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Pergunta a 

 

A NR-09 estabelece que os riscos potenciais devam ser objeto de análise na etapa de 

antecipação destes mesmos riscos, mesmo que a presença destes riscos potenciais seja 

posteriormente desmentida por análises mais aprofundadas.  

Desta forma, no mínimo, o PPRA do setor de açougue de um supermercado deverá fazer 

menção a riscos biológicos na etapa de antecipação e reconhecimento dos riscos, conforme 

expressamente estabelecido na NR 09, in verbis: 

“9.3.1 O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais deverá incluir as seguintes etapas: 

a) antecipação e reconhecimentos dos riscos; (grifo nosso)”. 

Além disso, considerando: 

– a informação de que a carne e as vísceras foram inspecionadas no frigorífico, portanto 

antes de sua saída deste estabelecimento, e que houve posterior manipulação das mesmas 

no setor de açougue; 

– que muitos agentes biológicos patogênicos, por sua própria natureza, crescem e se 

desenvolvem em material orgânico apropriado, incluindo carne e vísceras, desde que haja 

condições propícias para tal; 

– que a carne e as vísceras podem sofrer contaminação com agentes biológicos patogênicos, 

p.ex. Leptospira interrogans, durante a manipulação no setor de açougue, especialmente se 

não forem adotadas as medidas das Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de 

Alimentos e para Serviços de Alimentação; 

– que as doenças ocupacionais, inclusive as infecciosas, decorrentes da manipulação de 

carne e vísceras não se restringem a carbunculose, brucelose e tuberculose, e incluem 

verrugas virais e erisipeloide, p.ex.; 

entendemos que o setor de açougue também deverá identificar o risco biológico durante o 

reconhecimento dos riscos ambientais no PPRA. 

Portanto, para a FUNDACENTRO, o PPRA de um setor de açougue de supermercado deve 

incluir o risco biológico, no mínimo, como um risco ambiental potencial que deve ser 

antecipado e reconhecido, como estabelecido na alínea a) do item 9.3.1 da NR-09. 

 

 

Pergunta b 

Sim, pois, como mencionado anteriormente, é possível haver a contaminação da carne e 

vísceras durante o transporte, armazenamento e manipulação, acarretando exposição a 

patógenos que anteriormente não estavam presentes nesses produtos. 

 

 

Pergunta c 

A inspeção da carne tem por finalidade impedir que as pessoas consumam produtos 

impróprios. Além disso, o selo da SIF só atesta a qualidade da carne e seu consumo seguro 

no momento da inspeção e enquanto as condições ambientais não permitirem o crescimento 

e desenvolvimento de microrganismos que propiciem a deterioração do produto. Por exemplo, 
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a embalagem inviolada e/ou o armazenamento da carne em baixas temperaturas são 

algumas das medidas para sua preservação. Assim, conforme informação fornecida, a carne 

e as vísceras usadas pelo açougue estavam liberadas para consumo até o momento em que 

foram inspecionadas no frigorífico fornecedor do supermercado. A partir deste momento, a 

garantia da manutenção de sua qualidade e a adequação para o consumo dependeram 

diretamente da implementação das Boas Práticas para Estabelecimentos Comerciais de 

Alimentos e para Serviços de Alimentação. Nada podemos afirmar sobre este assunto, pois 

não foram recebidas informações sobre a implantação e implementação destas Boas Práticas 

no setor de açougue do supermercado. 

 

  

Pergunta d 

Caso haja manipulação e preservação inadequada dos produtos pode ocorrer a proliferação 

de vários organismos patogênicos, podendo expor os consumidores a algumas enfermidades;  

p. ex., gastroenterocolite aguda (Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes, Salmonella e 

Escherichia coli) e cisticercose (Taenia solium e T. saginata). 

  

 

 

São Paulo, 09 de setembro de 2014 
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