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RESUMO 

 

NÍVEL DE CONHECIMENTO DOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS DO 

SERVIÇO DE APROVISIONAMENTO DA ACADEMIA MILITAR DAS  

AGULHAS NEGRAS 

 

AUTOR: Yan Pereira Simão 

ORIENTADORA: Profa. Dra. Sabrina Sauthier Monteiro 

 

A segurança alimentar tornou-se um tema de grande relevância e preocupação mundialmente, 

pois se sabe que qualquer erro em alguma das fases de produção até o consumo final dos 

alimentos pode causar sérios danos à saúde do consumidor e, em alguns casos, pode até levar à 

morte. Este trabalho teve como objetivo verificar o nível de conhecimento dos manipuladores 

de alimentos do Serviço de Aprovisionamento da Academia Militar das Agulhas Negras 

(AMAN) sobre segurança alimentar. Para a realização da pesquisa, foi aplicado um 

questionário, com onze perguntas fechadas, com os manipuladores de alimentos do rancho da 

AMAN, durante o mês de maio de 2018. Os manipuladores foram convidados a participar da 

pesquisa e, assim fizeram, após a leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. No que se refere aos resultados, responderam ao questionário 72% dos 

manipuladores de alimentos (n=26) do total de 36 indivíduos que trabalham no Setor de 

Aprovisionamento (APROV) da AMAN. A maioria não apresentou dúvidas quanto à resposta 

correta acerca do conceito de higiene, 81% (n=21) dos manipuladores assinalaram a alternativa 

correta. Dentre os manipuladores, 88% (n=23) sabem que lanchonetes, padarias e cozinhas 

industriais devem possuir, obrigatoriamente, um manual de boas práticas. As questões sobre a 

natureza da contaminação, ou seja, sobre qual o tipo de contaminação (físico, químico ou 

biológico) ocorreu nos exemplos das situações questionadas, observou-se que parte 

considerável dos manipuladores confundiu o tipo de contaminação presente na primeira 

situação, que trata sobre contaminação química, na qual 69% dos manipuladores (n=18) 

acertaram a questão. Em relação à contaminação física, 84% (n=22) dos manipuladores 

compreenderam o exemplo abordado e 88% (n=23) dos manipuladores acertaram o 

questionamento sobre contaminação biológica. Sobre contaminação cruzada, 69% dos 

manipuladores (n=18) assinalaram a alternativa correta, enquanto 31% (n=8) escolheram 

alternativas incorretas. A questão sobre os Procedimentos Operacionais Padronizados, que é 

outro assunto de extrema importância e necessidade que deve ser compreendido por todos os 

funcionários que manipulam alimentos, somente 23% (n=6) dos manipuladores marcaram a 

alternativa certa, já a maioria dos indivíduos, 77% (n=20), escolheu alternativas incorretas. De 

acordo com os resultados e dados obtidos, foi identificado que os manipuladores em geral 

apresentaram um bom nível de conhecimento sobre o assunto. Porém, como se trata de 

alimentação, todos os manipuladores devem possuir vasto conhecimento sobre o tema e, para 

isso ocorrer, o presente trabalho sugere que seria de grande importância a implementação de 

cursos de capacitação à população de manipuladores do APROV da AMAN.  

 

Palavras-chave: Boas práticas. Manipuladores de alimentos. Segurança alimentar.  

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

LEVEL OF KNOWLEDGE OF FOOD HANDLERS OF THE SUPPLY SERVICE OF 

THE MILITARY ACADEMY AGULHAS NEGRAS 

 

AUTHOR: Yan Pereira Simão 

ADVISOR: Profa. Dra. Sabrina Sauthier Monteiro 

 

Food safety has become a topic of great relevance and concern worldwide since any mistake at 

any stage of production to final consumption of food can cause serious harm to the health of 

consumers and, in some cases, it can even prompt to death. This work aimed to verify the level 

of knowledge of food handlers of the Procurement Service of the Military Academy of Agulhas 

Negras (AMAN) on food safety. In order to carry out the research, a questionnaire, with eleven 

closed questions, was applied with the food handlers of the AMAN´s ranch during the month 

of May 2018. The manipulators were invited to participate in the research and they did so after 

the reading and signing of the Free and Informed Consent Term. Regarding the results, 72% of 

the food handlers (n = 26) of the 36 individuals working in the Provisioning Sector (APROV) 

of the AMAN responded to the questionnaire. The majority did not present doubts as the correct 

answer about the concept of hygiene, 81% (n = 21) of the manipulators pointed out the correct 

alternative. Among the manipulators, 88% (n = 23) know that snack bars, bakeries and 

industrial kitchens must have a good practice manual. Questions about the nature of the 

contamination, in other words, about what type of contamination (physical, chemical or 

biological) occurred in the examples of the situations questioned, it was observed that a 

considerable part of the manipulators confused the type of contamination present in the first 

situation, that deals with chemical contamination, in which 69% of the manipulators (n = 18) 

answered the question correctly. Regarding the physical contamination, 84% (n = 22) of the 

manipulators understood the example discussed and 88% (n = 23) of the manipulators answered 

correctly the question about biological contamination. On cross contamination, 69% of the 

manipulators (n = 18) indicated the correct alternative, while 31% (n = 8) chose incorrect 

alternatives. The issue of Standard Operating Procedures, which is another matter of extreme 

importance and necessity that must be understood by all food handlers, only 23% (n = 6) of the 

manipulators chose the correct alternative, while most individuals, 77% (n = 20), chose 

incorrect alternatives. According to the results and data obtained, it was identified that the 

manipulators in general presented a good level of knowledge on the subject. However, since it 

is about food, all manipulators must have extensive knowledge about the subject and, for this 

to occur, the present work suggests that it would be of great importance to implement training 

courses to the population of manipulators of AMAN’s APROV. 

 

Keywords: Good practices. Food handlers. Food safety.  
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1 INTRODUÇÃO  

  

 Atualmente, percebe-se que é cada vez maior a preocupação com segurança alimentar, 

pois qualquer erro em uma das suas fases de produção pode gerar graves consequências para a 

saúde dos consumidores, podendo levar a morte. Por isso, torna-se fundamental que os 

estabelecimentos que trabalham com alimentação garantam a segurança e a qualidade dos 

alimentos, tendo em vista a grande preocupação relacionada com a saúde e o bem-estar dos 

comensais. Para isso, é de extrema importância a conscientização dos manipuladores de 

alimentos com relação ao assunto. 

 Nesse contexto e com as preocupações atuais na busca de maneiras que proporcionem 

alimentos com mais qualidade a serem servidos nas Organizações Militares (OM) para seus 

soldados, de modo a evitar a ocorrência de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA), o 

trabalho tenta ligar as exigências citadas com o Serviço de Aprovisionamento (APROV) da 

Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN). 

 O APROV da AMAN é a seção responsável pela produção das refeições servidas na 

Academia, são servidas aproximadamente 12 mil refeições diárias, portanto é evidente a 

preocupação do serviço em relação à segurança alimentar.  A Portaria Normativa Nº 753 do 

Ministério da Defesa (MD), aprova o Regulamento de Segurança dos Alimentos das Forças 

Armadas - MD42-R01. O presente Regulamento tem por finalidade estabelecer os requisitos 

essenciais de Boas Práticas de Fabricação (BPF) e Procedimentos Operacionais Padronizados 

(POP) para os Serviços de Alimentação em OM, respeitadas as particularidades de cada Força 

(BRASIL, 2015). 

A confecção de alimentos seguros é imprescindível para impedir enfermidades 

decorrentes das mesmas, e os manipuladores de alimentos tem grande responsabilidade durante 

esse processo. Nas OMs do Exército Brasileiro (EB) cresce de importância a preocupação 

quanto a inocuidade dos alimentos, pois as ações ligadas a alimentação dos indivíduos 

influencia diretamente no moral da tropa, o que deu origem a pesquisa do estudo em questão, a 

fim de aprofundar os conhecimentos referentes no que tange à segurança alimentar no APROV 

de uma OM, de forma a verificar o grau de responsabilidade, compromisso, sensibilização e 

capacidade dos seus integrantes, e a existência de normas estipuladas pelos POPs e por BPF 

para assim produzir os resultados. 

Porém, o conteúdo abstrato dos treinamentos de segurança alimentar e de higiene é um 

obstáculo para o aprendizado, em função da baixa qualificação da maioria dos manipuladores 

de alimentos e normalmente não atrai a atenção e o interesse desse tipo de público. Sendo assim, 
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um treinamento que alcance o público em questão, com linguagem acessível e que seja capaz 

de prender a atenção, pode ser o diferencial para formar uma equipe de trabalho motivada e 

comprometida com bons resultados. Cabe ressaltar que atividades de educação sanitária 

dirigidas aos manipuladores constituem as ações mais eficientes, duradouras e econômicas para 

garantir a qualidade dos alimentos (GERMANO, 2003).  

 

1.1 OBJETIVOS 

  

1.1.1 objetivo geral 

 

Verificar o nível de conhecimento dos manipuladores de alimentos do Serviço de 

Aprovisionamento da Academia Militar das Agulhas Negras sobre segurança alimentar. 

  

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Elaborar uma avaliação diagnóstica sobre segurança alimentar; 

Propor possíveis soluções para garantir a qualidade e segurança alimentar das refeições 

produzidas pelos manipuladores do Serviço de Aprovisionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
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2.1 SEGURANÇA ALIMENTAR 

  

 Segurança alimentar é um desafio atual e visa à oferta de alimentos que não acarretem 

riscos à saúde do consumidor. A fiscalização da qualidade dos alimentos deve ser feita, não só 

no produto final, mas em todas as etapas da produção, desde o abate ou colheita, passando pelo 

transporte, armazenamento e processamento, até a distribuição final ao consumidor 

(VALENTE; PASSOS, 2004). 

 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) aprovou a Resolução - RDC Nº 

216, que dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação, 

que visa o constante aperfeiçoamento das ações de controle sanitário na área de alimentos com 

objetivos a proteção à saúde da população, a necessidade de harmonização da ação de inspeção 

sanitária em serviços de alimentação e a elaboração de requisitos higiênico-sanitários gerais 

para serviços de alimentação aplicáveis em todo território nacional (BRASIL, 2004). 

 Nos últimos tempos houve maior preocupação quanto à segurança alimentar, que está 

ligada diretamente a qualidade de vida dos consumidores de alimentos, ou seja, uma categoria 

do conhecimento prático que une uma estratégia de preservação e de bem-estar individual e 

social (VOGT, 2005). Dessa forma, percebe-se que é de suma importância a criação de medidas 

para garantir a segurança dos alimentos, de modo a mantê-los em boas condições em todas as 

etapas do processo, ou seja, desde seu recebimento até seu devido consumo. 

 

2.1.1 Histórico sobre segurança alimentar  

 

Sabe-se que em meados de 1970 o conceito de segurança alimentar referia-se ainda a 

países e não aos indivíduos, tendo assim, como foco de estudo os problemas globais de 

abastecimento daquela época. A Conferência Mundial de Alimentação, que foi realizada no ano 

de 1974, em Roma, foi um importante marco no quesito de propagação e expansão do tema de 

segurança alimentar, pois nela a segurança alimentar foi definida como a garantia de adequação 

do suprimento alimentar mundial para sustentar a expansão do consumo e compensar eventuais 

flutuações na produção e nos preços (CUNHA, 2005). 

Segundo Cunha (2005), alguns anos após a Conferência de Roma, com a percepção de 

que a Revolução Verde e os problemas de fome e miséria que assoavam em todo o mundo não 

iriam gerar uma redução nos níveis de pobreza e de má nutrição, o conceito de segurança 

alimentar foi redefinido. Sendo assim, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e 
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Alimentação no ano de 1983 adicionou no conceito a garantia do acesso físico e econômico das 

pessoas à alimentação básica que elas necessitavam. 

No Brasil essa preocupação com a segurança alimentar surgiu nos anos 80, com a 

criação do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase), fundado pelo 

pesquisador Herbert de Souza, o Betinho, e tinha como objetivo principal verificar as realidades 

do povo brasileiro tanto nos campos políticos, econômicos como também no campo social. Já 

no começo dos anos 90 o Ibase junto com o IBGE publicou um estudo intitulado “Mapa da 

Fome”, no qual indicava que cerca de 32 milhões de pessoas no Brasil possuíam renda familiar 

insuficiente sequer para comprar uma cesta básica por mês. Esse estudo mais tarde foi uma 

oportunidade para a realização da campanha de Ação da Cidadania Contra a Fome e a Miséria 

e Pela Vida, liderada por Betinho (CUNHA,2005). 

De acordo com Cunha (2005), essa campanha teve tão forte repercussão que 

sensibilizou o presidente Itamar Franco que criou o Conselho Nacional de Segurança e 

Nutricional (Consea), considerando que a segurança alimentar e nutricional sustentável é um 

direito de todos, com o acesso a alimentos de qualidade com regularidade e em quantidade 

suficiente, para que não  comprometa com necessidades indispensáveis, respeitando assim tanto 

as diversidades culturais e sociais como também as econômicas e ambientalmente sustentáveis,  

tendo como base as práticas alimentares promotoras de saúde. Destaca-se ainda a abrangência 

do conceito de segurança alimentar nos anos 90, já que o alimento se tornou fundamental para 

uma vida mais ativa e saudável, passando a englobar pontos como preferência individual, 

balanço nutricional e inocuidade dos alimentos (CUNHA,2005). 

 

2.1.2 A segurança alimentar no Exército Brasileiro 

 

 A portaria normativa Nº 753/MD, de 30 de março de 2015, que Aprova o Regulamento 

de Segurança dos Alimentos das Forças Armadas – MD42-R01 é o documento mais atualizado 

abordando sobre o tema de segurança dos alimentos na Forças Armadas e tem as seguintes 

finalidades: 

 
O presente Regulamento tem por finalidade estabelecer os requisitos essenciais de 

boas práticas e procedimentos operacionais padronizados (POP) para os Serviços de 

Alimentação em Organizações Militares (OM), respeitadas as particularidades de 

cada Força. A implementação dessas medidas inclui a adoção dos preceitos relativos 

à inocuidade dos alimentos e a sistematização de ações voltadas à segurança dos 

alimentos (BRASIL, 2015, p. 15).  
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   Esta publicação atende à necessidade de constante aperfeiçoamento das ações de 

controle sanitário na área de alimentos, visando à proteção da saúde do potencial humano das 

OMs, bem como ao imperativo de compatibilizar a legislação vigente no âmbito das Forças 

Armadas, relativa às condições higiênico-sanitárias no processamento e preparo de alimentos, 

com as normas dos órgãos de Vigilância Sanitária em vigor. Esta portaria tem por objetivos 

garantir a adoção dos requisitos essenciais de BPF e POP nos serviços de alimentação no âmbito 

das OMs e o efetivo controle das responsabilidades inerentes (BRASIL, 2015). 

 

2.2 BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO 

 

  As BPF são procedimentos que devem ser adotados por serviços de alimentação, a fim 

de garantir a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos alimentos com a legislação 

sanitária (BRASIL, 2004).  

As boas práticas englobam tanto o asseio pessoal de quem manipula os alimentos e 

demais funcionários da empresa como também a higiene dos alimentos e o ambiente físico  no 

qual são manipulados (SEBRAE, s.d.) 

 De acordo com Lopes (2000), as BPF podem ser desdobradas em requisitos 

fundamentais: higiene pessoal (que foca a higiene pessoal, uniformes, adornos, exames médicos, 

treinamentos, etc.); higiene ambiental (condições de edificação, instalações sanitárias, 

vestiários, lavatórios, áreas de produção e estocagem de alimentos, serviço de água potável, 

tratamento de lixo, etc.); higiene operacional (regras relativas às condições de processo, visando 

evitar a contaminação cruzada, ou condições que propiciem a multiplicação microbiana, acesso 

ou abrigo e proliferação de pragas, etc.); procedimentos de limpeza e desinfecção (deve indicar 

o método de limpeza, a periodicidade, concentração de produtos, tempo de ação, forma de 

estocagem de produtos químicos, responsável pelos procedimentos, treinamentos, etc.); e, 

controle integrado de pragas (programas de prevenção, produtos utilizados e suas concentrações, 

equipamentos de aplicação, frequência de inspeção, responsáveis, treinamentos, etc.). 

 Para se definir os requisitos fundamentais das boas práticas deve se conhecer o produto 

a ser produzido, a área física, os procedimentos pelos quais o produto irá passar, e definir os 

perigos do processo, para que se possa atuar preventivamente em todos os pontos que ofereça 

perigos de contaminação, biológica, química ou física, ao produto final (LOPES, 2000). 

 Implementar as BPF principalmente para os manipuladores de alimentos é primordial 

para garantir a qualidade alimentar. O treinamento e a aplicação são um dos meios mais eficazes 

e econômicos para superar as inadequações existentes na manipulação de alimentos, evitando 
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desse modo a contaminação cruzada, o armazenamento e o preparo inadequados, e ainda as 

contaminações por parte dos próprios manipuladores (COLOMBO; OLIVEIRA; SILVA, 2009).  

   Nos estabelecimentos onde há grande manipulação de alimentos, deve-se enfatizar a 

necessidade de contratar um responsável técnico com formação específica; em conjunto com a 

Vigilância Sanitária, esse profissional deverá desenvolver um manual de boas práticas, para ser 

seguido por aqueles que mantêm contato com alimentos, nas áreas de recebimento, 

armazenamento a seco e a frio, manipulação, exposição, distribuição e transporte. Este 

profissional será o elemento multiplicador de boas práticas sanitárias, para todos os 

manipuladores de alimentos (VALENTE; PASSOS, 2004).  

 É de extrema importância possuir o manual  BPF em estabelecimentos que manipulam 

alimentos, visto que ele é o documento que aborda sobre as operações realizadas pelo 

estabelecimento, incluindo no mínimo, os requisitos higiênico-sanitários dos edifícios; a 

manutenção e higienização das instalações, dos equipamentos e dos utensílios; o controle da 

água e de abastecimento; o controle integrado de vetores e pragas urbanas; a capacitação 

profissional; o controle da higiene e da saúde dos manipuladores; o manejo de resíduos; o 

controle e a garantia de qualidade do alimento preparado (GOTTARDI, 2006; BRASIL, 2004).  

  

2.3 PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRONIZADOS 

 

 Os POPs, como são mais conhecidos, são procedimentos escritos de forma objetiva que 

estabelecem instruções sequenciais para a realização de operações rotineiras e específicas na 

manipulação de alimentos. A RDC Nº 216/04 exige que o estabelecimento possua POPs 

relacionados aos seguintes procedimentos: higienização de instalações, equipamentos e móveis; 

controle integrado de vetores e pragas urbanas; higienização do reservatório; higiene e saúde 

dos manipuladores (BRASIL, 2004). 

 Esses documentos devem conter a descrição detalhada do procedimento em questão, a 

forma de monitoramento, incluindo os registros utilizados (planilhas, checklist, etc.), e as ações 

corretivas que podem ser tomadas se houver desvios identificados nos monitoramentos. É 

necessário que os responsáveis façam uma verificação para avaliar se os procedimentos estão 

sendo cumpridos de forma efetiva e eficaz ou se devem ser melhorados para o seu sucesso 

(SEBRAE, s.d.). 

 Os POPs tem por objetivo tornar uniforme a execução de tarefas essenciais, de forma a 

padronizar e minimizar os desvios na execução destas tarefas. Sendo assim, quando bem 
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aplicados garantem que a qualidade no estabelecimento seja a mesma, independente do 

momento que o usuário se dirigir ao estabelecimento (BRASIL, 2002; LIMA 2005). 

Percebe-se então, que esses procedimentos nada mais são do que uma série de 

normas/orientações que visam uma padronização de atividades de rotina em um 

estabelecimento, visando manter a qualidade dos produtos disponibilizados aos seus usuários. 

 

2.4 DOENÇAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS 

 

  Segundo Brasil (2015), DTA são doenças causadas pela ingestão de alimentos ou 

bebidas contaminadas com micro-organismos patogênicos; é o mesmo que Doenças Veiculadas 

por Alimentos (DVA) ou Enfermidades Veiculadas por Alimentos (EVA). 

Existem três tipos de doenças transmitidas pelos alimentos:  as de origem física, de 

origem química e as de origem microbiológica (GERMANO et al., 2000).  

Nos dias de hoje as toxinfecções alimentares de origem microbiana tem sido 

consideradas o problema de saúde mais amplo no mundo e umas das causas significativas não 

só da diminuição da produtividade, mas também das perdas econômicas que afetam os países, 

empresas e até mesmo simples consumidores (NASCIMENTO, 2002). 

Denomina-se surto de DTA quando duas ou mais pessoas exibem sintomas semelhantes 

depois de ingerirem alimentos ou água de uma mesma origem (BRASIL, 2015). As doenças 

transmitidas pelos alimentos contribuem para uma parcela considerável da morbi-mortalidade 

geral, enquanto a contaminação dos alimentos por substâncias químicas é um problema cada 

vez maior em países em desenvolvimento (SILVA, 1999). 

 Casos de DTAs ocorridas em um estabelecimento denigrem o nome da empresa no 

mercado, trazendo insegurança para os clientes. Por outro lado, serviços de qualidade e 

segurança alimentar aumentam a confiabilidade dos clientes à marca e àquela empresa. 

 De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), “a alimentação deve ser 

disponível em quantidade e qualidade nutricionalmente adequadas, além de ser livre de 

contaminações que possam levar ao desenvolvimento de doenças de origem alimentar”. Os 

alimentos contaminados são lesivos à saúde das pessoas que os consomem, ocasionando 

inúmeras enfermidades. As pesquisas evidenciam que os agentes etiológicos são, na maior parte 

dos casos, micro-organismos, e a contaminação pode acontecer em múltiplas etapas do preparo 

do alimento. Deste modo, são essenciais ações de fiscalização em todas as fases do 

processamento: colheita, conservação, manipulação, transporte, armazenamento, preparo e 

distribuição dos alimentos (BOULOS, 1999).  
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3 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

3.1 POPULAÇÃO 

 

 Foi aplicado um questionário (Figura 1) com onze (11) perguntas, baseado no curso 

online sobre Boas Práticas nos Serviços de Alimentação, do Sebrae (s.d.), com a população de 

manipuladores de alimentos do APROV da AMAN, para possibilitar a realização do 

diagnóstico do serviço. Esse questionário foi a avaliação diagnóstica utilizada para verificação 

do nível de conhecimento dos manipuladores de alimentos. A aplicação do questionário ocorreu 

durante o mês de maio de 2018. 

Ainda, o projeto de pesquisa foi submetido à aprovação pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

de acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde 196/96, "toda pesquisa envolvendo 

seres humanos deverá ser submetida à apreciação de um Comitê de Ética em Pesquisa". Desta 

forma os voluntários para participarem da pesquisa estavam de acordo e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 1). 

 

3.2 MÉTODOS 

 

 Por se tratar de um campo de investigação de ensinamentos já conhecidos, foi realizada 

uma pesquisa do tipo descritiva visando identificar os fatores que determinam ou contribuem 

para a ocorrência do fenômeno pesquisado. Este tipo de pesquisa envolveu o uso de técnicas 

padronizadas de coleta de dados: questionário e observação sistemática, visando descrever as 

características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações 

variáveis. Fatos foram observados, registrados, analisados, classificados e interpretados, sem 

interferência do pesquisador, assumindo assim, em geral, a forma de levantamento. 

 Quanto a abordagem foi realizada uma pesquisa quantitativa, visando garantir a precisão 

dos resultados da avaliação diagnóstica e evitar distorções nas análises de variáveis. Para a 

coleta de dados foi feito um levantamento, buscando analisar quantitativamente, as 

características da população de manipuladores da área de manipulação do APROV da AMAN, 

através da aplicação do questionário com perguntas fechadas relacionadas a conhecimentos de 

BPF, POPs e segurança alimentar. 
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Figura 1 – Questionário utilizado para a coleta de dados. 

 

Fonte: SEBRAE, s.d. 

 

 

 



19 

Figura 1 – Continuação. 

 

Fonte: SEBRAE, s.d. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Neste capítulo estão abordados os resultados da avaliação diagnóstica aplicada aos 

manipuladores de alimentos do APROV da AMAN, que teve como objetivo verificar o nível 

de conhecimento sobre segurança alimentar dos mesmos. Para isso, cerca de 72% do efetivo 

total (n=26) dos 36 manipuladores responderam ao questionário contendo 11 questões objetivas. 

Os resultados obtidos foram apresentados em gráficos. 

 A primeira questão abordava sobre o conceito de higiene, que é uma preocupação 

presente em todo processo de implantação das boas práticas. Os resultados obtidos encontram-

se no gráfico 01. 

 

Gráfico 01 – A preocupação com a higiene está presente em todo processo de implantação das 

boas práticas. Assim, conceituamos a Higiene como: 

Fonte: AUTOR, 2018. 

  

Observa-se que na primeira questão, cuja alternativa correta é quarta opção, os 

manipuladores em sua maioria não apresentaram dúvidas quanto a resposta correta acerca do 

conceito de higiene. Como pode ser observado no gráfico 1, cerca de 81% (n=21) dos 

manipuladores assinalaram a alternativa correta, que define higiene como hábitos e condutas 

que são capazes de prevenir o aparecimento de doenças, mantendo a saúde e o bem-estar dos 

indivíduos enquanto 19% (n=5) escolheram outras alternativas. 
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A segunda questão (Gráfico 02) perguntava sobre quais estabelecimentos deveriam 

possuir, obrigatoriamente, um manual de boas práticas.  

 

Gráfico 02 – Escolha a opção onde todos os estabelecimentos, obrigatoriamente devem ter um 

manual de boas práticas: 

 
Fonte: AUTOR, 2018. 

 

Observa-se que na segunda questão, cuja alternativa correta é a terceira opção, os 

manipuladores como um todo não apresentaram dúvidas quanto ao resultado correto acerca dos 

estabelecimentos que obrigatoriamente devem possuir um manual de boas práticas. Como 

pode-se observar no gráfico 02, 88% (n=23) dos indivíduos assinalaram a alternativa correta, 

que diz que lanchonetes, padarias e cozinhas industriais devem possuir, obrigatoriamente, um 

manual de boas práticas, enquanto 12% (n=3) escolheram outras alternativas. 

A terceira questão abordava sobre o monitoramento das temperaturas dos alimentos 

expostos em uma linha de servir e a medição de temperatura de duas em duas horas e registro 

em planilha própria. Em uma das verificações, a temperatura do feijão no balcão térmico estava 

a 54 ºC. A questão perguntava qual das medidas o responsável deveria executar para que o 

feijão voltasse a ser um alimento seguro e os resultados obtidos estão disponíveis no gráfico 03. 

Observa-se que na terceira questão, cuja alternativa correta é a segunda opção, a maioria 

dos manipuladores não apresentaram dúvidas quanto ao resultado correto acerca do 

procedimento a ser realizado para que o feijão voltasse a ser um alimento seguro. Como pode-
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se observar no gráfico, cerca de 85% (n=22) assinalaram a alternativa correta quanto ao 

procedimento a ser executado, mas 15% (n=4) escolheram outras alternativas que são incorretas. 

 

Gráfico 03 – O responsável pelo monitoramento das temperaturas dos alimentos expostos de 

um restaurante, faz a medição de duas em duas horas e registra-as em planilha 

própria. Em uma das verificações, a temperatura do feijão no balcão térmico estava 

a 54 ºC. Qual das medidas abaixo o responsável deve executar para o feijão voltar 

a ser um alimento seguro? 

 
Fonte: AUTOR, 2018. 
 

As próximas três questões (Gráficos 04, 05 e 06) abordam sobre a natureza da 

contaminação, ou seja, sobre qual o tipo de contaminação (físico, químico ou biológico) ocorreu 

nos exemplos das situações questionadas. A pergunta 4, foi sobre qual tipo de contaminação 

ocorreu quando o auxiliar do cozinheiro levou os utensílios para lavar no tanque e utilizou 

detergente, enxaguando-os e imergindo-os em solução clorada, preparada sem utilizar o 

medidor, e devolvendo-os ao chefe para uso. Os resultados obtidos estão disponíveis no gráfico 

04. 

A alternativa correta é a segunda alternativa, ou seja, contaminação química, parte 

considerável dos manipuladores confundiu o tipo de contaminação presente na situação, o que 

mostra uma deficiência dos mesmos quanto a este assunto. Como pode-se observar no gráfico 

04, 69% dos manipuladores (n=18) assinalaram a alternativa correta. Porém, cerca de 27% (n=7) 

escolheram a contaminação física e 4% (n=1) assinalou a contaminação biológica. 

A questão seguinte abordava sobre um cozinheiro que estava recheando um empadão, 

quando acidentalmente um funcionário atingiu a lâmpada fluorescente com a escada, caindo 
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caquinhos sobre a bancada, portanto a dúvida é sobre o tipo de contaminação que pode ter 

ocorrido (Gráfico 05). 

 

Gráfico 04 – O auxiliar do cozinheiro leva os utensílios para lavar no tanque e utiliza detergente, 

enxágua-os e imerge-os em solução clorada, preparada sem utilizar o medidor, e 

devolve-os ao chefe para uso. Que tipo de contaminação ocorreu nessa situação? 

 
Fonte: AUTOR, 2018. 

 

Gráfico 05 – Um cozinheiro está recheando um empadão quando acidentalmente um 

funcionário atingiu a lâmpada fluorescente com a escada, caindo caquinhos 

sobre a bancada. Que tipo de contaminação ocorreu nessa situação? 

 
Fonte: AUTOR, 2018. 
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Observa-se que na quinta questão, cuja alternativa correta é a primeira, contaminação 

física, 84% (n=22) dos manipuladores acertaram a questão. Contudo, 15% (n=4) escolheram a 

contaminação química. 

A sexta questão (Gráfico 06) perguntava sobre qual tipo de contaminação ocorreu 

quando o auxiliar terminou de utilizar a tábua de corte em que estava cortando frango, passa 

uma água e utiliza para cortar queijo.  

 

Gráfico 06 – O auxiliar termina de utilizar a tábua de corte em que estava cortando frango, 

passa uma água e utiliza para cortar queijo. Que tipo de contaminação ocorreu nessa 

situação? 

 
Fonte: AUTOR, 2018. 

 

A alternativa correta é contaminação biológica, e 88% (n=23) dos manipuladores 

acertaram, enquanto 12% (n=3) escolheram contaminação química. Percebe-se uma deficiência 

no conhecimento dos manipuladores em distinguir as diferenças entre os tipos de contaminação. 

Pressupõe-se que pode ter ocorrido uma falha no processo de capacitação desses funcionários, 

ou os mesmos ainda não foram treinados, e, caso já tenham sido, nota-se a necessidade de 

reforçar essa parte do aprendizado. 

A sétima questão abordava sobre a atitude do auxiliar de cozinha, que retirou da 

geladeira uma quantidade de carne para ser cortada em bife em temperatura que levará 

aproximadamente uma hora e vinte minutos manipulando. Os resultados obtidos para essa 

questão estão no gráfico 07. 
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Gráfico 07 – O auxiliar de cozinha retirou da geladeira uma quantidade de carne para ser 

cortada em bife em temperatura que levará aproximadamente uma hora e vinte 

minutos manipulando. O que você acha da atitude do auxiliar? 

 
Fonte: AUTOR, 2018. 

 

Observa-se que a maior parte dos manipuladores, 73% (n=19) acreditam que a resposta 

correta concorda com a ação realizada pelo auxiliar de cozinha que acha que não teria problema 

a carne ficar exposta por uma hora e vinte minutos enquanto está sendo cortada. Em 

contrapartida, a resposta mais adequada é a terceira opção que afirma que o auxiliar de cozinha 

retirou uma quantidade superior à que deveria, pois, a carne ficaria fora da refrigeração por um 

período que pode colocar em risco os consumidores, portanto somente 19% dos manipuladores 

(n=5) acertaram a questão.  

A próxima questão, gráfico 08, trata sobre a presença de pragas em serviços de 

alimentação. A maior parte dos manipuladores 54% (n=14) escolheram a terceira alternativa e 

8% (n=2) marcaram a alternativa correta que era a primeira. Contudo, as duas opções são muito 

semelhantes e só se diferenciam, pois uma trata da perda de clientes e a outra da perda de 

funcionários. Isso demonstra a característica do serviço devido os comensais serem 

considerados funcionários (alimentação institucional) e não clientes (como em um restaurante 

comercial). Logo a presença de pragas em serviços de alimentação é indesejável para qualquer 

um dos tipos de serviços supracitados. 

A questão nove (Gráfico 09) abordava sobre a contaminação cruzada que é um assunto 

de grande importância e que deve ser bem esclarecida para ser evitada durante os processos. 
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Gráfico 08 – A presença de pragas em serviços de alimentação é indesejável e pode trazer 

diversos problemas, como: 

 
Fonte: AUTOR, 2018. 

 

Gráfico 09 – Com relação à contaminação cruzada, marque a alternativa correta. 

 
Fonte: AUTOR, 2018. 
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Observa-se que na nona questão, cuja alternativa correta é a última opção, parte 

considerável dos manipuladores confundiram-se quanto ao tema abordado. Como pode-se 

observar no gráfico 09, 69% dos manipuladores (n=18) assinalaram a alternativa correta, que 

diz que contaminação cruzada é contaminação de um alimento por substâncias ou agentes 

estranhos, de origem biológica, química ou física que se considerem nocivos ou não para a 

saúde humana, através do contato direto do alimento com algo que está contaminado, enquanto 

31% (n=8) escolheram alternativas incorretas. A contaminação cruzada não pode causar 

dúvidas nos processos que os manipuladores de alimentos estão inseridos, pois se os mesmos 

não souberem do que se trata, a contaminação poderá ocorrer por falha humana e isso poderá 

causar graves danos a saúde dos comensais, assim como colocar em descrédito toda a produção 

do serviço. 

A décima questão (Gráfico 10) trouxe uma abordagem um pouco diferente das demais 

questões, pois era para completar as lacunas da frase. 

 

Gráfico 10 – O “x” é outro fator de grande “x” na implantação das “x” em um restaurante, pois 

a exposição de resíduos pode contaminar o alimento. 

 
Fonte: AUTOR, 2018. 

 

Observa-se que na décima questão, 65% (n=17) dos manipuladores optaram pela 

alternativa correta que é a quarta opção. Parte considerável dos manipuladores apresentaram 

dúvidas quanto ao assunto abordado, pois 35% (n=9) escolheram outras alternativas 

consideradas incorretas. 
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A última questão (Gráfico 11) abordava sobre os POPs que é outro assunto de extrema 

importância e necessidade que deve ser compreendido por todos os funcionários que manipulam 

alimentos. Logo, o conceito e a utilização dos POPs devem ser claros e do conhecimento de 

todos. 

 

Gráfico 11 – Com relação aos procedimentos operacionais padronizados, marque a alternativa 

correta. 

Fonte: AUTOR, 2018. 
 

Porém, não observamos que o conhecimento sobre esse assunto esteja bem difundido 

entre os manipuladores de alimentos do APROV, pois somente 23% (n=6) dos manipuladores 

marcaram a alternativa certa, que era a primeira alternativa. Já a maioria dos indivíduos, 62% 

(n=16) apontaram como correta a segunda opção. A diferença entre as duas alternativas foram 

as palavras “objetiva”, na primeira, e “subjetiva”, na segunda. Ainda, cabe destacar que 15% 

(n=4) escolheram a terceira alternativa que traz que os POPs são procedimentos escritos de 

forma objetiva que estabelecem instruções não sequenciais para a realização de operações 

rotineiras e específicas na manipulação dos alimentos, mas a parte que fala “instruções não 

sequenciais” deixa a alternativa incorreta.  
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QUESTÃO 11

Os POPs são procedimentos escritos

de forma objetiva que estabelecem

instruções sequenciais para a

realização de operações rotineiras e

específicas na manipulação dos

alimentos.

Os POPs são procedimentos escritos

de forma subjetiva que estabelecem

instruções sequenciais para a

realização de operações rotineiras e

específicas na manipulação dos

alimentos.

Os POPs são procedimentos escritos

de forma objetiva que estabelecem

instruções não sequenciais para a

realização de operações rotineiras e

específicas na manipulação dos

alimentos.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como objetivo verificar o nível de conhecimento dos manipuladores 

do serviço de aprovisionamento da AMAN sobre segurança alimentar, com o intuito de sempre 

buscar as melhorias no processo de alimentação, tendo em vista a importância dela na vida 

humana. Em meio militar a alimentação deve requerer cuidado redobrado, uma vez que se trata 

do fornecimento de milhares de refeições diárias e qualquer tipo de problema pode ocasionar 

doenças ou até mesmo a morte de um indivíduo. 

A partir do questionário aplicado aos manipuladores de alimentos do Serviço de 

Aprovisionamento da AMAN, pôde-se observar que a maioria dos manipuladores apresentaram 

um bom nível de conhecimento sobre segurança alimentar, porém, alguns demonstraram falta 

de conhecimento em determinadas áreas e, como qualquer falha pode ser fatal, quando se fala 

de alimentação, espera-se que todos tenham o domínio total sobre o assunto e conhecimento 

sobre segurança alimentar e suas boas práticas. Logo o nível de conhecimento dos 

manipuladores deverá melhorar. 

Portanto, na busca pelo melhor aperfeiçoamento dos manipuladores, além da melhor 

qualidade na alimentação, seria de grande valia a implementação de cursos de capacitação, 

mesmo que com pequenas cargas horárias, pois sabe-se que não há muito tempo disponível aos 

manipuladores de alimentos, já que a rotina e a demanda do rancho da AMAN são muito 

grandes. Dessa forma, não só o APROV obteria ganhos com a capacitação de seus 

manipuladores, mas também todos os militares e funcionários da AMAN que são os 

consumidores das refeições servidas diariamente.  

Portanto, como sugestão para trabalhos futuros, um plano de capacitação para abordar 

os assuntos sobre segurança alimentar e boas práticas deve ser pensado e aplicado no rancho da 

AMAN, pois alguns pontos devem ser esclarecidos para que o conhecimento seja difundido 

para todos os manipuladores, com isso será possível garantir a qualidade e a segurança das 

refeições produzidas pelos manipuladores. 
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APÊNDICE 

 

 

APÊNDICE 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. 
 

ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS - AMAN 

 CURSO DE BACHAREL EM CIÊNCIAS MILITARES 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado a participar de um estudo intitulado “Nível de conhecimento dos manipuladores de 

alimentos do Serviço de Aprovisionamento da Academia Militar das Agulhas Negras”, que tem como objetivo Verificar o nível 

de conhecimento sobre segurança alimentar e boas práticas de fabricação dos manipuladores de alimentos do Serviço de 

Aprovisionamento da Academia Militar das Agulhas Negras. 

 

Procedimentos a serem realizados 

 Serão distribuídos questionários a fim de obter melhores informações sobre o assunto estudado, para verificar o grau 

de conhecimento aos manipuladores do serviço de aprovisionamento da AMAN. A partir dos resultados poderá ser traçado um 

diagnóstico e soluções poderão ser tomadas visando melhorar os serviços prestados, a qualidade e também a segurança dos 

alimentos. 

 

Riscos possíveis e benéficos esperados 

 Fica claro que você não é obrigado a participar do projeto. No caso de recusa você não terá nenhum tipo de prejuízo. 

A qualquer momento da pesquisa você é livre para retirar-se da mesma. No caso de aceite, fica claro que os questionários 

distribuídos têm a finalidade de obtenção de dados, não havendo prejuízos ou riscos à saúde, mas poderão ocorrer alguns 

desconfortos em relação a veracidade de algumas perguntas. Como desconforto, podemos citar o sentimento de culpa, vergonha 

ou até mesmo certo constrangimento de não estar seguindo algo que seria o correto estabelecido no manual de boas práticas ou 

por realmente não lembrar ou não saber determinada resposta para alguma pergunta. Não haverá benefício financeiro pela sua 

participação e nenhum custo para você. Você não terá benefícios diretos, entretanto, ajudará a AMAN a minimizar possíveis 

erros que por ventura possam ocorrer no serviço de aprovisionamento, mas contribuirá para que sejam servidas refeições com 

qualidade e segurança a todos. 

 

Confidencialidade 

 Os dados obtidos com esta pesquisa serão publicados em revistas científicas reconhecidas. Os seus dados serão 

analisados em conjunto com os demais participantes, assim não aparecerão informações que possam lhe identificar, sendo 

mantido o sigilo de sua identidade. 

 

Utilização dos dados obtidos 

 O material coletado e os seus dados serão utilizados somente para esta pesquisa e ficarão guardados com o 

pesquisador por cinco anos, após o qual serão destruídos. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo são a Profª. Drª. Sabrina 

Sauthier Monteiro e Yan Pereira Simão, Cadete da Academia Militar das Agulhas Negras. Em qualquer etapa do estudo você 

terá acesso aos pesquisadores responsáveis pelo estudo para esclarecimento de eventuais dúvidas. Este estudo obteve aprovação 

junto a Academia Militar das Agulhas Negras e Comitê de Ética em pesquisa, Plataforma Brasil, com o protocolo nº 

87326818.9.0000.5609. 

 

Telefones para contato com os pesquisadores 

 Sabrina Sauthier Monteiro (24) 98124-3243; 

 Yan Pereira Simão (21) 96736-6226. 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim. Ficaram 

claros para mim quais são os objetivos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias 

de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar meu consentimento a qualquer momento, antes ou 

durante o mesmo, sem penalidades e prejuízos.  

Ainda, declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste sujeito da 

pesquisa ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

   

Assinatura do participante  Assinatura do responsável pelo estudo 

 

 

Resende,_______ de_________________________ de 2018. 

 

 

Academia Militar das Agulhas Negras, Rodovia Presidente Dutra Km 306, S/N – Centro, Resende – RJ, 27534-970 



33 

ANEXOS 

 

ANEXO 1 – COMPROVANTE DE ENVIO DO PROJETO. 
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ANEXO 2 – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP. 
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ANEXO 2 – Continuação. 

 


