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RESUMO
O processo de globalização,  a  vida moderna e as extensas jornadas de trabalho têm,  atualmente,  impulsionado o
aumento  do  consumo de  alimentos  fora  do  ambiente  domiciliar  pela  população.  No  entanto,  no  mesmo tempo,  é
crescente a preocupação dos consumidores em consumir uma alimentação cada vez mais saudável, de qualidade e
segura.  Pautando-se  no  anseio  dos  consumidores,  os  produtores  de  alimentações  fora  do  lar,  afim  de  garantir  a
inocuidade dos alimentos ofertados, estão, crescentemente, empregando ferramentas de gestão da segurança alimentar
e qualidade nutricional na elaboração de seus produtos. Diante do exposto, objetivou-se com este trabalho descrever o
uso de ferramentas de gestão da segurança alimentar e qualidade nutricional em Unidades de Alimentação e Nutrição
(UAN´s), no Brasil.  Para isto, foram coletados dados de publicações cientificas nacionais, entre o período de 1999 a
julho  de  2017,  empregando  os  descritores  “qualidade  alimentar”,  “gestão  de  qualidade”,  “segurança  alimentar”,
“qualidade de restaurantes”, “higiene alimentar” e “segurança alimentar em restaurantes”, nas seguintes bases de dados:
BVS (Biblioteca  Virtual  em Saúde),  LILACS (Centro  Latino-Americano  e do  Caribe  de Informação em Ciências  da
Saúde), SCIELO (Scientific Electronic Library Online). De acordo com a literatura estudada foi possível observar o uso do
sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC), das Boas Práticas de Fabricação (BPF) e do
protocolo de Avaliação da Qualidade Nutricional e Sensorial (AQNS).  De modo geral, a adoção de tais ferramentas
demonstrou ser viável na busca pela oferta de alimentos seguros e de qualidade, que, consequentemente, promovam a
saúde dos consumidores. 

PALAVRAS-CHAVE: APPCC; AQNS; BPF; qualidade dos alimentos; segurança alimentar. 

1 INTRODUÇÃO

A extensa  jornada  de  trabalho  e  os  longos  deslocamentos  impostos  à  vida  moderna  da
população faz com que um grande número de pessoas realizem suas refeições fora do lar (ROSSI,
2006). Estima-se que no Brasil, cerca de 40% do orçamento familiar é comprometido com refeições
fora de casa (IBGE, 2011), o que leva a população a se preocupar com a qualidade sanitária e
nutricional  dos  alimentos  oferecidos  por  Unidades  de  Alimentação  e  Nutrição  (UAN´s)  e
estabelecimentos comerciais de produção de refeições (FERREIRA et al., 2011). 

Segundo Proença (1999), UAN´s é definido como um conjunto de áreas onde se objetiva o
fornecimento  de  uma  alimentação  nutricionalmente  equilibrada,  apresentando  um bom nível  de
sanidade, e que seja adequada para a manutenção e/ou recuperação da saúde do comensal, ou
seja, o trabalho desenvolvido em uma UAN´s não se limita apenas a produzir refeições, mas sim a
garantir a saúde, por meio de um ambiente e de um processo de manuseio seguro e qualificado dos
alimentos (SUSIN et. al., 2017).

Com o crescimento dos serviços de alimentação, a qualidade higiênico-sanitária e nutricional
dos alimentos se tornou uma preocupação para estes estabelecimentos, sendo uma vantagem que
diferencia uma empresa da outra, já que a população tem se preocupado em consumir alimentos
mais seguros e saudáveis (MELLO et. al., 2010).

O controle higiênico-sanitário nos locais de produção de refeições é um ponto crítico, uma vez
que contaminações de diversas fontes podem ser introduzidas em qualquer etapa da manipulação
(SÃO JOSÉ, COELHO, FERREIRA, 2011). Assim, faz-se necessário a implantação de medidas de
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prevenção  contra  contaminação  dos  alimentos  nas  diversas  etapas  de  preparo,  evitando  a
ocorrência de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA´s) (NASCIMENTO; BARBOSA, 2007).

As  DTA´s  são  ocorrências  clínicas  consequentes  do  consumo  de  alimentos  e/ou  água
contaminados por microrganismos patogênicos e/ou suas toxinas, substâncias químicas ou objetos
nocivos  à  saúde  (BRASIL,  2010,  WHO,  2002).  Ocorrências  de  DTA´s  podem ocorrer  devido  a
temperaturas inadequadas durante o armazenamento das preparações e más condições de higiene
do local (CUNHA, et al., 2014; YOUNG, et al., 2012).

Portanto, objetivou-se com esta revisão de literatura, elencar o uso de ferramentas de gestão
da segurança alimentar e qualidade nutricional em UAN´s em âmbito nacional, demonstrando suas
contribuições  para  a  garantia  das  condições  higiênico-sanitárias  adequadas  e  da  qualidade
nutricional dos alimentos produzidos por estas unidades fabris. 

2 MATERIAL E MÉTODOS

Os artigos  selecionados foram coletados por  meio  de buscas nas bases de dados:  BVS
(Biblioteca Virtual  em Saúde),  LILACS (Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em
Ciências da Saúde), SCIELO (Scientific Electronic Library Online). Para tanto, foram utilizadas as
seguintes  expressões:  “qualidade  alimentar”,  “gestão  de  qualidade”,  “segurança  alimentar”,
“qualidade de restaurantes”, “higiene alimentar” e “segurança alimentar em restaurantes”. A busca
envolveu artigos publicados desde 1999 até julho de 2017. 

Utilizou-se, também, as portarias n° 1428 de 1993, n° 326 de 1997 e n° 216 de 2004 do
Ministério da Saúde.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir dos estudos selecionados, foi possível conceituar as principais ferramentas utilizadas
durante o processo de qualidade higiênico-sanitária e nutricional durante a fabricação de refeições e
as dificuldades durante sua gestão e implantação. 

Com o enfoque em oferecer  ao  cliente  um alimento  seguro,  tanto  em cuidado higiênico-
sanitário, quanto na qualidade nutricional, estabelecimentos de produção de refeições devem adotar
sistemas de qualidade (CUNHA et al., 2016). Esta preocupação fez surgir o sistema de Análise de
Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC).

Segundo  o  Ministério  da  Saúde  (1993),  APPCC  pode  ser  definido  como  metodologia
sistemática de identificação, avaliação e controle de perigos de contaminação dos alimentos. Este
instrumento é parte de um sistema de segurança alimentar, partindo de um programa completo de
excelência em qualidade. O principal objetivo do APPCC é a prevenção de problemas de segurança
alimentar desde a sua fabricação até a preparação e consumo (CUNHA et. al., 2016). 

Apesar da importância da implantação do sistema APPCC, algumas barreiras impedem que
micro e pequenas empresas adotem esta ferramenta. Oliveira et al. (2013) afirmam que este grupo
de  empresas  apresentam  menor  índice  de  adesão  ao  sistema  APPCC,  pois  possuem  menos
conhecimento  a  respeito  dos  benefícios  desta  ferramenta  e  associam a  sua implantação  a  um
aumento  de  custos.  Os  desafios  enfrentados  pelas  micro  e  pequenas  empresas  passam pelas
limitações  estruturais  e  pela  falta  de  qualificação  técnica  dos  funcionários,  dificultando  o
gerenciamento dos programas de pré-requisitos e a implantação do APPCC propriamente dito. Além
disso,  as restrições financeiras,  a  falta  de  motivação e de percepção dos empresários sobre a
importância do APPCC para o negócio compõem um cenário desfavorável para a consolidação de
sua implantação.
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O uso do APPCC requer procedimentos simultâneos com outras ferramentas, como Boas
Práticas de Fabricação (BPF) (CUNHA, 2016). Sendo assim, o Ministério da Saúde, dentro da sua
competência, elaborou as portarias 1428 de 26/12/1993 e 326 de 30/7/1997, que estabelecem as
orientações necessárias para inspeção sanitária  por  meio da verificação do sistema APPCC da
empresa produtora de alimentos e os aspectos que devem ser levados em conta para a aplicação
das BPF.

Boas práticas de fabricação são normas de procedimentos a fim de atingir um determinado
padrão  de  qualidade  de  um  produto  e/ou  serviço  na  área  de  alimentos,  incluindo-se  bebidas,
utensílios e materiais em contato com alimentos (BRASIL, 1993). Segundo Vialta, Moreno e Valle
(2002), esta técnica pode trazer melhorias de qualidade e redução de custos. Os autores relatam
casos de redução de custos iniciais de 15 a 20%, chegando a 40% depois de um certo período. 

A Resolução RDC nº 216 de setembro de 2004 estabelece procedimentos de Boas Práticas
para todos os serviços de alimentação a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária do alimento
preparado,  o  que  inclui  o  Manual  de  Boas  Práticas,  a  qual  estabelece  os  Procedimentos
Operacionais Padronizados (POP) para os estabelecimentos (BRASIL, 2004). 

Em estudo realizado por  Munari  (2016)  em uma empresa de produção de embutidos no
estado de Santa Catarina, que não fazia o uso das BPF, o controle de qualidade durante o processo
de  fabricação  mostrou-se  deficiente,  apresentando  inconformidades  que  puderam ser  corrigidas
após a implantação de um Manual de Boas Práticas. Após sua implantação, foi possível a redução
da contaminação e a preservação da integridade do alimento.

Além os cuidados com a higiene dos alimentos, outra preocupação da população se refere à
qualidade  nutricional  dos  alimentos  que  consomem.  O  protocolo  de  Avaliação  da  Qualidade
Nutricional  e  Sensorial  (AQNS),  desenvolvido  por  Riekes  (2004)  e  adaptado  por  Proença  e
colaboradores (2005),  é um instrumento que vem sendo utilizado para avaliar conjuntamente os
aspectos nutricionais, sensoriais e higiênicos na oferta de refeições.

O protocolo AQNS foi criado com o intuito de garantir a qualidade nutricional e sensorial de
refeições, sendo sua aplicação associada à do sistema de APPCC. O protocolo é desenvolvido em
módulos determinados por grupos de preparações, através de critérios que identificam os pontos de
controle  durante  o  processo  de  produção  dos  alimentos  (FERNANDES  et.  al,  2006).  Estudo
realizado por Rosso e Silva (2017), avaliou as etapas de preparo de uma Unidade Produtora de
Refeições,  onde  encontraram  pontos  que  precisaram  de  melhoras  para  atender  os  quesitos
sanitários  básicos  durante  o  preparo  de  feijão.  Com  a  implantação  do  protocolo  AQNS,  as
preparações  puderam  ser  melhoradas  com  pequenas  modificações,  incentivando  as  diferentes
formas de preparo e de utilização de temperos.

4 CONCLUSÃO

Sistemas  que  controlam  a  qualidade  higiênico-sanitária  e  nutricional  dos  alimentos  têm
grande contribuição e relevância para a elaboração de alimentos seguros, porém a implantação e
manutenção de algumas ferramentas ainda é um processo desafiador para as empresas, sendo que
as micro e pequenas empresas apresentam maior grau de dificuldade. 

Torna-se importante ressaltar que o tema desta pesquisa é pouco explorado na literatura da
área.  Isto  reforça a necessidade de realização de trabalhos que visam não só a utilização das
ferramentas de qualidade pelas UAN´s e pelos restaurantes comerciais, mas também a contribuição
deste conhecimento para a área de alimentação e nutrição.
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