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Saúde

RESUMO

A capacitação profissional e em boas práticas de manipuladores em estabelecimentos que produzem refeições para oferecer a população 
alimentos seguros e de qualidade, observando desde a matéria prima até a comercialização destes produtos. Problema da pesquisa: A maioria 
das doenças transmitidas por alimentos (DTA's) ocorrem quando as técnicas de manipulação dos alimentos não estão adequadas e a sua 
contaminação pode ser veiculada por diversos fatores possibilitando agravos a  população. A oferta de cursos de capacitação em boas práticas 
deve ser uma prioridade, quando se trata de manipulação de alimentos, para se garantir a segurança higiênico sanitária das refeições oferecidas. 
Sendo assim, a falta de capacitação ou a capacitação inadequada, não garante a devida segurança higiênico sanitária das refeições, com isso, se 
torna um risco a saúde das pessoas. Objetivo: Este estudo teve como objetivo diagnosticar a capacitação profissional e de boas práticas de 
manipuladores de alimentos em restaurantes e lanchonetes de uma instituição de ensino localizada em Salvador, BA. Metodologia: Trata-se de 
um estudo transversal com uma amostra composta por 25 manipuladores de alimentos, os quais responderam a um questionário com 17 
( dezessete) questões, abordando as características sócio - demográficas, o controle do estado de saúde e o treinamento para a função, no 
período de agosto de 2016 a junho de 2017. Resultados: Houve predominância  do sexo feminino nos estabelecimentos e verificou-se que os 
exames com custo mais elevado como coprocultura, micológico de unha e cultura de orofaringe são menos realizados. No resultados da análise 
para capacitação continuada dos manipuladores, mais da metade relatou não haver capacitação disponibilizada pela empresa; quanto ao manual 
de Boas Práticas, 56% afirmaram que o estabelecimento possuía o manual; e quanto ao conhecimento deste, a maioria relatou conhecer o 
material. Conclusões: Apesar da oferta de treinamento em boas práticas para manipulador de alimentos, conclui-se que é necessário um 
aperfeiçoamento nesse processo, a fim de abranger 100% do quadro de pessoal com efetividade, e também despertar  interesse maior dos 
colaboradores, visto que um percentual considerável não se lembrava do tema do último treinamento.
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