Folha de Informação aos Pacientes do Danbury Hospital

Prevenção de Doenças Transmitidas por Alimentos e Água
seguida, lave-as com uma solução de 1
parte de água sanitária e 10 partes de
água.

O que são doenças transmitidas
por alimentos e água?
Doenças transmitidas por alimentos e água
são infecções causadas pelo consumo de
alimentos e água contaminados com germes,
tais como bactérias ou vírus. Normalmente, as
pessoas saudáveis conseguem combater com
êxito muitas dessas infecções. As que têm um
sistema imunológico enfraquecido correm um
risco maior de desenvolver esses tipos de
doenças. Entre essas pessoas, podem estar
incluídas as que sofrem de certos tipos de
câncer e as que estão recebendo tratamento
de quimioterapia ou radiação.
Pacientes com câncer que estiverem
recebendo tratamento de quimioterapia ou
radioterapia em doses padrão devem seguir as
instruções nutricionais de sua equipe de
assistência oncológica. A capacidade de
combater infecções vai depender de muitos
fatores, inclusive o tipo de câncer, o tipo e a
dosagem do tratamento, assim como outros
fatores de risco que podem estar presentes. É
importante equilibrar uma dieta adequada com
a limitação do risco de infecção.
No caso de pacientes que tiveram transplante
de células-tronco e recebem altas doses de
quimioterapia, ou outros medicamentos que
deprimem o sistema imunológico, existe um
risco maior de infecção a partir de germes
presentes nos alimentos e na água. Seria
importante para esses pacientes evitar o
consumo de alimentos e bebidas de alto risco.

Existem dicas para manuseio
seguro de alimentos que eu
poderia seguir para reduzir o
risco de infecção?

•

Se possível, use tábuas de cozinha
diferentes para cortar: carne crua; carne
cozida; frutas e verduras.

•

Compre alimentos refrigerados que
estejam frios e alimentos congelados que
estejam sólidos. Compre esses alimentos
por último, trazendo-os diretamente para
casa e colocando-os imediatamente na
geladeira / no congelador.

•

Compre somente frutas e verduras frescas
que não estejam “machucadas” e cuja
casca / pele não esteja perfurada. Lave-as
cuidadosamente.

•

Verifique sempre as datas de validade nas
embalagens dos alimentos; não compre
nem use alimentos com data vencida.

•

Guarde carnes cruas e de aves em
recipientes plásticos herméticos (à prova
d’água) para evitar gotejamento sobre
outros alimentos.

•

Cozinhe carnes de aves à temperatura de
180 ºF (83 ºC) e todos os outros alimentos
a 165 ºF (74 ºC), inclusive as sobras.
Toda carne deve estar “bem passada” e
não estar rosada no centro.

•

Ovos devem estar bem cozidos e firmes.

•

Leve as sobras de sopas, caldos e molhos
à plena fervura antes de servir.

•

Refrigere as sobras de comida, no máximo
depois de 2 horas de sua preparação, em
recipientes pequenos e rasos.

•

Evite comprar alimentos vendidos em
balcões de self-service, ”delis”, em
recipientes a granel, balcões de saladas e
bufês.

•

Jogue fora todo alimento preparado,
depois de 72 horas (3 dias) na geladeira,
que estiver aberto, tenha sido usado ou
tenha sobrado.

Segue abaixo uma lista de instruções para o
manuseio seguro de alimentos a fim de reduzir
o risco de doenças transmitidas através deles.
•

Lave as mãos com sabonete e água
corrente antes e depois de preparar
alimentos e antes das refeições.

•

Lave as tábuas de cozinha, superfícies e
cubas das pias com sabão e água; em

Alimentos / Bebidas de Alto Risco a Serem Evitados
•

Alimentos / Bebidas de Alto Risco
Produtos laticínios não pasteurizados

•
•

•

Queijos com bolor, tais como blue cheese,
gorgonzola, brie, feta

•

•

Ovos crus ou mal cozidos e alimentos que
contêm ovos, tais como omeletes, pudins tipo
custard, rabanada, eggnog, ovos cozidos moles
Sucos de frutas e vegetais não pasteurizados
ou espremidos na hora
Carnes, aves, peixes, crustáceos crus ou mal
cozidos, sushi
Brotos de vegetais, tais como brotos de alfafa e
de outras sementes
Todos os morangos, framboesas, amoras, etc.
(berries) frescos e crus
Frutas lisas cruas que não tenham sido
lavadas, descascadas ou cozidas
Mel cru ou não pasteurizado
Frios, carnes processadas e salsichas que não
tenham sido cozidos até soltar vapor
Gelo comprado em máquinas-de-gelo

•

Tofu cru ou mal cozido

•

•

Produtos cereais crus ou não cozidos

•

•
•
•

Levedo de cerveja cru ou mal cozido
EVITE qualquer contacto com fermento cru
Produtos alimentícios fora de validade ou
embolorados
Cervejas não pasteurizadas, tais como certas
cervejas domésticas e de micro-cervejarias
Água da torneira, água engarrafada na fonte,
água de poço ou bebidas geladas feitas de
misturas com esses tipos de água
Nozes cruas e não torradas, ou nozes torradas
em casca
Evite suplementos de extratos herbais por
causa de possível contaminação

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Substitutos Mais Seguros
Produtos laticínios pasteurizados, misturas de
chocolate quente, copinhos de creme (creamers)
embalados individualmente
Ainda mais seguros: leite tratado a alta temperatura
(ultra-heat-treated milk), produtos comercializados
em embalagens esterilizadas para fazer shakes
Queijo americano (American cheese) processado e
pasteurizado
Queijo sem lactose
Ovos pasteurizados; ovos cozidos duros; ovos – e
alimentos que contêm ovos – bem cozidos

•

Sucos pasteurizados

•

Todas as carnes, aves, peixes, crustáceos bem
cozidos
Evitar todos

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Morangos, framboesas, amoras, etc. (berries)
cozidos, congelados ou enlatados
Frutas lavadas com água corrente, descascadas ou
cozidas
Mel pasteurizado
Frios, carnes processadas e salsichas que tenham
sido cozidos até soltar vapor
Use água fervida para encher bandejas de cubos de
gelo
Tofu picado e cozido, fervido em água ou caldo
durante 5 minutos ou mais
Produtos cereais cozidos, tais como pães, cereais
prontos para comer frios, cereais cozidos, macarrão
e arroz cozidos, pretzels, chips de batatas
Pães e pãezinhos assados; massa de pizza e outras
massas completamente assadas
Alimentos que ainda estão dentro do prazo de
validade e não apresentam sinais de bolor
Cerveja pasteurizada, tal como cerveja em garrafa,
em lata ou chope
Água filtrada; ou água fervida durante 1 minuto e
colocada dentro de um recipiente limpo
Nozes torradas, tais como nozes embaladas em
vidros, latas e recipientes de plástico

As informações contidas na tabela acima são fornecidas apenas para fins de conhecimento geral e
exemplificação; não devem substituir os conselhos do seu médico.
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