
 

 

 

 
 

 

IMPORTÂNCIA DA APLICAÇÃO DE TREINAMENTOS 

PARA MANIPULADORES EM RESTAURANTES 

COMERCIAIS 
 

Autores: PEREIRA, Poliana de Oliveira   

OLIVEIRA, Caroline Rodrigues de 
 

 

RESUMO 

 
As doenças transmitidas por alimentos (DTA’s) são provocadas pelo consumo de alimentos contaminados por 

microrganismos. A incidência dessas doenças é crescente, pois a população está cada vez mais exposta a 

refeições contaminadas nos estabelecimentos. O manipulador caracteriza-se como principal via de contaminação, 

já que o mesmo entra em contato direto com o alimento, gerando prejuízos à saúde do consumidor. Tendo o 

restaurante como principal local onde ocorrem surtos e a falta de capacitação dos colaboradores, o presente 

trabalho tem como objetivo mostrar a importância da aplicação de treinamentos para manipuladores em 

restaurantes comerciais, com pesquisa realizada em artigos científicos. Verificou-se a falta de conscientização 

por parte de proprietários sobre boas práticas e treinamentos, ausência de nutricionistas e condutas inadequadas 

na manipulação, consequentemente interferindo na qualidade dos serviços oferecidos. Conclui-se que os 

treinamentos são de extrema importância para passar conhecimentos e mostrar a responsabilidade que deve 

existir na produção de alimentos.  

 

Palavras chave: capacitação, boas práticas, contaminação 

 

 

ABSTRACT 

Foodborne diseases (DTA’s) are caused by the consumption of food contaminated by microorganisms. These 

diseases are growing, as the population is increasingly exposed to meals contaminated by standards. The handler 

is deactivated as the main route of contamination, since it comes in direct contact with the food, causing damage 

to the health of the consumer. Having the restaurant as the main place where outbreaks occur and the lack of 

training of employees, the present work aims to show the importance of applying training for handlers in 

commercial restaurants, with research carried out in scientific articles. There was a lack of awareness on the part 

of owners about good practices and training, absence of nutritionists and inadequate handling practices, 

consequently interfering in the quality of the services offered. It is concluded that training is extremely important 

to pass on knowledge and show the responsibility that must exist in food production. 
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1- INTRODUÇÃO 

 



 

 

 

 
 

 

A procura por praticidade e comodidade na alimentação, associada à falta de tempo e a 

dificuldade de locomoção, fez com que os indivíduos mudassem seus hábitos alimentares, de 

modo que a população passou a realizar suas refeições fora de casa (RODRIGUES e SABES, 

2006). Para Souza (2006) a busca por alimentos seguros cresceu nessa mesma proporção. Em 

decorrência disso, nota-se que o consumidor se preocupa com a higiene e qualidade da 

refeição, visto que há casos de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA’s) em restaurantes 

comerciais (CARVALHO e MORI, 2017). 

Sobre DTA’s a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) afirma que: 

“São doenças provocadas pelo consumo de alimentos que ocorrem quando 

micróbios prejudiciais à saúde, parasitas ou substâncias tóxicas estão presentes no 

alimento. Os sintomas mais comuns de DTA são vômitos e diarreias, podendo 

também apresentar dores abdominais, dor de cabeça, febre, alteração da visão, olhos 

inchados, dentre outros. Para adultos sadios, a maioria das DTA dura poucos dias e 

não deixa sequelas; para as crianças, as grávidas, os idosos e as pessoas doentes, as 

consequências podem ser mais graves, podendo inclusive levar à morte”. (ANVISA, 

2004, p.5). 

 

 

A incidência dessas doenças segundo Carvalho e Mori (2017), cresce de modo 

significativo, o que está diretamente relacionado com a maior exposição das pessoas a 

alimentos ofertados em consumo coletivo nos estabelecimentos e que estão contaminados por 

microrganismos. 

A contaminação pode acontecer em todas as etapas de produção, sobretudo durante o 

processamento, caso ocorram práticas inadequadas de manipulação possibilitando assim a 

transmissão, sobrevivência e multiplicação dos patógenos. Diante disso, o colaborador se 

caracteriza como o principal veículo de contaminação, já que o mesmo manipula os alimentos 

(RIBEIRO, 2005; SOUZA, 2006). 

Os responsáveis pelos restaurantes comerciais de acordo com Alcântara (2017), visam 

sempre a parte lucrativa da empresa. Entretanto também possuem a responsabilidade de 

assegurar a qualidade durante o preparo dos alimentos, já que a ausência de qualquer agente 

patogênico ou toxinas representa uma atribuição de segurança na manipulação. Dessa 



 

 

 

 
 

 

maneira, alimentos com qualidade microbiológica aceitável, garantem um produto seguro e 

sem riscos à saúde do consumidor (SILVA, 2006). 

Nesse sentido a aplicação de treinamentos específicos é o meio mais eficaz para 

transmitir conhecimento e promover mudanças consideráveis no processo de manipulação 

(FORTES et al., 2018). Os treinamentos devem ser periódicos para manter a informação e 

conscientização dos manipuladores, resultando em uma produção segura, alimentos livres de 

contaminantes e clientes satisfeitos (ANDREOTTI et al., 2003). 

Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo mostrar a importância da 

aplicação de treinamentos para manipuladores em restaurantes comercias. Trata-se de uma 

revisão narrativa realizada no período de 31 de março de 2020 a 29 de setembro de 2020. No 

qual realizou-se uma pesquisa em artigos científicos selecionados no período de 2001 a 2019 

com auxílio das bases de dados (Scielo e Google acadêmico).  

 

2- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Os hábitos alimentares da sociedade são definidos pela relação de alguns fatores 

(biológicos, demográficos e econômicos), que passam por constantes transformações ao longo 

do tempo (BARRETO e CYRILLO, 2001). Entre as grandes mudanças ocorridas nos hábitos 

alimentares da população, destaca-se um aumento na frequência da alimentação feita fora do 

domicílio, devido ao desenvolvimento industrial, inclusão das mulheres no mercado de 

trabalho e redução do tempo para preparo e consumo do alimento (FIORESE et al., 2014). 

Consequentemente, segundo Vasconcelos (2006) a quantidade e variedade na oferta de 

serviços de alimentação tem crescido consideravelmente, sobretudo os restaurantes 

comerciais, que podem ser encontrados em quase todas as cidades brasileiras. Sobre os 

estabelecimentos de segmento comercial, os mais frequentados são self-service por peso ou 

“restaurantes a quilo” (RICARDO; MORAIS; CARVALHO, 2012).  

Dentre os motivos que levam o consumidor na escolha de um restaurante, identificou-

se a variedade de alimentos no cardápio, custo mais acessível, comida de qualidade e 



 

 

 

 
 

 

atendimento rápido (AZEVEDO; MOURA; SOUKI, 2015). Entretanto, existem fatores 

preocupantes relacionados aos alimentos servidos nesses estabelecimentos, como a falta de 

medidas higiênico-sanitárias na manipulação, condições ambientais inadequadas e a higiene 

pessoal do colaborador deficiente, sendo causas para possíveis contaminações, porém, os 

manipuladores não possuem consciência sobre os reais riscos que a contaminação representa e 

de como evitá-la (ANDREOTTI et al., 2003). Pode-se dizer que manipuladores, são todas as 

pessoas do serviço de alimentação que entram em contato direto ou indireto com o alimento 

(BRASIL, 2004).  

            Pensando na qualidade dos serviços e na saúde do consumidor, a ANVISA criou a 

Resolução de Diretoria Colegiada (RDC N° 216 – 2004) que estabelece procedimentos de 

Boas Práticas para serviços de alimentação, incluindo restaurantes com o objetivo de garantir 

as condições higiênico-sanitárias do alimento preparado (BRASIL, 2004). No entanto, ela é 

pouco aplicada visto que a ocorrência de DTA’ s e os diversos tipos de contaminações por 

manipuladores são, de fato, existentes (CARVALHO e MORI, 2017). 

Em um estudo feito por Esperança e Marchioni (2011), apontou as Boas Práticas como 

pior item avaliado em 22 restaurantes no interior de São Paulo, seguido de higiene do 

manipulador, resultando baixa qualidade nos serviços prestados e necessidade de capacitação 

para prevenir surtos. Outra pesquisa realizada em 16 restaurantes comerciais em Belo 

Horizonte, constatou que nenhum possuía nutricionista como responsável técnico, os gestores 

não possuíam conhecimento sobre Boas Práticas e os treinamentos para manipuladores eram 

insertos, levando a uma condição precária para garantir segurança microbiológica das 

refeições produzidas (BARROS et al., 2011). 

Diversos estudos apontam o restaurante comercial como um dos principais locais onde 

os surtos de DTA’s ocorrem, tendo como principais motivos o manuseio inadequado dos 

alimentos, tempo prolongado de exposição dos mesmos, temperaturas em zona de perigo e 

matéria-prima armazenada incorretamente (OLIVEIRA et al., 2010).  

O Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) declara como uma das atribuições do 

profissional no âmbito de serviço comercial de alimentação:  



 

 

 

 
 

 

“Promover periodicamente o aperfeiçoamento e atualização de funcionários por 

meio de cursos, palestras e ações afins. Promover ações de sensibilização dos 

gestores e representantes de instituições da área quanto à responsabilidade destes 

pela saúde da população, bem como a importância do nutricionista neste processo”. 

(BRASIL, 2018).  

 

Sendo assim, os responsáveis pelos restaurantes devem priorizar pela qualidade dentro 

do estabelecimento, investindo em profissionais especializados para treinar os funcionários e 

adequar todo o processo de produção, caso contrário os surtos e toxinfecções vão continuar 

sendo fatores de risco para os clientes (FERREIRA, 2006). 

Segundo a RDC n°216 de 2004 as ações de capacitação devem abordar os temas 

seguintes: DTA’s, higiene pessoal e do ambiente, tipos de contaminantes alimentares e boas 

práticas de fabricação, tendo sempre registros contínuos e documentados para evidenciar o 

treinamento proposto (BRASIL, 2004). 

 A eficácia dos treinamentos foi comprovada em um trabalho realizado por Fortes et 

al. (2018) onde capacitaram 117 manipuladores em diferentes estabelecimentos, mostrando 

que a transmissão de informação e conhecimento auxilia consideravelmente na mudança 

efetiva de hábitos dos colaboradores, além disso precisa ser aplicado de forma simples e 

didática para facilitar o entendimento e estimular a busca por aprimoramento, vale ressaltar 

que a aplicação deve ser periódica para fortalecer a conscientização de todos.  

Portanto, o treinamento é muito relevante, pois nele são abordados assuntos técnicos e 

tópicos específicos que garantem a segurança dos alimentos, facilitam a compreensão do 

manipulador sobre a responsabilidade que eles possuem e a necessidade de seguir 

corretamente as legislações (AMARAL et al., 2019). Possibilitando assim, minimizar os 

riscos relacionados a manipulação, prevenir as contaminações, favorecendo a oferta de 

refeições seguras e de qualidade aceitável para o consumidor (SPAGNOL, 2019).  

 

3- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



 

 

 

 
 

 

Com base no que foi apresentado, pode-se concluir que os treinamentos para 

manipuladores são de extrema importância, visto que muitos não possuem conhecimento 

adequado e necessário para exercer corretamente suas funções, consequentemente não 

executando as boas práticas na rotina de trabalho, fator esse que interfere diretamente nas 

ocorrências de doenças de origem alimentar, por condutas inadequadas durante a 

manipulação. 

Verificou-se também a falta de informações por parte dos proprietários dos 

restaurantes comercias, o que é preocupante pois eles também possuem a responsabilidade de 

manter o estabelecimento dentro das normas vigentes. Além disso à ausência de nutricionistas 

e técnicos capacitados, influenciam na qualidade dos serviços oferecidos, uma vez que a 

presença deles garante a aplicação de treinamento e a realização de práticas adequadas na 

produção. 

Por fim, é necessário que a vigilância sanitária exerça as fiscalizações de forma mais 

rígida e atuante, para conscientizar os gestores e certificar-se que as normas estabelecidas 

estão sendo executas, assim assegurar os alimentos ofertados para os consumidores, que cada 

vez mais realizam suas refeições fora de casa. 
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