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Resumo 

As gastroenterites são agravos comuns em operações militares, sendo 

importante redutor da operacionalidade das tropas. Alimentos são 

importante via de transmissão, tornando fundamentais ações como o 

Programa de Auditoria de Segurança de Alimentos (PASA), implantado 

pelo Exército Brasileiro (EB) em 2010. O presente estudo analisou 

experiências recentes de auditoria de segurança de alimentos em 

quartéis do EB. É um estudo descritivo retrospectivo quantitativo. Nas 17 

auditorias de SA realizadas nas guarnições de Salvador (Bahia), Boa 

Vista (Roraima) e Porto Príncipe (Haiti), entre 2005 e 2014, 88% das 

cozinhas ficaram fora da meta do PASA e algumas áreas como: higiene 

do pessoal e preparo/manipulação, apresentaram elevada incidência de 

não conformidade. Novas estratégias são necessárias para implementar 

mudanças duradouras e sustentáveis nos setores de aprovisionamento 

militar, como capacitação e profissionalização do pessoal. 

Palavras-chaves: Veterinária miliar; Segurança de Alimentos; 

auditorias; doenças transmitidas por alimentos. 
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FOOD SAFETY AUDITS IN THREE BRAZILIAN ARMY CITY AREAS, 

2005 TO 2014 

Abstract 

Gastroenteritis is common diseases in military operations with important 

reduction of the troop’s operability. Foods are important route of 

transmission, so it is fundamental actions such as the Program for Food 

Security Audit (PASA), implemented by the Brazilian Army (EB) in 2010. 

This study analyzed recent food safety audit experiences in Brazilian 

Army regions. It is a quantitative retrospective descriptive study. In the 

17 audits SA held in the Brazilian Army regions of Salvador (Bahia), Boa 

Vista (Roraima) and Port au Prince (Haiti), between 2005 and 2014, 88% 

of kitchens were out of PASA's goal and points such as hygiene of staff 

and preparation / handling are critical, with high incidence of non-

compliance. New strategies are needed to implement durable and 

sustainable change in the alimentation sector of military units, such as 

training and professionalization of staff. 

Key-words: Veterinary service; Food safety; Audits; Foodborne 

diseases 

INTRODUÇÃO 

Gastroenterites são um desafio maior para militares em operações, 

tendo incidência cumulativa mensal estimada em 30% do efetivo, 

portanto com impacto direto na operacionalidade das tropas (Connor et 

al, 2012). Por exemplo, nas Forças Armadas da França, entre os cerca 

de 240 mil militares ativos se registrou, em 2013, incidência cumulativa 

anual de diarreia de 173 casos/1.000 militares, a maioria dos casos nas 

tropas desdobradas no exterior, em especial na África e Ásia (Michel et 

al, 2014). Uma importante via de transmissão destas infecções são os 

 42º Congresso Bras. de Medicina Veterinária e 1º Congresso Sul-Brasileiro da ANCLIVEPA - 31/10 a 02/11 de 2015 - Curitiba - PR

0672



3 
 

alimentos contaminados, sendo fundamental a implementação de 

Programas de Segurança de Alimentos no ambiente operacional das 

tropas, seja em tempo de paz ou em campanha. O presente estudo 

buscou analisar experiências recentes na área de auditoria de 

segurança de alimentos em quartéis do Exército Brasileiro.  

MATERIAL E MÉTODOS  

Este e um estudo descritivo retrospectivo quantitativo, que empregou as 

pesquisas bibliográfica e documental. Foram revisadas publicações 

disponíveis em bases de periódicos, assim como analisados registros de 

Auditorias de Segurança de Alimentos realizadas em quartéis do 

Exército Brasileiro nas guarnições de Salvador/Bahia, Porto 

Príncipe/Haiti e Boa Vista/Roraima, entre 2005 e 2014. 

RESULTADOS 

Em 2005, as Forças Armadas do Brasil adotaram legislação de Boas 

Praticas de Fabricação nas cozinhas militares (Brasil, 2005), seguindo 

as normas nacionais e internacionais sobre segurança de alimentos. Em 

2010, o Exército Brasileiro (EB) implantou o Programa de Auditoria de 

Segurança de Alimentos (PASA) nas suas mais de 392 cozinhas, como 

forma de tornar efetiva a legislação. Passados cinco anos, todas as 

cozinhas foram auditadas e apenas onze (2,8% do total) obtiveram a 

certificação de 85% de conformidade com as normas de Boas Práticas 

de Fabricação (BPF). A Figura 1, a seguir, sumariza os resultados finais 

de 17 auditorias realizadas nas três guarnições militares em estudo e as 

notas médias por blocos da avaliação de boas práticas, tendo por base 

o “checklist” de BPF nas cozinhas militares (Brasil, 2005). 
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Figura 1 – Resultados de Auditorias de Segurança de Alimentos realizadas em três 
guarnições do EB, 2005 a 2014: (A) Percentual Global de Conformidade das 
Unidades Militares; (B) Média dos resultados específicos (conformidade em azul). 
 

DISCUSSÃO 

Os resultados indicam que 88% das unidades militares avaliadas 

estavam fora da faixa de conformidade meta do PASA (80-100% de 

conformidade), o que significa risco de contaminação dos alimentos e 

surtos periódicos de gastroenterite. Dentre as áreas especificas da 

auditoria de BPF (Fig 1/B), as com maior incidência de não 

conformidade foram: a) preparo/manipulação; b) higiene do pessoal; c) 

documentação e d) gestão de resíduos, resultados similares aos 

apontados por Silva (2009) em unidades militares do exército de 

Portugal. A análise do contexto de cada Organização Militar (OM), 

comparando aquelas que atingiram índices acima de 70% de 

conformidade com as demais, revela os seguintes fatores determinantes 
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para as falhas: a) frequente rotatividade do pessoal das cozinhas; b) 

falta de comprometimento dos responsáveis por implementar as 

recomendações dos auditores; c) dificuldades administrativas para 

aquisição de novos equipamentos e realização de serviços de 

engenharia/reformas; e d) carência de treinamentos/atualizações. 

CONCLUSÃO  

Os resultados deste estudo mostram que a transformação do paradigma 

da segurança de alimentos nas cozinhas do Exército é um processo 

lento e complexo. São necessárias novas estratégias para implementar 

mudanças duradouras e sustentáveis nos setores de aprovisionamento 

do Exército Brasileiro, sendo algumas delas capacitação e 

profissionalização de todo pessoal envolvido nas OM. 
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