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O Exército Brasileiro está em constante esforço para capacitar seu pessoal, buscando 

parcerias com instituições civis para aperfeiçoamento de seus quadros, visando aprimorar 

técnicas de Segurança Alimentar para manipular insumos alimentares para consumo e 

diminuir o risco de intoxicações causadas por comida. 

De acordo Medeiros et al. (2012, p. 67): “existe uma exigência para os 

estabelecimentos produtores de alimento de que os encarregados que mexem diretamente com 

a comida tenham conhecimento sobre práticas de manipulação e perigos.”  

Entre os hábitos de prevenção da disseminação bacteriana, podem-se citar a lavagem 

das mãos e o uso de antissépticos. Estudos vêm sendo conduzidos sobre o conhecimento e as 

práticas dos manipuladores em várias partes do mundo e muitos deles ressaltam que a 

manipulação incorreta e a não adoção de normas relativas à higiene de alimentos favorecem a 

contaminação por micro-organismos patogênicos (FERREIRA et al., 2012). 

           A literatura relata casos de contaminação alimentar por alimentos mal cozidos, 

mantidos em temperaturas inadequadas ou manipulados por colaboradores portadores de 

micro-organismos patogênicos. As mãos também são importantes veículos de contaminação, 

quando em contato com indivíduo, alimento e equipamento, utensílio e ambiente. O ato de 

espirrar e falar pode contaminar com uma grande quantidade de micro-organismos. Práticas 

como deixar as mangas do uniforme encostarem no alimento, conversar, tocar no cabelo 

enquanto se está servindo pode causar a contaminação e desenvolver Doença Transmitida por 

Alimentos (DTA) (MEDEIROS et al., 2012). 

Pode-se definir Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) como a 

interligação de várias etapas, inerentes ao processamento industrial dos alimentos, incluindo 

todas as operações que ocorrem desde a obtenção da matéria-prima até o consumo do 

alimento. 

Para Silva Júnior (2010, p.292):  

 

A importância do Sistema APPCC no gerenciamento da segurança do produto 

alimentício deve ser bastante clara e transparente, ou seja: garantia de que as 

decisões para o controle dos perigos e diminuição dos riscos são tomadas após 

análise, reflexão e julgamento ponderado; que a responsabilidade de cada categoria 

de operador esteja bem estabelecida e que existem mecanismos para um constante 

aperfeiçoamento, para garantia da consistência deste sistema.   

 

Hanning et. al. (2012) salienta que a segurança alimentar é afetada pelas mudanças 

climáticas, pois a estabilidade do abastecimento alimentar pode ser afetada pelo aumento da 

ocorrência de inundações ou secas. Ela também pode ser afetada pela escassez de 
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combustíveis fósseis, visto que eles são usados para produzir fertilizantes e pesticidas e para 

alimentar máquinas agrícolas e sistemas de irrigação. Outro fator que afeta a segurança 

alimentar é a perda de biodiversidade, pois à medida que a biodiversidade diminui, o 

suprimento de alimentos torna-se mais vulnerável às mudanças climáticas e à escassez de 

água. E a utilização de culturas agrícolas para a produção dos biocombustíveis também pode 

afetar a segurança alimentar. A produção de biocombustíveis tem sido estimulada para aliviar 

os efeitos das mudanças climáticas, diminuir as preocupações com o uso de combustíveis 

fósseis e estimular o desenvolvimento rural. Entretanto, muitos críticos acham que o uso de 

uma cultura de alimentos, como o milho, contribui para o aumento dos preços dos grãos, 

aumentando, assim o número de famintos no mundo. 

Para Maluf, Menezes e Marques (2017), a segurança alimentar não pode comprometer 

o acesso a outras necessidades essenciais, nem sequer o sistema alimentar futuro, devendo se 

realizar em bases sustentáveis. 

Assim sendo, tem-se pela necessidade de que, desde o recebimento dos gêneros 

alimentícios até que o mesmo seja servido à mesa, todos os processos sejam realizados de 

acordo com as normas de Segurança Alimentar. 
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