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1 Introdução 

As doenças transmitidas por alimentos (DTA) surgem quando a quantidade de 

microrganismos presentes no alimento é suficiente para causar desde um desconforto 

abdominal até uma grave doença intestinal (PELCZAR; CHAN; KRIEG, 1997).  

Além dos microrganismos patogênicos, agentes químicos como metais tóxicos e 

pesticidas também podem ser considerados causa de DTA (BRASIL, 2010). O controle da 

qualidade higiênico-sanitária dos alimentos servidos é um desafio constante, o que torna as 

DTA um problema de saúde pública (FAO, 2006). A Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), divulga regras específicas aos serviços de alimentação, a fim de 

disponibilizar alimentos saudáveis e seguros aos comensais (BRASIL, 2001). 

Visto a importância de DTA, os procedimentos de Boas Práticas de Fabricação (BPF) 

preconizam a coleta e armazenamento de amostras de todas as preparações do cardápio 

servido por uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN), com o intuito de elucidar a 

ocorrência de possíveis enfermidades transmitidas por alimentos (BRASIL, 2004). O exposto 

estudo teve por objetivo avaliar os conhecimentos acerca da coleta de amostras de 

funcionários de uma UAN de Campo Grande-MS. 

 

2 Material e Métodos  

A pesquisa foi realizada nas dependências de uma cozinha industrial da cidade de 

Campo grande-MS. Para a realização da avaliação dos conhecimentos dos funcionários foi 
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elaborado um questionário com o total de 7 questões (Apêndice), com o qual foram 

verificados os conhecimentos específicos acerca da coleta de amostras. Participaram da 

pesquisa, 15 funcionários voluntários, entre dois dias de aplicação do questionário, foram 

excluídos funcionários ausentes e que se recusaram a participar. 

 

3 Resultados e Discussão 

A coleta de amostras dos alimentos é uma importante ferramenta de gestão utilizada 

para o controle higiênico-sanitário dos alimentos servidos (BAUER; STRASBURG, 2014), 

todavia, 60% dos funcionários não souberam do porquê coletar amostras dos alimentos. 

Conforme gráfico abaixo 16,67% dos funcionários não souberam responder de quais 

preparações as amostras devem ser coletadas, entretanto, todas as preparações elaboradas 

devem ter suas amostras retiradas (SÃO PAULO, 1999). É preconizado o mínimo de 100g/ml 

(cem gramas/mililitros) de amostra de todas as preparações servidas (RIO GRANDE DO 

SUL, 2009), contudo, apenas 33,33% dos funcionários responderam corretamente. 

 

 

 

As amostras coletadas devem ser mantidas sob refrigeração por 72 horas (SÃO 

PAULO, 2013), porém, apenas 20% dos funcionários demonstraram saber. Soube enumerar 

de forma correta as etapas da coleta de amostras o total de 33,33% dos funcionários. 

Os manipuladores são considerados os maiores responsáveis pela contaminação dos 
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alimentos (AKUTSU et al., 2005), contudo, 86,67% dos funcionários relataram que nunca 

receberam treinamento referente à coleta de amostras dos alimentos por parte da empresa, 

100% deles acreditam ser importante a prática dessa atividade (gráfico abaixo).  

 

 

Foi elaborado um folder para informar os funcionários da UAN (Apêndice). 

 

4 Conclusão 

Através desse estudo, foi possível observar o não conhecimento sobre a coleta de 

amostras por parte dos funcionários da UAN estudada. Esses resultados se tornam alarmantes 

uma vez que se sabe que a coleta de amostras é uma atividade essencial para o dia-a-dia da 

UAN, tanto por estar descrito em legislação vigente, quanto para a segurança dos comensais e 

da empresa. 
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