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RESUMO

A nutrição hospitalar se se apresenta como de suma importância para a recuperação da saúde dos pacientes, servindo como um importante 
coadjuvante ao tratamento médico. Nestas unidades são estabelecidos critérios na produção da dieta com objetivo principal de recuperar a 
saúde do paciente, já que esta faz parte do seu tratamento. Segundo a Organização Mundial da Saúde assim como outros autores, o manipulador 
dos alimentos é a principal via de contaminação dos alimentos produzidos em larga escala, responsáveis direta ou indiretamente por até 26% dos 
surtos de enfermidades bacterianas veiculadas por alimentos (MAIA et al., 2011). O objetivo do trabalho foi avaliar as boas práticas de 
manipulação, infraestrutura, registros, documentação e responsabilidade em uma unidade de alimentação e nutrição hospitalar em São Luís-MA. 
A metodologia foi baseada na avaliação por meio de questionário realizada na unidade de alimentação e nutrição, para averiguar possíveis 
inconformidades. A coleta de dados foi realizada em um hospital público de alta complexidade de São Luís-MA, onde foi possível avaliar e 
identificar o grau de adequação às recomendações sobre manipulação de alimentos em uma cozinha hospitalar. A unidade conta com 70 
funcionários, mas somente 30 fizeram parte da pesquisa, levando em conta que são divididos em turno diurnos e noturnos, a lista de verificação 
aplicada na UAN pesquisada foi adaptada segunda a RDC 216/2004, que se trata de um questionário em forma de tabela, contendo questões 
sobre requisitos de Boas Práticas de Manipulação, onde foram avaliados 28 itens. A verificação foi durante o período de produção das refeições, 
tendo as próprias pesquisadoras aplicado o instrumento de coleta de dados. A lista foi aplicada em dias da semana alternados. Foram verificados 
por meio de observação direta os procedimentos adotados pelos manipuladores durante o processo de produção e envase das refeições do 
almoço para pacientes, essa verificação se deu das 7 horas da manhã até as 11 horas. O questionário foi aplicado durante o mês de julho, duas 
vezes por semana em plantões alternados durante horários matutinos, buscando-se verificar o percentual de conformidade (as respostas 
“conforme”, “não conforme”, eram as opções). O conjunto de questões elaboradas buscou comparar a recomendação da legislação com as 
práticas atualmente adotadas na UAN avaliada, conforme RDC n° 216/2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (BRASIL, 2004). 
Os resultados gerais apontaram que dos 28 itens pesquisados (21,42%) estavam dentro das conformidades, (78,58%) em situação de não 
conformidade. Os itens mais importantes como infraestrutura (100% não conforme), manipuladores (61,5% de não conformidade) e 
responsabilidade de treinamento e capacitação desses manipuladores (100% de não conformidade) foram os que menos se adequaram dentro 
das conformidades preconizadas pela legislação nacional. Nesse contexto isso gera risco aos pacientes que ingerirem um alimento sem garantia e 
controle de qualidade no processamento. Os resultados obtidos  permitem concluir que existe a necessidade de uma infraestrutura melhor para 
que esse estabelecimento possa desenvolver seus trabalhos de formar correta, tendo uma boa higiene assim como elaborar os documentos de 
boas práticas de manipulação e disponibilizar dentro da Unidade de Alimentação e Nutrição, para que os funcionários possam seguir essas 
orientações e realizar suas tarefas de forma adequada. Investir treinamentos periódicos dos manipuladores de alimentos e também acompanhar 
todo o desenvolvimento de pré-preparo, preparo e distribuição dessas refeições. Deve-se ressaltar que o treinamento deve ser um processo 
contínuo e planejado, pois não é possível realizar mudanças estruturais sem que haja uma conscientização constante por parte dos 
manipuladores sobre a higiene como um todo. Assim, a Gerência da UAN pesquisada deverá proporcionar treinamentos periódicos (devidamente 
registrados).
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