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Resumo 

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 corretas durante o exercício das suas atividades. Contudo, o estudo 
identificou algumas práticas incorretas que constituem fatores 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 convencionados 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 incorretas  
que constituem fatores 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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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

Começaremos por referir que as doenças de origem alimentar causadas por microorganismos constituem 

um dos assuntos de saúde pública mais importantes (WHO, 2000). Em África, as doenças de origem 

alimentar também são um dos assuntos de saúde pública mais importantes, pois cerca de 700 000 mortes, 

causadas por doenças transmitidas pelos alimentos e pela água, são reportadas anualmente2.  

Existem vários fatores apontados como tendo influência nos surtos de doenças de origem alimentar. De 

entre esses fatores podemos apontar os seguintes: 

                                                 
1 O presente trabalho foi realizado por mim, Sandra Silva e pela minha colega que por motivos logisticos não pode vir 
ao Congresso, a dra. Elsa Salvador. Dizer também que todas as fotos que serão projectadas durante a apresentação são 
da autoria das autoras do trabalho e foram tiradas aquando da realização do mesmo 
2 http://www.fao.org/docrep/meeting/010/a0215p/A0215P28.htm. Disponível aos 4 de Setembro de 2012. 
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a) práticas impróprias de manipulação, preparação e consumo de alimentos (FSAI, 1998; BRYAN, 1988; 

GORMAN et al., 2002),  

b) práticas de higiene inadequadas, tais como, lavagem das mãos (COGAN et al., 2001),  

c) uso de materiais e utensílios anti-higiénicos (ALTEKRUUSE et al., 1995; KNABEL, 1995), 

d)  consumo de alimentos crus ou inseguros (CAST, 1994; REDMOND & GRIFFITH, 2003) 

e)  bem como contaminação cruzada via superfícies inanimadas e alimentos crus (ROBERTS, 1982; 

RYAN et al.,1996).  

OBJECTIVO 

Deste modo e, tendo em consideração a importância do assunto, o presente trabalho tinha como objectivo 

monitorar a cadeia de produção de refeições com o objectivo da mesma fornecer refeições  seguras aos 

utentes dos serviços de restauração da Universidade Eduardo Mondlane (UEM). 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A. Área de estudo 

O trabalho foi realizado nos seguintes serviços de restauração da Universidade Eduardo Mondlane: 1). 

Complexo Colmeia II (CCII), localizado na cidade de Maputo no Campus principal da UEM, composto por 

duas cozinhas (CCII e “Self”), responsável por 4 refeitórios (Colmeia, Self, Karl Marx e Engenharias) e com 

oitenta e quatro trabalhadores e 2) Serviços de Restauração da Escola Superior de Hotelaria e Turismo de 

Inhambane (ESHTI), localizados na cidade do mesmo nome, constituido por duas cozinhas (interna e externa 

– usada em casos de emergência, como por exemplo falta de gás) e com vinte e seis trabalhadores. 

Dizer aqui que são utentes dos serviços de restauração da UEM os estudantes bolseiros e não bolseiros da 

instituição e os trabalhadores ligados directamente aos serviços de alimentação. Para além destes utentes, 

os serviços de restauração da UEM prestam serviços em eventos da própria UEM (reuniões gerais, 

seminários, conferências, etc) e a particulares (casamentos, aniversários, baptizados) através da confecção 

de comida e/ou aluguer de espaço, incluindo a ornamentação. 

B. Metodologia 

A metodologia empregue na realização do presente trabalho consistiu na recolha de dados sobre as práticas 

de preparação de alimentos associadas às doenças bacterianas transmitidas por alimentos, dados esses 

recolhidos através de: 1) um questionário de perguntas semi-estruturadas, divididas em duas secções: dados 

biográficos do inquirido e avaliação das práticas alimentares associadas às doenças bacterianas de origem 

alimentar e 2) observação e imagens tiradas com recurso a uma máquina fotográfica. 
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A aplicação do questionário foi realizada nos meses de Setembro e Outubro de 2009, sendo os dados 

obtidos organizados em tabelas e gráficos no programa informático Excel, para uma análise estatística 

descritiva dos resultados. Igualmente se utilizou o pacote estatístico STATISCA para a análise estatística da 

categoria das questões sobre as causas das doenças de origem alimentar e a informação biográfica dos 

inquiridos. O teste “chi-quadrado” foi aplicado para determinar se a consciência sobre alimentos seguros 

está associado aos comportamentos individuais de segurança alimentar, tendo o nível de significância sido 

de P = 0.05.  

RESULTADOS 

A. Dados biográficos 

A amostra deste estudo foi constituida por trinta e sete trabalhadores dos serviços de restauração da UEM, 

cujas idades variavam entre 22 e 57 anos, sendo que 52% dos inquiridos eram do sexo masculino e 48% do 

sexo feminino. O nível de escolariedade dos inquiridos variava da 5ª classe (ensino primário do I grau) à 12ª 

classe (ensino pré-universitário), sendo que a maioria tinha a 7ª classe (54%) (ensino primário do II grau, ou 

seja tinha o nível primário). No respeitante à categoria, 78,4% dos inquiridos eram cozinheiros, 13,5% - 

auxiliares de cozinha e 8,1% trabalhadores do bar. O tempo de serviço dos inquiridos variava entre 3 e 31 

anos, sendo que a maioria provinha (72,9%) do CCII e 27,03% provinha da ESHTI. 

B. Avaliação das práticas alimentares associadas as doenças alimentares de origem bacteriana 
transmitidas por alimentos 

B.1 – Práticas de armazenamento 

Embora a totalidade dos inquiridos tenha respondido que armazenavam os produtos perecíveis por um 

período de tempo limitado, observações por nós feitas e comprovadas por fotografias demonstraram o 

contrário (Fig. 1). 

 

Fig. 1 -  Repolho deteriorado 
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Quando inquiridos sobre o armazenamento de carnes cruas, a maioria dos trabalhadores (93%) respondeu 

que armazrnava no frio (câmara, antecâmara ou congelador) e 5,4% não respondeu. À questão espaço no 

refrigerador, 97,3% afirmou que o mesmo era suficiente e 2,7% insuficiente. 

Ao serem inquiridos sobre a forma como armazenavam as carnes cruas no frio, 94,6% respondeu que o fazia 

na prateleira e 6,4% não respondeu.  

  

Fig. 2 -  Armazenamento de carne crua 

Também aqui as imagens monstram como as respostas dadas pelos inquiridos não corresponde na 

totalidade à realidade. Na figura 2 pode-se observar a carne crua armazenada no frio, mas em prateleiras de 

ferro, já sem tinta, sendo que a carne é ali posta sem qualquer protecção. 

B.2. - Práticas de higiene geral e pessoal 

No concernente às práticas de higiene geral e pessoal, nomeadamente lavagem de mãos, lavagem de mãos 

depois do manuseamento de carnes cruas, forma de lavar as mãos antes do início da preparação dos 

alimentos e depois do manuseamento das carnes cruas e limpeza das mãos, a maioria dos trabalhadores 

respondeu o “politicamente certo”, ou seja aquilo que é o correcto, no entanto foi observado que nem 

sempre correspondia à realidade. 

Relativamente à questão uso da mesma faca para produtos frescos e de pronto consumo, 67,6% respondeu 

usava a mesma faca e 24,3% respondeu que não usava. Respondendo à pergunta sobre o uso da mesma 

tábua de cozinha para produtos frescos e de pronto consumo bem como sobre o tratamento da mesma após 

o uso, 72,9% dos inquiridos respondeu que usava a mesma tábua e 56,8% disse que a lavava com água e 

sabão, no entanto as imagens que a seguir se apresentam e que foram tiradas no local demonstram que tal 

não corresponde à realidade. 
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Fig. 3 - Tábuas de cozinha 

B.2. Prática de confeção de alimentos com antecedência 

Neste ponto da entrevista e relativamente à confecção de alimentos com antecedência 62,3% afirmou que 

não cozinhava e 32,4% que cozinhava às vezes. Quanto à forma de preservação dos alimentos cozinhados 

com antecedência 29,7% afirmou que os conservava na antecâmara e 70,3% não respondeu à pergunta. 

Relativamente à forma de acondicionamento dos alimentos preparados com antecedência, 27% afirmou que 

os deixa arrefecer a temperature ambiente antes de os refrigerar em containers com tampa e a grande 

maioria, 76,7% não respondeu à pergunta. 

B.3. Consciência dos trabalhadores sobre causas das doenças de origem alimentar 

Relativamente às possíveis causas de doenças de origem alimentar os inquiridos enumeram as seguintes: 

a)  a contaminação dos alimentos – 54% 

b)  expiração do prazo de validade dos produtos – 32,4% 

c)  a má arrumação dos produtos – 70,3% 

d)  o armazenamento dos produtos por muito tempo – 16,2% 

e)  outros não responderam às questões.  

Relativamente às causas das doenças de origem alimentar relacionadas com a higiene pessoal os inquiridos 

responderam práticas de higiene precária – 59,5%, não lavar as mãos – 37,8% e não responderam à questão 

– 2,7% e relativamente às causas de doenças de origem geral os inquiridos enumeram as seguintes causas:  

a) Contacto com animais e insetos – 10,4%; 

b) Equipamentos/utensílios sujos – 78,4%; 

c) Contaminação cruzada – 2,7% e 

d) Não responderam – 5,4%. 
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Quanto aos microorganismos causadores de doenças alimentares, 48,6% dos inquiridos não conseguiu 

identificar nenhum, 2,7% não responderam à pergunta e dos que responderam 45,9% identificou as 

bactérias e 2,7% os fungos. 

B.4. Gestão do lixo 

Neste subponto da entrevista trataram-se as questões relacionadas com o acondicionamento do lixo 

produzido durante o trabalho, periocidade de retirada do mesmo e local de depósito do lixo. 

Quanto às formas de acondicionamento do lixo produzido durante o trabalho, a grande maioria (91,9%) 

respondeu que o fazia em baldes, sendo que 5,4% o fazia em caixas e 2,7% noutra forma (ex. sacos 

plásticos). Relativamente à periocidade de retirada do lixo, 89,2% respondeu que o fazia sempre que o 

recipiente estivesse cheio e 10,8% disse que o fazia no final do turno. No concernente ao local de depósito 

do lixo 94,6% disse que o mesmo era depositado na instituição num local preparado para o efeito e 5,4% 

noutro local. 

As imagens a seguir apresentadas mostram a realidade encontrada pelas autoras no local. 

  

  

Fig. 4. - Formas de acondicionamento e locais de depósito do lixo 
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B.5. Controle de pragas 

Neste ponto as autoras quiseram saber dos inquiridos quais as pragas que apareciam no seu local de 

trabalho e qual o local com maior frequência. Quanto às pragas que apareciam foram enumeradas as 

seguintes: moscas (75,7%), baratas (8,1%), ratos (10,8%), todo o tipo de pragas (2,7%). Não responderam à 

pergunta 2,7% dos inquiridos. Relativamente ao local com maior frequência de pragas 75,7% identificaram a 

cozinha, 16,2% o refeitório, 2,7% o bar, 2,7% a copa e 2,7% não respondeu. 

Foi perguntado quais os métodos de controle de pragas que os inquiridos usavam no seu local de trabalho e 

64,9% respondeu Baygon (inseticida), 13,5% Ratex (raticida), 2,7% fumigação e 13,5% outros métodos , 

como por exemplo o uso de água quente despejada nos ralos. Não responderam à questão 5,4% dos 

inquiridos. 

CONCLUSÕES 

Do estudo realizado e dos resultados obtidos as autoras chegaram às seguintes conclusões: 

1. No geral as práticas de armazenamento de produtos alimentares são cumpridas. Contudo, foram 

observados algumas práticas incorretas no armazenamento de produtos frescos e das carnes, no 

funcionamento do sistema de frio e na higiene do armazém. 

2. Todos os trabalhadores têm consciência da importância da lavagem das mãos nas suas actividades. 

Contudo, foi possível observar algumas práticas incorretas relacionadas com a lavagem, secagem e uso de 

desinfetante e ou detergente.  

3. É usada a mesma faca e tábua de cozinha tanto para os produtos frescos, carnes cruas e para 

alimentos de pronto consumo, sendo que a higienização entre os usos, em algumas vezes, é deficiente. A 

tábua de cozinha na ESHT é um dos fatores de risco que mais se destacou para a ocorrência de doenças de 

origem alimentar. 

4. Existe uma consciência por parte dos trabalhadores de que práticas incorretas durante a compra e 

armazenamento dos produtos alimentares, a deficiente higiene geral e pessoal, os microorganismos tais 

como bactérias e fungos podem causar doenças de origem alimentar  
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