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RESUMO: O binômio tempo x temperatura é um parâmetro muito importante durante a distribuição de
refeições, devido à exposição do alimento as variações de temperaturas inadequadas que podem promover o
crescimento de agentes patógenos que contribuem para o surgimento de surtos de Doenças Transmitidas por
Alimentos (DTAs). Deste modo, objetivou-se através deste estudo, avaliar a adequação do binômio tempo X
temperatura dos alimentos e equipamentos durante a cocção e distribuição das preparações alimentares
elaboradas em uma Unidade Produtora de Refeições (URP) do município de João Pessoa/PB, verificando a
sua conformidade de acordo com a legislação vigente. Foi verificada a temperatura de cocção dos alimentos,
além das temperaturas durante a distribuição dos alimentos de cadeia quente e cadeia fria, bem como dos
equipamentos de cadeia quente e cadeia fria, utilizando-se um termômetro tipo espeto digital com faixa entre
-20°C a 100°C. Os resultados mostraram que as temperaturas na cocção e durante a distribuição dos
alimentos de cadeia quente e fria apresentaram-se adequadas, bem como os equipamentos de apoio de
distribuição de cadeia quente e fria. O presente estudo comprova a eficácia dos procedimentos de aferição e a
preocupação dos gestores na manutenção do controle de temperaturas das preparações e dos equipamentos,
que contribuem diretamente para a segurança higiênico-sanitária do alimento, apresentando-se de acordo
com as Boas Práticas de Fabricação da unidade conforme a RDC 216/2004.
Palavras-chave: Alimentos, controle de qualidade, temperatura, segurança alimentar.

para os índices de morbidade em diversos

INTRODUÇÃO

países, através do consumo de alimentos
A

segurança

dos

alimentos

está

contaminados. Assim, com o aumento no

associada à qualidade higiênico-sanitária, uma

número de refeições fornecidas, cresce a

vez que patógenos veiculados por alimentos

preocupação com a qualidade dos alimentos

são um dos principais fatores que contribuem

(83) 3322.3222
contato@conbracis.com.br

www.conbracis.com.br

para garantir a saúde dos usuários (PENEDO

da

et al., 2015).

SOUZA; RAMOS, 2009).

Dentre

os

principais

fatores

atividade

Diante

microbiana

do

exposto,

(MARINHO;

objetivou-se

relacionados à ocorrência de doenças de

através deste trabalho, avaliar a adequação do

origem

más

binômio tempo X temperatura dos alimentos e

condições de higiene na manipulação, no

equipamentos durante a cocção e distribuição

armazenamento

dos

das preparações alimentares elaboradas em

alimentos, uso incorreto do binômio tempo x

uma Unidade Produtora de Refeições (UPR)

temperatura, falta de adequação e conservação

do município de João Pessoa/PB, verificando

da estrutura física dos estabelecimentos, entre

a sua conformidade de acordo com a

outros (SILVA, 2010).

legislação vigente.

alimentar,

De

e

destacam-se

na

acordo

as

conservação

com

a

Organização

Mundial da Saúde (OMS), as Doenças
Transmitidas por Alimentos (DTAs) são
definidas

como

doenças

usualmente

infecciosas ou tóxicas, causadas por agentes
que penetram no hospedeiro através da
ingestão de alimentos, sendo que todas as
pessoas estão sujeitas às doenças de origem
alimentar.

muito

importante

durante

a

distribuição de refeições, devido à exposição
do alimento as variações de temperaturas
inadequadas
crescimento

Tratou-se de um estudo de campo, de
caráter observacional, descritivo e transversal,
realizado em uma Unidade Produtora de
Refeições (UPR) do município de João
Pessoa/PB. O período da coleta de dados foi
entre abril a maio de 2015.
A unidade possui uma produção de 650

O binômio tempo x temperatura é um
parâmetro

METODOLOGIA

que
de

podem
agentes

promover
patógenos

o
que

contribuem para o surgimento de surtos de
DTAs. Em alguns casos, as preparações ficam
expostas no balcão térmico por longo período,
às vezes por causa do baixo fluxo, o que
influencia de forma decisiva no crescimento

(83) 3322.3222
contato@conbracis.com.br

www.conbracis.com.br
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