidos, conforme 

a Instrução Normativa SDA nº 20, de 21 de outubro de 2016 (BRASIL, 2021). 

Visando estabelecer um padrão de qualidade e segurança alimentar, para 

evitar a perdas na linha de abate, o governo juntamente com as indústrias adotou um 

programa de controle efetivo para aumentar a qualidade e segurança dos alimentos. 

Para isso, é utilizado internacionalmente o Codex Alimentarius, documento que consta 

todas as normas, diretrizes e recomendações relacionadas à qualidade e à inocuidade 

dos alimentos. No Brasil, o Ministério da Saúde estabeleceu pela Portaria nº 1.428, de 

26 de novembro de 1993, e o MAPA pela Portaria nº 368, de 4 de setembro de 1997 

a implementação de programas como Manual de Boas Práticas de Produção (MBP) e 

Análise dos Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC), que são utilizados para 

a inspeção dos processos de produção da indústria (CARDOSO; TESSARI., 2008). 

Tudo isso visando a produção de alimentos seguros para consumo humano.  

Entende-se como segurança alimentar um conjunto de normas para produção, 

armazenamento e transporte dos alimentos, onde visa às características de um 

alimento adequado para consumo, como o estabelecimento das condições 

microbiológicas, sensoriais e físico-químicas. Já o termo alimento seguro é entendido 

como um alimento que está apto para ser consumido e não apresenta riscos para a 

saúde do consumidor (SILVA, 2006).  

Para garantir a qualidade e procedência dos alimentos, o Brasil adota 

criteriosos padrões dentro da indústria, visto que os consumidores estão cada vez 

mais exigentes (MAIA; DINIZ., 2009). Para isso, é implementado programas próprios 

de segurança alimentar, conhecidos como Controle de Qualidade, Gestão de 

Qualidade, ou Garantia de Qualidade que garantem a confiança para o consumidor 

(BELLAVER, 2004). Além dos programas de qualidade, a indústria também adota um 

programa de rastreabilidade, que visa um maior controle sanitário em relação a 

doenças avícolas como a Doença de Newcastle e Influenza Aviária, e a proibição do 

uso de substâncias que têm como o objetivo proporcionar o crescimento dos animais.  

Embora haja todo o controle da parte de produção, a comercialização dos 

produtos também demanda atenção. A mediação entre a indústria e o consumidor 
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referente aos padrões de qualidade dos produtos comercializados devem ser 

criteriosos. Para isso, é preciso um rígido controle de temperatura, ventilação, limpeza 

e rotatividade do estoque para que haja a garantia dos padrões de higiene. Ter um 

correto controle de armazenamento e temperatura é imprescindível, principalmente 

quando se trata de produtos de origem animal, pois isso contribui para uma melhor 

conservação da vida útil dos alimentos, evitando a propagação de microrganismos 

causadores de doenças transmitidas por alimentos (DTA’s) (SILVA, et al., 2020). Uma 

vez que a indústria transporta seus produtos para o varejo, é de responsabilidade de 

quem recebeu a garantia de qualidade do produto.  

A irregularidade de temperatura e armazenamento em carcaças de frango cru 

pode causar a proliferação de bactérias patógenas que provocam a deterioração da 

carne. Tendo em vista que a Salmonella spp., bactéria responsável por grande parte 

de surtos alimentares, pode estar presente na carcaça desde a granja, até 

industrialização e comercialização, se o varejo não seguir as recomendações do 

fabricante e o que rege a legislação vigente, as chances de propagação de DTA’s são 

muito grandes (LISTON, 2008).   

Quando comercializado in natura e manipulado de forma inadequada, essa 

carne produz substratos que servem como fontes de contaminação por 

microrganismos patógenos que podem causar danos à saúde do consumidor, 

aumentando cada vez mais as ocorrências clínicas gastrointestinais na rede de saúde 

pública (SALES; et al., 2012). 

Com o objetivo de reduzir danos à saúde do consumidor, conhecido por risco 

sanitário, a Vigilância Sanitária (VISA) tem o papel de orientar e controlar 

estabelecimentos que prestam serviço à comunidade no ramo alimentar, assim como 

tem o dever de desenvolver normas especificas. O desenvolvimento das normas 

utilizadas na VISA, são decorrentes das Leis Municipal e Estadual, assim como as leis 

desenvolvidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e o MAPA.   

Portanto, quando se trata de produtos de origem animal com temperatura em 

desacordo com a legislação vigente, a VISA age com o intuito de eliminar possíveis 

focos de DTA’s, e tem o poder de lavrar Autos de Infração, que posteriormente irão a 

julgamento pela chefia de cada Distrito Sanitário Municipal.  
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6 DISCUSSÃO   

 Durante as inspeções o que mais chamou atenção foi a ocorrência de carnes 

de frango das mais variadas marcas, que deveriam estar congeladas, expostas à 

venda condicionadas em balcões de refrigeração, apresentando-se com a 

temperatura muito acima da recomendada pelo fabricante.  

É sabido que a indústria avícola comercializa diversos cortes de frango, 

podendo ser refrigerados ou congelados. Indiferente do tipo de corte, quando em 

refrigeração, o prazo de validade do produto é o mesmo, sendo estipulado uma 

validade de 12 dias da data de fabricação quando armazenado corretamente 

(MOURA, 2011). Já os cortes congelados possuem uma data de validade maior, 

podendo ser mantidos armazenados por até 1 mês em temperatura correta 

(PEREIRA, 2020).  

Por se tratar de um produto perecível, é de suma importância que o varejo, 

como açougues e mercados, tenha cuidados especiais no armazenamento e 

exposição de produtos de origem animal (SOUZA, et al., 2003). Armazenar alimentos 

na temperatura adequada auxilia no combate à deterioração, assim como preserva a 

vida útil dos mesmos, e evita a propagação de DTA’s (LISTON, 2008).  

A deterioração é responsável por perdas econômicas tanto na indústria quanto 

no varejo, visto que as reações químicas propiciam o aparecimento de características 

que fazem alterações sensoriais desagradáveis, ocorre a perda de seu valor 

nutricional, e caso for consumido pode provocar injurias à saúde humana (GALLO 

NETTO, 2009). 

O incorreto armazenamento da carne de frango acarreta a perda da validade 

do produto, que por consequência reduz sua vida útil. Por definição, a vida útil é o 

período entre a fabricação e sua compra no varejo, onde o produto produzido 

apresenta qualidade satisfatória e condições microbiológicas toleráveis (MOURA, 

2011). 

Fatores ambientais, como a alteração da temperatura, agem diretamente na 

vida útil dos alimentos, assim como o transporte, distribuição e armazenamento. O 

controle da temperatura é fundamental para manter os níveis de qualidade do produto, 

sem que haja o crescimento de microrganismos indesejáveis (GALARZ, 2008). 
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A temperatura inadequada é um fator que influencia o aparecimento crescente 

de microrganismos patógenos que há alguns anos eram relacionados à processos de 

putrefação do alimento. Contudo, hoje os alimentos, que estão em temperatura fora 

dos parâmetros recomendados pelo fabricante, muitas vezes se apresentam com cor, 

odor e aspecto inalterados, confundindo o consumidor (LISTON, 2008).  

Hoje sabe-se que a carne de frango fresca e de qualidade serve como um 

excelente meio para a proliferação de microrganismos. Com isso, o grande problema 

da comercialização deste produto em más condições de armazenamento e 

temperatura é que o crescimento microbiológico aumenta significativamente, 

principalmente se manipulada de forma inadequada (OLIVEIRA, et al., 2011). Vale 

ressaltar que a comercialização deste produto pode acarretar significativas injurias à 

saúde humana.  

Essas condições inadequadas de armazenamento desencadeiam crescimento 

microbiológico na carne de frango, tendo grande potencial de provocar intoxicações 

alimentares no consumidor. Dentre esses microrganismos, estão as bactérias 

Staphylococcus spp., principal responsável por desordens gastrointestinais na 

população, devido a liberação de toxinas, e sua capacidade de se multiplicar em 

intervalos espaçados de temperatura, indo de 7ºC a 45ºC, sem ao menos provocar 

alterações visuais e palatáveis no alimento; Salmonella spp., que pode ser transmitida 

pelo consumo de ovos e carne de aves cruas ou mau cozidas, contaminação cruzada 

com hortaliças, e por contaminação de equipamentos, superfícies e manipuladores, 

além de ter grande capacidade de fixação às fibras de colágeno presentes na pele do 

frango após o contato com a água; Pseudomonas spp. e Clostridium spp., 

frequentemente encontradas em alimentos, sendo também utilizadas como 

parâmetros da qualidade higiênico-sanitária dos mesmos por possuírem 

características de multiplicação em temperaturas de refrigeração, provocando a 

deterioração da carne de frango (GALARZ, 2008; MOURA, 2011).   

As DTA’s como salmonelose e estafilococose, por exemplo, são doenças 

frequentes na realidade brasileira, e quando diagnosticado a presença dessas 

enfermidades, tanto pela rede pública de saúde, quanto na rede particular, elas devem 

ser notificadas. Conforme a Lei Municipal nº 9000/1996, Artigos 61 e 62, doenças de 

notificação obrigatória devem ser informadas para o órgão fiscalizador, como a VISA 
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e a Vigilância Epidemiológica, para que caso haja um surto alimentar, esses órgãos 

possam realizar uma investigação.  

O monitoramento da temperatura auxilia no controle microbiológico da carne 

de frango, visto que os produtos de origem animal, em especial os cárneos, possuem 

uma legislação específica, advinda da ANVISA, contendo a quantidade microbiológica 

aceitável na indústria, conforme Resolução RDC nº 12, de 2 de janeiro de 2001 – 

Regulamento Técnico sobre Padrões Microbiológicos para Alimentos (BRASIL, 2001).  

Segundo a Portaria nº 210, de 10 de novembro de 1998, a temperatura da carne 

de frango deve permanecer abaixo de -12ºC quando congelada, e entre 0ºC a 4ºC 

quando resfriada (PEREIRA, et al., 2020). Porém, foi constatado nas inspeções com 

a VISA valores muito acima do que rege essa portaria e o fabricante.  

Para garantir o sucesso e a qualidade do alimento e das etapas de sua 

produção, é importante que tanto a indústria quanto o varejo tenham implementado o 

MBP. Todavia, boa parte dos estabelecimentos varejistas deixam a desejar nesse 

quesito, o que mostra mais fortemente a necessidade deste manual e de treinamentos 

para qualificação dos manipuladores em relação a aplicação das boas práticas, assim 

como o controle das condições higiênico-sanitárias e físico-estruturais dos locais de 

trabalho (PEREIRA, 2020). 

Para evitar possíveis surtos alimentares na população, a VISA age prontamente 

para que esses produtos em desconformidade sejam retirados do mercado. 

Realizando assim, Autos de Infração embasados nas Leis Municipal, Estadual e 

Federal.  

Em Curitiba, há a Lei Municipal nº 9000/1996, que rege o Código de Saúde de 

Curitiba, onde no Artigo 106, inciso LI e LXI descrevem sobre as infrações sanitárias 

decorrentes dessa irregularidade (CURITIBA, 1996).  

 

 

LI - Transportar, embalar, manusear, estocar produtos de interesse a saúde de 

forma a comprometer sua qualidade ou eficácia. (CURITIBA, 1996. Art. 106) 
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LXI - Entregar ao uso ou consumo, expor à venda, armazenar ou acondicionar 

produtos, substâncias ou outros de interesse da saúde que estejam 

contaminados, alterados, em mau estado de conservação, deteriorados e/ou 

contenham agentes patogênicos, aditivos proibidos, perigosos ou quaisquer 

substâncias prejudiciais à saúde. (CURITIBA, 1996. Art. 106) 

  

A Lei Estadual nº 13331/2001, que rege o Código de Saúde do Paraná, Artigo 

543, inciso XIII, cita as irregularidades referente à má conservação dos alimentos.  

 

 

XIII - Expor a venda, manter em depósito ou transportar produto sujeito a 

controle sanitário, que exija cuidados especiais de conservação, sem a 

observância das cautelas e das condições necessárias a sua preservação. 

(PARANÁ, 2001. Art. 543) 

 

 

 Em nível nacional, criado pela ANVISA, há a Resolução RDC nº 216/2004, que 

dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação, 

onde nos itens 2.12 e 4.7.3 citam:  

 

 

2.12 Medidas de controle: procedimento adotado com o objetivo de prevenir, 

reduzir a um nível aceitável ou eliminar um agente físico, químico ou biológico 

que comprometa a qualidade higiênico-sanitária do alimento. (BRASIL, 2004)  

 

 

4.7.3 As matérias primas, os ingredientes e as embalagens devem ser 

submetidos à inspeção e aprovados na recepção. As embalagens primárias 

das matérias primas e dos ingredientes devem estar íntegras. A temperatura 

das matérias primas e ingredientes que necessitem de condições especiais de 
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conservação devem ser verificados nas etapas de recepção e de 

armazenamento. (BRASIL, 2004) 

 

Os estabelecimentos autuados a partir dessas bases legais, podem sofrer 

penalidades devido as infrações sanitárias cometidas. Essas penalidades variam de 

advertência, apreensão ou inutilização do produto; interdição; cancelamento do 

registro; cassação de licença sanitária e/ou multa (PARANÁ, 2001). 

A aplicação das medidas punitivas é avaliada mediante Processo 

Administrativo Sanitário, podendo o estabelecimento entregar uma defesa para 

auxiliar na decisão do julgamento do processo (PARANÁ, 2001). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 A importância da fiscalização pela Vigilância Sanitária de Curitiba em relação à 

temperatura adequada de produtos de origem animal, especialmente a carne de 

frango, é imprescindível. Seguir o que a legislação vigente dita e aplicá-las é dever de 

todo estabelecimento varejista e indústrias, visto que a responsabilidade pelo 

desenvolvimento de microrganismos patógenos, responsáveis por intoxicações 

alimentares na população, pode ter relação com as más condições de 

armazenamento e temperatura.  

O estágio proporcionou um melhor conhecimento na área de inspeção 

sanitária, permitindo uma visão mais crítica de aspectos microbiológicos e higiênico-

sanitários em estabelecimentos que comercializam, fabricam e manipulam produtos 

de origem animal. 
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