
3º ENCOVISAS DISCUTE COMO ESTABELECIMENTOS 
PODEM REAGIR EM CASO DE DTAS

A qualidade dos alimentos é uma das premissas básicas para bares e restaurantes. Mas nem 
todo o cuidado é suficiente para evitar, ainda que esporadicamente, doenças transmiti-

das por alimentos e água, definidas como DTAs. Para entender como agir ao enfrentar casos 
como esses, o 3º Encovisas (Encontro Nacional de Vigilâncias Sanitárias), que acontece em 
São Paulo no próximo dia 7 de agosto, traz o painel “Como tratar reclamações de DTAs (Do-
enças Transmitidas por Alimentos)”. 

O objetivo do painel é auxiliar os estabelecimentos, explicando como estes podem agir caso 
algum cliente reclame de DTA sofrida após a ingestão de alimentos e/ou bebidas. Além disso, 
o debate busca apresentar medidas preventivas e de controle, incluindo as boas práticas de 
higiene alimentar. 

As DTAs se originam a partir de procedimentos incorretos de manipulação e conservação de 
alimentos e funcionam como um dos principais meios de transmissão de organismos prejudi-
ciais à saúde ou de substâncias tóxicas. Essas doenças podem se apresentar como infecções, 
intoxicações ou toxinfecção. 

Participarão do painel do 3º Encovisas Carlos Augusto Pinto Dias, da Dias e Pamplona advo-
gados, Geraldine Madalosso, da Vigilância Epidemiológica de DTAs da Covisa de São Paulo e 
Eneo Alves da Silva Jr., do laboratório CDL.

Para inscrições e mais informações sobre o encontro, clique aqui.
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3º ENCOVISAS
Quando: 7/8/2014, das 8h às 18h.
Onde: Conselho Regional de Química de São Paulo
             Rua Oscar Freire, 2.039, em Pinheiros. 
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tê m  1 0 %  d e  d e s co nto  s o b re  o  v a l o r  d e  n ã o  a s s o c i a d o s  d a  A N R .

Para mais informações:

(11) 3083-1931 comunicação@anrbrasil.org.br
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