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O presente estudo avaliou as práticas alimentares associadas aos riscos de doenças bacterianas de origem 

alimentar nos serviços de restauração da Universidade Eduardo Mondlane (UEM), nomeadamente o 

Complexo Colmeia II e a Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Inhambane. Para o estudo 37 

trabalhadores (cozinheiros e auxiliares de cozinha) foram inquiridos através de um questionário com 

perguntas semi-estruturadas. Como complementar ao questionário foram visitadas as instalações e durante 

as visitas tiradas algumas fotografias.  

De acordo com os resultados do estudo os trabalhadores dos serviços de restauração da UEM têm 

consciência da necessidade de implementação das práticas correctas durante o exercício das suas 

actividades. Contudo, o estudo identificou algumas práticas incorrectas que constituem factores de riscos 

para o surgimento de doenças bacterianas de origem alimentar relacionadas com o armazenamento de 

produtos alimentares, higiene geral e pessoal, manipulação de sobras de alimentos e de alimentos 

confeccionados com antecedência, acondicionamento de lixo e controle de pragas. Mais de 80% dos 

participantes no estudo estão entre o nível de escolaridade elementar a básico, 48% eram de sexo feminino 

e 52% de sexo masculino, a idade dos participantes no estudo estava entre  os 22 e os 57 anos e o tempo de 

serviço estava entre os 3 a 31 anos.  

De acordo com o estudo pode se concluir que apesar da consciência dos trabalhadores sobre as práticas 

alimentares associadas às doenças bacterianas de origem alimentar, neste sector ainda prevalecem práticas 

alimentares incorrectas  que constituem factores de risco para este tipo de doenças. O estudo recomenda a 

implementação de iniciativas e estratégias de programas educativos integrados que encorajam mudanças 

voluntárias de comportamentos na manipulação de alimentos de modo a reduzir os risco de doenças 

bacterianas de origem alimentar. 
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