
A  CADA ANO UM EM CADA SEIS AMERICANOS ADOECE APÓS INGESTÃO DE ALIMENTOS 
CONTAMINADOS 

 
Tradução feita da Publicação de Patti Waller no Food Poison Journal em 17 de junho de 2015 por Ismar Araujo 

de Moraes em 26 de junho de 2015. 

 
As doenças transmitidas por alimentos são um desafio para os empregadores da América pois 

alem de representar aumento dos custos de saúde associados com o tratamento médicos implicam 
na  perda da produtividade laboral.   Alimentos não seguros que fazem com que as pessoas fiquem 
doentes tem um efeito cascata sobre a economia das empresas, das comunidades e dos EUA. 
Anualmente, 128 mil pessoas são hospitalizadas e 3.000 morrem de doenças transmitidas por 
alimentos.  Estima-se que essas doenças, um problema comum de saúde e que pode ser reduzidas,  
representem custos de  mais de $ 15.5 bilhões por ano. De acordo com os Centros de Controle e 
Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA,  umaredução das infecções de origem alimentar em apenas 
10%  iria fazer com que 5 milhões de americanos deixassem de ficar doente cada ano. 

 
O Business Pulse: Food Safety, lançado pela Fundação CDC, enfoca a luta em que o CDC se 

envolve para proteger as empresas e os consumidores norte-americanos das doenças de origem 
alimentar por meio de alimentos contaminados. Este recurso fornece ferramentas de informação 
oportunas e práticas para ajudar os empregadores a melhorar a segurança do alimento no local de 
trabalho e fazer dela uma parte da sua cultura. 

 
"Durante décadas, o CDC tem rapidamente detectado, investigado, e interrompido os de 

surtos de origem alimentar", disse o diretor do CDC Director Tom Frieden.  "Novas tecnologias, como 
a completa sequenciação do genoma, pode nos ajudar a encontrar e parar surtos ainda mais rápido, 
poupando vidas e dinheiro. Mas muito mais precisa ser feito para reduzir doenças as  transmitidas 
por alimentos nos Estados Unidos ". 

 
A Tecnologia de sequenciamento completo do genoma, que analisa as bactérias com um novo 

método de “sonda” de DNA  está ajudando o CDC e os departamentos de saúde estaduais e locais a 
detectar e resolver um maior número de surtos de Listeria, como os recentes surtos relacionados 
com o consumo de sorvete e  caramelos de maçãs que envolveram vários Estados  . No futuro, esta 
tecnologia poderá ser utilizada para ajudar a resolver surtos a partir de outros tipos de germes 
geralmente transmitidos através dos alimentos, tais como Salmonella, Campylobacter e E. coli.  O 
CDC dedica-se a proteger as empresas , os  funcionários e as famílias dos Estados Unidos, verificando 
a associação da doença das pessoas com alimentos específicos e disparando informações para 
orientar as políticas e práticas de segurança para fazer o alimento seguro e salvar vidas. 
 
Como a doença de origem alimentar afetam empresas e consumidores? 
     

 De acordo com o CDC,  5 milhões de pessoas ficam doentes por norovírus em alimentos a 
cada ano, tornando-se a principal causa de surtos de doenças a partir de alimentos 
contaminados nos Estados Unidos. 

 A cada ano a Salmonella faz com que 1 milhão de pessoas adoeçam nos Estados Unidos, com 
19.000 hospitalizações e 380 mortes. 

 A Listeria é a terceira principal causa de morte por intoxicação alimentar, matando uma em 
cada 5 pessoas que infecta. Cerca de 1.600 americanos ficam doentes por Listeria a cada ano. 

http://www.cdcfoundation.org/businesspulse/food-safety


    O “Business Pulse: Food Safety” destaca os desafios da segurança dos alimentos  enfrentados 
por todas as empresas e apresenta um recurso de perguntas e respostas com o especialista em 
segurança alimentar Robert Tauxe,  vice-diretor da Divisão de doenças de origem alimentar, hídrica 
ou ambiental do CDC.  Ele  também apresenta um infográfico interativo que fornece informações 
úteis e links para ferramentas on-line do CDC, guidelines e fontes. 

          O “Business Pulse: Food Safety” é o oitavo de uma série trimestral criado pela Fundação CDC, 
uma organização independente sem fins lucrativos.  Os outros tópicos até essa data incluem a 
continuidade dos negócios, seguro de assitência médica, segurança da saúde global, a saúde dos 
viajantes, a prevenção da gripe, força de trabalho saudável e saúde do coração. 

         A Fundação CDC, conforme estabelecido pelo  Congresso, ajuda dos Centros de Controle e 
Prevenção de Doenças (CDC) fazer mais, mais rápido,  buscando parcerias público-privadas para 
apoiar o trabalho do CDC para salvar vidas e proteger as pessoas das ameaças de saúde e segurança.  
A Fundação CDC atualmente gerencia mais de 250 programas lideradas pelos CDC nos Estados Unidos 
e em 73 países ao redor do mundo.  Desde 1995, a Fundação CDC lançou 760 programas e arrecadou 
mais de 450 milhões de dólares  para promover a obra do CDC em salvar vidas. 

 Para obter mais informações, visite www.cdcfoundation.org e 
www.cdcfoundation.org/businesspulse/food-safety. 
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