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RESUMO

Diante das intensas mudanças no estilo de vida da sociedade, alguns fatores influenciam a prática da alimentação fora do domicílio como 
variáveis socioeconômicas, culturais e demográficas. Paralelamente, há uma intensa expansão dos serviços de alimentação coletiva. O objetivo 
deste artigo foi analisar as atitudes de risco de contaminações por manipuladores de alimentos e consumidores em UPR. Metodologia,Foi 
realizado um estudo exploratório para o qual foi utilizada a técnica de observação não participante a fim de proceder um estudo de caráter 
sistemático em UPR (Unidade Produtora de Refeições) cuja escolha foi a amostragem de conveniência para esse e para a escolha dos 
manipuladores e consumidores. Foram selecionadas três UPR no estado do Rio de Janeiro, sendo uma comercial, a segunda dentro de uma 
empresa da indústria farmacêutica e a terceira dentro de uma universidade, durante o período de março a maio de 2018, onde os participantes 
de estágio supervisionado da Universidade Estácio de Sá realizaram o estudo do artigo em lide.Os resultados foram tabulados em uma planilha do 
Excel® e a análise de dados foi realizada tomando-se nota do percentual de agentes que tiveram alguma das atitudes de riscos por dia de 
observação..Os resultados obtidos concordam com diversos estudos de que é alta a probabilidade de contaminação por manipuladores de 
alimentos, sendo que, as atitudes de maior risco foram, não lavar as mãos antes/após manipular alimentos (87%); B. mexer no cabelo/touca, 
colocar uma das mãos no nariz ou boca, mesmo com luvas(43%); C. falar em cima das preparações(82%); D. deixar a manga da camisa/jaleco 
encostar nas preparações(40%); E. deixar parte do corpo encostar nas preparações(40%); mas os consumidores também possuem 
responsabilidade do mesmo por meio de atitudes pelas quais não há preocupação, as que apresentaram maior risco nesse estudo foram,A. não 
lavar as mãos imediatamente antes do autoserviço(79%); B. mexer no cabelo perto das preparações expostas no balcão(28%); C. falar em cima 
das preparações no balcão de distribuição(66%); G. trocar os utensílios das preparações(36%);K. arrumar alimentos no prato com os utensílios das 
preparações(57%).Conclui-se a importância e a necessidade de capacitação dos manipuladores, para que haja melhoria das práticas de higiene 
pessoal e na manipulação dos alimentos, a fim de diminuir que os erros observados sejam corrigidos ou minimizados. Quanto aos consumidores, 
esses têm importante participação no controle de DTA conforme evidenciado nesse artigo, desta forma é imprescindível a sua conscientização 
quanto ao seu papel frente aos riscos de contaminação alimentar nas etapas posteriores a de produção.
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