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RESUMO

As doenças provocadas pelo consumo de alimentos ou Doenças Transmitidas por Alimentos - DTA ocorrem quando microrganismos prejudiciais à 
saúde, parasitas ou substâncias tóxicas são transmitidos ao homem por meio do alimento. Existe um grande número de fatores que contribuem 
para tornar um alimento inseguro, causando enfermidades de origem alimentar que ocorrem quando uma pessoa contrai uma doença devido à 
ingestão de alimentos contaminados com, dentre os quais está à ausência das boas práticas de armazenamento, estocagem, manipulação e 
preparação destes, incluindo a inadequada temperatura de manutenção dos mesmos. Desta forma, considerando a necessidade de estabelecer os 
procedimentos de Boas Práticas para serviços de alimentação aplicáveis em estabelecimentos comerciais e outros, o presente trabalho avaliou as 
condições de temperatura dos alimentos servidos em quatro restaurantes de grande movimento tipo self-service (escolhidos por conveniência) 
localizados no centro de São Luís-MA. Realizaram-se as medições das temperaturas com o auxílio de um termômetro digital calibrado. O horário 
selecionado para a realização das medições, foi o de maior movimento: das 11h30min às 12h e das 12h30min às 13h30min. As medições deram-
se em quatro etapas, mediu-se respectivamente: (1) a temperatura do ambiente, (2) dos pratos frios, (3) dos pratos quentes e, por fim, (4) da 
água, em que os alimentos são colocados em banho-maria. Para a obtenção dos valores de temperatura dos alimentos em self-service, colocou-se 
a ponta do termômetro (até 10 cm) no centro do alimento exposto para o consumo. Os dados obtidos para os pratos frios mostraram que em 
todos os restaurantes esses pratos, que deveriam estar armazenados a uma temperatura inferior a 10°C, se encontravam em temperatura 
ambiente de 31°C. Todas as medidas dos alimentos expostos no bufê de saladas encontravam-se com temperaturas acima de 13oC. A 
temperatura considerada ideal para este tipo de alimento é de 6ºC não devendo ultrapassar 10ºC e ficar nesta temperatura por no máximo de 4 
horas; caso esta temperatura seja ultrapassada o tempo máximo para sua exposição é de duas horas (em nossas visitas, verificou-se que todos os 
pratos frios ficavam exposto por mais duas horas em temperatura acima de 10ºC). As medidas dos pratos quentes revelaram que em 75,0% dos 
estabelecimentos os pratos estavam sendo oferecidos a uma temperatura inferior a 60ºC, visto que, provavelmente, o banho-maria não estava na 
temperatura adequada. Observou-se também que com o passar das horas, houve variações na temperatura dos pratos quentes (grande parte dos 
alimentos analisados estava com temperaturas entre 10-60°C). As temperaturas da água do banho-maria mostraram que apenas um restaurante 
apresentou a temperatura de acordo com o estipulado na legislação, o que interfere diretamente na temperatura do prato e na segurança na 
ingestão destes alimentos. Os resultados encontrados demonstraram que 100% dos restaurantes analisados foram considerados não conformes 
de acordo com a temperatura dos pratos frios e 75% apresentaram irregularidades na conservação dos pratos quentes. O estudo demonstra o 
alto potencial de contaminação dos alimentos vendidos no restaurante tipo self-service do centro de São Luís, e ressalta, a relevância da 
instalação de termômetros nos balcões de self-service, para que o consumidor possa verificar se os alimentos estão sendo mantidos na 
temperatura ideal.
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