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Resumo
Objetivo – Avaliar a temperatura de saladas expostas em balcão de distribuição em uma unidade de alimentação e nutrição do município
de São Bernardo do Campo-SP, antes e após a utilização de ferramentas da qualidade. Métodos – A coleta ocorreu no horário do almoço,
no período de março e abril de 2019. Primeiramente, foram aferidas as temperaturas dos equipamentos onde utilizou-se um termômetro
digital infravermelho e aferidas as temperaturas dos alimentos na fase de distribuição por intermédio de um termômetro do tipo espeto.
Sequencialmente, utilizaram-se as ferramentas da qualidade, com aplicação do diagrama de Ishikawa e do brainstorming estruturado em
cinco causas principais que afetavam o processo de manutenção da temperatura das saladas cozidas. Em decorrência disso, nova coleta
de dados foi realizada. Resultados – Observou-se que, antes da utilização das ferramentas da qualidade, as saladas foram consideradas
inadequadas por ultrapassar os limites de tempo-temperatura (18,1±3,37°C), ficando expostas no balcão de distribuição por mais de duas
horas, e que, após a utilização das ferramentas a maioria das saladas atingiu adequação(9±1,38°C). Conclusão – O uso de ferramentas
da qualidade contribui positivamente no processo de produção de alimentos seguros, particularmente neste estudo, com a adequação
da manutenção da temperatura de saladas cozidas.

Descritores: Distribuição de produtos; Segurança alimentar e nutricional; Programas e Políticas de nutrição e alimentação

Abstract
Objetive – To evaluate the temperature of salads exposed in a distribution counter in a food and nutrition unit in the city of São Bernardo
do Campo-SP, before and after using quality tools. Methods – The collection took place at lunchtime, in the period from March to
April 2019. First, the temperatures of the equipment were checked using an infrared digital thermometer and the food temperatures
were checked in the distribution using a skewer type thermometer. Sequentially, quality tools were used, with the application of the
Ishikawa diagram and brainstorming structured on five main causes that affected the process of maintaining the temperature of cooked
salads. As a result, a new data collection was performed. Results – It was observed that, before using quality tools, salads were consi-
dered inadequate for exceeding the time-temperature limits (18.1±3.37°C), being exposed at the distribution counter for more than
two hours, and after using the tools, most of the salads reached adequacy (9±1.38°C). Conclusion – The use of quality tools contributes
positively to the production process of safe foods, particularly in this study, with the adequacy of maintaining the temperature of cooked
salads.

Descriptors: Product distribution; Food and nutrition security; Nutrition and nutrition policies

Introdução
Diante do desenvolvimento moderno em que a so-

ciedade vivencia hoje, houve mudanças significativas
na alimentação e nos hábitos alimentares da população.
Atualmente, com as dificuldades impostas pelo deslo-
camento e a extensa jornada de trabalho, um relevante
número de trabalhadores é impedido de realizar suas
refeições regulares em casa. Para essa classe da popu-
lação a refeição fora do lar, em unidades de alimentação
e nutrição (UAN), é uma das alternativas viáveis1-2.
A UAN é considerada como uma unidade de trabalho

ou órgão de uma empresa que desempenha as ativida-
des relacionadas à alimentação e nutrição e deve ga-
rantir a segurança alimentar dos seus consumidores,
tendo como meta atender as necessidades nutricionais3.
Nas UAN os surtos de doenças transmitidas por ali-

mentos (DTA) são causados pela ingestão de água ou
alimentos contaminados por micro-organismos que afe-
tam o organismo humano de diversas formas, desde

sintomas brandos até situações mais graves, como a
morte4-6. Sua origem está relacionada a uma série de
fatores incorretos que se desenvolvem por múltiplas
falhas referentes às práticas inadequadas de manipula-
ção, matéria-prima contaminada, falta de higiene du-
rante as preparações, déficit nos equipamentos e ope-
rações e inadequação no processo envolvendo controle
de tempo e temperatura7-8.
Para garantir a segurança dos alimentos oferecidos,

é necessária a aplicação de ferramentas da qualidade
que devem ser utilizadas para estabelecer ações corre-
tivas e/ou preventivas para a melhoria das condições
higiênico-sanitárias das preparações culinárias ofere-
cidas em UAN, para que esses produtos cheguem se-
guros à mesa do consumidor9.
Desta forma, o objetivo do estudo foi avaliar a tempe-

ratura de saladas expostas em balcão de distribuição em
uma UAN do município de São Bernardo do Campo - SP,
antes e após a utilização de ferramentas da qualidade.



J Health Sci Inst. 2020;38(1):68-73 Uso de ferramentas da qualidade para solução de problemas em UAN69

Métodos
Caracterização do local do estudo
Trata-se de um estudo transversal desenvolvido em

uma UAN localizada em São Bernardo do Campo-SP.
O restaurante serve 6 tipos de refeições e possui uma

produção média diária de 440 refeições no almoço,
230 no jantar, 62 na ceia, além de 222 desjejuns, 86
lanches da tarde e 50 lanches da noite. E fornece o se-
guinte cardápio no almoço: 2 tipos de sobremesa; 
1 fruta; 2 tipos de saladas; arroz e feijão; 1 tipo de
guarnição; 1 tipo de sopa; 2 tipos de prato principal e
2 tipos de suco. 

Coleta de dados
Os dados foram coletados no período de março e

abril de 2019 em dias alternados, conforme disponibi-
lidade de aferição das temperaturas. Foram observadas
as operações de produção e coletados os dados de tem-
peratura na etapa de distribuição das saladas cozidas,
servidas no almoço. O tempo foi verificado a partir do
final da cocção finalizava, até o momento em que esses
alimentos se encontravam no balcão de distribuição.
A aferição da temperatura das saladas cozidas foi

realizada por intermédio de um termômetro tipo espeto,
calibrado, com faixa de variação –45°C a 230°C, cujo
sensor era inserido no centro geométrico do alimento,
já no balcão de distribuição, e realizada a leitura, após
estabilização do medidor. Procedeu-se a higienização
do termômetro, antes e após cada medição, com álcool
70% com auxílio de papel toalha não reciclável.
Os dados coletados foram registrados em planilhas

específicas.
Quanto aos equipamentos, foram coletados os dados

de temperatura dos seguintes equipamentos: câmara
fria, passthroughs frio e balcão de distribuição refrige-
rado tipo self-service. 
A temperatura do balão de distribuição refrigerado

foi aferida no mesmo horário da aferição da temperatura
das saladas cozidas e as temperaturas dos demais equi-
pamentos, no início de cada manhã. Para aferição da
temperatura dos equipamentos utilizou-se um termô-
metro digital infravermelho, calibrado, com faixa de
variação –49°C a 230°C.

Parâmetros
Um dos fatores de maior relevância para prevenir

problemas de saúde é a temperatura do alimento10 e,
como parâmetro de análise, a CVS-511 preconiza que
alimentos distribuídos frios devem estar a uma tempe-
ratura de até 10°C por, no máximo 4 horas, ou entre
10°C e 21°C por até 2 horas. E para verificar conformi-
dades nas temperaturas dos equipamentos, utilizou-se
a RDC nº 21612 que preconiza a padronização da tem-
peratura dos equipamentos. 

Uso das ferramentas da qualidade
A busca para soluções de problemas pode ser facili-

tada com o uso de técnicas denominadas ferramentas

de gestão da qualidade, que são técnicas utilizadas
para mensurar, analisar, definir e propor soluções para
os problemas que interferem no bom desempenho dos
processos de trabalho13. Desta maneira, foram aplicados
os 5M do diagrama de Ishikawa e um brainstorming
com o objetivo de facilitar a visualização e o entendi-
mento dos problemas.
Após aplicação das ferramentas de qualidade, foi

realizada nova coleta de dados com o propósito de fa-
cilitar, desenvolver, fornecer e permitir o conhecimento
e melhorias do processo de manutenção da temperatura
das saladas cozidas.

Análise estatística dos dados
Os dados foram tabulados no programa Microsoft

Office Excel 2010, sendo apresentados em valores ab-
solutos, médias e desvio padrão.
Os resultados foram, portanto, analisados de forma a

avaliar as operações e os procedimentos que constituí-
ram situações nas quais os perigos pudessem estar pre-
sentes no fluxo de preparação e distribuição das saladas
cozidas.

Considerações éticas
Todos os participantes do estudo foram informados

sobre os objetivos da pesquisa, os procedimentos utili-
zados e a possibilidade de não participar ou abandoná-
lo a qualquer momento. E assinaram o termo de con-
sentimento livre e esclarecido (TCLE).

Resultados e Discussão
Para garantir a qualidade sanitária dos alimentos é

imprescindível que sejam tomadas ações que impeçam
o desenvolvimento de agentes patógenos causadores
de doenças transmitidas por alimentos, e uma dessas
ações é a utilização de ferramentas da qualidade, que
servem para garantir a qualidade dos alimentos e con-
sequentemente a saúde do consumidor14.
Durante o estudo foi observado que, no balcão de

distribuição, a temperatura das saladas cozidas não
atingia o parâmetro determinado pela legislação, e du-
rante o processo de produção das saladas cozidas ocor-
riam falhas.
Com base nessas falhas, foi elaborado o diagrama de

Ishikawa, apresentado na figura 1, estruturado em cinco
causas principais que afetavam os processos, com o
intuito de eliminar, prevenir ou reduzir a incidência do
problema. 

1.Mão de obra
Colaboradores insuficientes: o conjunto de trabalha-

dores que faz parte do processo produtivo de refeições
é subdivididos em três turnos, totalizando 20 funcio-
nários.
Segundo Gandra e Grambardella (1986)15 o dimen-

sionamento dos colaboradores encontra-se incorreto,
sendo a quantidade ideal de 22 funcionários ativos.
Desta forma, há um déficit no quadro dos colaboradores,



gerando acúmulos de funções e sobrecargas nas tarefas
a serem realizadas.
Tempo escasso: o horário de entrada dos funcionários

da manhã não é compatível com o horário de início
do almoço, sendo assim as etapas corretas do processo
de produção tornam-se inaplicáveis.

2.Método 
Erro nas etapas de resfriamento: a UAN segue um

fluxograma de resfriamento, cujo objetivo é reduzir a
temperatura de 60°C a 10°C em 2 horas. 
No entanto, a falta de capacitação e conscientização

dos colaboradores não permite que o processo do res-
friamento seja realizado de maneira adequada, pois
eles não conseguem entender, com clareza, as etapas
a serem seguidas, acarretando erros no processo.
Elevado risco de contaminação: 1º a falta de moni-

toramento do tempo e temperatura durante o preparo
de alimentos, aumenta o risco de contaminação bioló-
gica favorecido pelo crescimento e proliferação de mi-
crorganismos patogênicos.
2º Uma remessa das saladas cozidas já finalizada

vai para o passthrough e outra é armazenada na gela-
deira do estoque, percorrendo um fluxo de grande pe-
rigo de contaminação, pois há cruzamento com o lixo.

3.Máquina 
Falta de manutenção: a UAN não investe em manu-

tenção preventiva dos equipamentos, e realiza as ma-
nutenções somente quando ocorre quebra dos equipa-
mentos. Inclusive, as manutenções corretivas são

demoradas o que dificulta ainda mais o trabalho dos
colaboradores.
Equipamentos em desuso: há equipamentos essen-

ciais em desuso, que facilitariam o processo de produ-
ção, resfriamento e distribuição das saladas cozidas.

4.Matéria-Prima
Falta de monitoramento da câmara fria: a câmara

fria, na qual são armazenadas os hortifrutícolas é de li-
vre acesso a qualquer colaborador. Sendo assim, perde-
se o controle da quantidade de alimentos, acarretando
ausência de determinados ingredientes para o cardápio,
obrigando, algumas vezes, os colaboradores a impro-
visarem a confecção das saladas, gerando atrasos em
suas rotinas.

5.Medida
Falta de registro da temperatura: há uma planilha de

fácil acesso para os colaboradores realizarem o registro
de sanitização e controle de temperatura das etapas de
resfriamento, porém, repetidamente, esse monitora-
mento não é realizado. Alguns acreditam que o controle
e o registro prejudicam a realização das atividades es-
pecíficas da função.
Conforme os problemas apresentados na figura 1,

foi realizado um plano de ação, com todos os colabo-
radores envolvidos no processo de produção de saladas
cozidas, por meio do brainstorming, apresentado
abaixo na figura 2, com o propósito de indicar possíveis
soluções para as falhas identificadas.

70 J Health Sci Inst. 2020;38(1):68-73Corrêa SCA, Popolim WD, Oliveira CRA

Figura 1. Diagrama de Ishikawa aplicado ao processo de produção de saladas cozidas de
um UAN. São Bernardo do Campo-SP, 2019
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Figura 2. Brainstorming aplicado ao processo de produção de saladas
cozidas de uma UAN. São Bernardo do Campo-SP

De acordo com a figura 2, foi possível aplicar inter-
venções de solução. 
Foi realizado treinamento com colaboradores sobre

as etapas de resfriamento, a forma correta de aferição
de temperaturas dos alimentos e sobre a forma correta
de registrar corretamente as informações em controle
específico, expondo a importância desses procedimen-
tos a fim de evitar qualquer risco de contaminação.
Também foi realizada a manutenção corretiva da câ-

mara fria, dado que, temperaturas inadequadas pro-
porcionam a multiplicação de bactérias patogênicas,
que por sua vez, podem comprometer a saúde dos co-
mensais, aumentando o risco de DTA. 
Todavia, o livre acesso dos colaboradores à câmara

fria permaneceu, visto que, sempre há preparações ar-
mazenadas nesse equipamento. Já o balcão de distri-
buição refrigerado permaneceu em manutenção, sem
previsão de correção.
Foi solicitado ao turno da noite antecipar o pré-pre-

paro, a cocção e o resfriamento das saladas e outros
alimentos cozidos, deixando apenas o processo de
montagem e finalização para o turno seguinte.
Após essas intervenções, foi realizada nova coleta

de dados das saladas cozidas, com o propósito de re-
conhecer possível melhoria no processo de produção.
Observou-se, inicialmente, que a temperatura das sa-

ladas cozidas apresentava média de 18,1±3,37°C e que
não atingia a temperatura conforme determina a CVS-511.

Além disso, os alimentos permaneciam expostos por
4 horas, e não eram desprezados quando ultrapassavam
o limite de 2 horas. Os alimentos que ultrapassarem os
critérios de tempo e temperatura estabelecidos devem
ser desprezados11.As temperaturas encontradas estavam
inadequadas em todas as preparações e dias de coleta.
Segundo o estudo realizado por Monteiro et al.16,

em relação às temperaturas das preparações frias du-
rante a distribuição, foram observadas inadequações
em 100% dos restaurantes analisados, sendo a média
geral de 20,8°C (±3,0°C) entre os restaurantes, variando
de 17°C a 24,5°C. Para Carvalho et al.17, nas prepara-
ções frias, a variação das temperaturas foi de 2,8°C a
30,2°C, sendo que 100% das amostras de saladas cruas
estavam em desacordo com o recomendado. Em con-
trapartida, 12,5% de inadequações nos alimentos frios
foram evidenciadas por Santos e Bassi18, em uma UAN
de São Paulo.  
O gráfico 1 apresenta a temperatura das saladas co-

zidas na etapa da distribuição antes e após a utilização
das ferramentas da qualidade.
Nota-se que, logo após a utilização das ferramentas,

as temperaturas das saladas cozidas apresentaram mé-
dia de 9±1,38°C e é possível observar que, com exce-
ção de duas preparações (11,3°C e 12,3°C), as tempe-
raturas dos alimentos atingiram a adequação. 



De modo semelhante, considerando-se a média das
temperaturas dos equipamentos inicialmente, é possível
observar na tabela 1 que apenas o passthrough frio
(8,8±0,42°C) obteve adequação à RDC nº 21615. 
No entanto, a câmara de resfriamento apresentou tem-
peratura acima (9,9±1,12°C) do valor preconizado pela
legislação.
Santos e Bassi18 apontaram que a câmara de resfria-

mento avaliada apresentou temperatura adequada. Já
São Jose et al.19 analisaram que a temperatura dos equi-
pamentos de distribuição, como o passthrough frio
apresentou baixa adequação.
Posteriormente, a temperatura média da câmara fria

(4±0,36°C) após a manutenção apresentou adequação
à RDC nº 21615, conforme apresentado na tabela 1
também. Porém o balcão de distribuição refrigerado
manteve-se em manutenção durante toda a coleta de
dados, o que pode ter influenciado a obtenção do cri-
tério de temperatura.

Conclusão
A partir da análise de dados, é possível observar que,

inicialmente, os resultados apresentaram alto índice
de inadequação das temperaturas das saladas cozidas
e que, desta forma, não se enquadravam dentro dos
parâmetros preconizados pela legislação, indicando
não conformidades no processo produtivo. 

Logo após a utilização das ferramentas da qualidade,
as saladas e os equipamentos atingiram adequação. 
Sendo assim, conclui-se que, a aplicação de ferra-

mentas da qualidade contribui positivamente nos pro-
cessos de produção de alimentos seguros, como na
manutenção de saladas cozidas em temperaturas con-
formes durante a distribuição em balcão de distribuição,
além de garantir a obtenção de atributos de qualidade,
como os aspectos sensoriais. A sua utilização pode ser
aprimorada por meio de capacitações específicas dos
colaboradores e pela implementação de procedimentos
operacionais padronizados (POP), como o de manu-
tenção.
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