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Apresentação - Ministério do Turismo

A diversidade cultural brasileira, que se constitui em um dos atrativos para o turismo,
também nos deu um grande presente: uma culinária rica em variedade e sabor. Na mesa
brasileira, se conhece a história do nosso povo, construída com base em nossa diversidade
étnica e de costumes. Uma história de temperos, de cores, de folhas, de frutas e sabores
ensinados de uma geração para outra. Muitas de nossas receitas ultrapassaram as fronteiras
das regiões onde surgiram e ganharam lugar nas mesas de todos os brasileiros. O sabor
tipicamente brasileiro está no pato-no-tucupi, no açaí, nos peixes e frutas do Norte. Está no
churrasco, no carreteiro e no chimarrão do Sul. Na carne de sol, feijão verde e macaxeira do
Nordeste. Está na feijoada carioca, no cuscuz-paulista, no pão de queijo e no tutu de feijão
mineiros, nas moquecas capixabas do Sudeste. E nos peixes, aves e carnes do Centro-Oeste,
que tem também frutos exóticos, como o pequi.
Mais do que uma vantagem competitiva a melhoria da qualidade dos serviços ofertados
aos turistas, é fundamental para o sucesso dos roteiros turísticos. Dentre outros aspectos,
a efetiva proﬁssionalização na manipulação e fabricação dos alimentos prontos para
o consumo deve ser trabalhada para possibilitar a oferta de alimentos com qualidade
higiênico-sanitária.
Por isso, o Ministério do Turismo trabalha em parceria com a ABRASEL em diversas
iniciativas voltadas ao fortalecimento da gastronomia brasileira.
O Programa Qualidade na Mesa busca fortalecer nossa gastronomia por meio da melhoria
dos serviços prestados por bares e restaurantes em destinos turísticos, tornando este setor
mais competitivo pela maior visibilidade na oferta de alimentos saudáveis e seguros. É
o sabor aliado à garantia de boas práticas. É a busca da eternização do prazer de nossa
culinária.
Investir nos bares e restaurantes é acreditar no sabor do turismo brasileiro.

Walfrido dos Mares Guia
Ministro de Estado do Turismo
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Apresentação - ABRASEL

A riqueza gastronômica do país é um patrimônio de valor incalculável. A adequada inserção
deste fabuloso bem cultural em uma política consistente de divulgação do turismo pode
contribuir, de forma decisiva, para o incremento do setor e o fortalecimento da economia.
Muitos países têm apostado nesse setor como diferencial competitivo, com resultados
excelentes. O Brasil pode ir ainda mais longe, tal a exclusiva singularidade de nossa culinária,
da mais simples à do mais alto reﬁnamento. Esta é uma aposta para o futuro, cujo êxito
depende do esforço conjunto de governo, empresas, instituições e sociedade.
Atualmente, cerca de 26% dos gastos do brasileiro com alimentação são realizados em
refeições fora do lar, e espera-se que até 2025 esse número chegue a 40%. Cenário que,
naturalmente, irá estimular o crescimento do setor que já é um dos maiores empregadores
do Brasil e representa 53% do emprego do turismo nacional.
Foi com esse espírito de colaboração que a Abrasel, em parceria com o Sebrae e Ministério
do Turismo, se empenhou na viabilização do Programa Qualidade na Mesa, com o objetivo
de estimular o desenvolvimento do setor, por meio da valorização da gastronomia, estímulo
à responsabilidade social e melhoria dos serviços pela implantação de programas de
qualiﬁcação.
A segurança dos alimentos, uma de nossas maiores preocupações, tem lugar de destaque
dentro do Programa. Sua prática está fundamentada na implantação de um sistema de
qualidade denominado simplesmente como Boas Práticas. Garantir a segurança dos
alimentos não é uma opção, e sim uma obrigação das empresas de serviços de alimentação.
Para facilitar o acesso a todos os princípios e regras desenvolvidos dentro desse sistema, a
Abrasel elaborou o Programa de Boas Práticas de fabricação para empresas de serviços de
alimentação. E como parte integrante desta iniciativa disponibiliza este Guia que descreve
de maneira prática os requisitos técnicos necessários para cada estabelecimento, envolvendo
os pré-requisitos básicos para uma adequada produção e manipulação dos alimentos, de
acordo com a RDC 216/04, da ANVISA.
As diretrizes contidas neste material devem ser conhecidas e praticadas por todos os
colaboradores da empresa, conforme a área de atuação de cada um. Esperamos que seja um
instrumento eﬁcaz e um guia prático para todos os proﬁssionais do setor de alimentação
fora lar. Bom proveito, boa leitura e boas práticas para todos!

Paulo Solmucci Júnior
Presidente do Conselho de Administração
ABRASEL
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I. Apresentação

E eu sou o
ajudante de
cozinha
Roberto!

Olá pessoal,
eu sou o
Chef Edson!

Estamos aqui para
demonstrar a importância
da implantação de um
programa de Boas Práticas
em nossas cozinhas.

6
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Oi! Meu nome é Ana Cecília e sou
especialista em Segurança dos Alimentos.
Elaboramos este guia para orientar proﬁssionais
do segmento de alimentação, na prática de ações que
visam assegurar a produção e distribuição de alimentos
seguros, conforme exigências da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária
ANVISA!

Oi, eu sou Célio!
A ANVISA regulamenta
as ações de controle sanitário
na área de alimentos e
bebidas, com a ﬁnalidade
de promover a proteção
da saúde da
população.

Nesse guia você vai
encontrar todas as diretrizes
necessárias para a implantação
das Boas Práticas em seu
estabelecimento.

Guia de Boas Práticas para serviços de alimentação
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Leia com
muita atenção e
aproveite
cada dica!
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II. Introdução

Em todo o mundo, todos os anos, milhões de pessoas são acometidas por Doenças
Transmitidas por Alimentos, também conhecidas pela sigla DTA’s.
Os alimentos transmitem doenças quando se apresentam contaminados, sendo os
contaminantes biológicos, como vírus, parasitos e principalmente bactérias, os responsáveis
pelos maiores surtos já identiﬁcados em diversos países do mundo.
Na maioria dos casos, as DTA’s são
encaradas pelas pessoas como um mal
passageiro, gerando um baixo índice
de notiﬁcações em relação ao número
de ocorrências existente, e diﬁcultando
muito o trabalho de identiﬁcação e
prevenção das autoridades sanitárias.
De fato, os sintomas mais comuns
relacionados a esse tipo de doença são dores abominais, náuseas, vômito, diarréia, dor de
cabeça e febre, muitas vezes tratados em casa ou com medicação simples. No entanto,
muitos quadros podem evoluir para casos mais graves, que podem levar à morte, sendo
as DTA’s consideradas as maiores causas de mortalidade em países em desenvolvimento,
segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), principalmente no caso de pessoas mais
suscetíveis, como crianças, idosos, mulheres grávidas e pessoas debilitadas ou que estejam se
recuperando de algum tipo de doença.
A partir do estudo dos grandes surtos causados pela ingestão de alimentos contaminados,
há indicações de que os principais alimentos envolvidos são de origem animal, com destaque
para carne bovina, frango, ovos, carne suína, pescados, moluscos e produtos derivados do
leite.
Tais alimentos fazem parte de um grupo chamado alimentos potencialmente perigosos,
com os quais deve-se redobrar os cuidados, que incluem principalmente a prática de higiene
pessoal eﬁciente, um rigoroso controle da higiene ambiental e regras para manipulação
e armazenamento seguro dos alimentos, com destaque para o controle do tempo e
temperatura a que os alimentos são expostos.
Portanto, a maneira mais eﬁcaz de combater as contaminações e evitar suas complicações
é seguir princípios e conceitos preventivos dentro das empresas de alimentação, através
da aplicação de medidas de controle que garantam a segurança dos alimentos, desde sua
aquisição até a sua distribuição para o consumo.

10
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A legislação brasileira dispõe de regulamento técnico de Boas Práticas, abrangendo todos
os cuidados necessários no trato dos alimentos, cuja desobediência conﬁgura infração
de natureza sanitária, sujeitando a empresa às penas previstas em lei, que variam desde
notiﬁcações até multas e interdição do estabelecimento. Todos os serviços de alimentação
devem cumprir uma série de determinações relacionadas a todos os aspectos, processos e
serviços da empresa, desde suas instalações, aquisição, armazenamento e manipulação dos
alimentos até a deﬁnição de responsabilidades, documentação e registros.
Bom dia, senhores!
Sou da Vigilância
Sanitária.

Como são feitos
os registros e
controles?

Gostaria de ver
o Manual de
Boas Práticas.

E os POPs,
onde estão?

Guia de Boas Práticas para serviços de alimentação
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III. Segurança dos Alimentos
Neste capítulo, você vai conhecer:
•
•
•
•
•
•
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As 10 Regras de Ouro da OMS para manipulação dos alimentos.
O que é um Manual de Boas Práticas.
O que são Procedimentos Operacionais Padronizados.
A importância de se implementar registros e controles.
A qualiﬁcação técnica mínima exigida para manipuladores de alimentos.
Destaque para POP 1. Higiene e Saúde dos Manipuladores.
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III. Segurança dos Alimentos

A segurança dos alimentos tem por
objetivo principal garantir que o consumo
de um alimento não cause nenhuma forma
de prejuízo ao consumidor.
Sua prática está fundamentada na
implantação de um sistema de qualidade
denominado simplesmente Boas
Práticas, composto de princípios e regras
desenvolvidos para garantir a qualidade
higiênico-sanitária dos alimentos.
Dentre as práticas mais importantes, a
Organização Mundial da Saúde (OMS)
destaca:

de Ouro sobre os cuidados adequados que devemos ter
10 Regras
com os alimentos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Adquirir alimentos tratados de maneira higiênica;
Cozinhar bem os alimentos;
Consumir imediatamente os alimentos cozidos;
Armazenar cuidadosamente os alimentos cozidos;
Reaquecer bem os alimentos cozidos;
Evitar o contato entre os alimentos crus e os cozidos;
Lavar as mãos freqüentemente;
Manter cuidadosamente higienizadas todas as superfícies da cozinha;
Manter os alimentos fora do alcance de insetos, roedores e outros animais;
Utilizar água pura.

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde RJ.

14
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Uma das principais ferramentas para a implantação de um sistema de qualidade dos
alimentos é o Manual de Boas Práticas, o qual é também um documento exigido pela
lei, onde as empresas devem descrever, de maneira ﬁel, suas instalações, os controles e as
operações realizadas em suas dependências, incluindo itens importantes como:

•
•
•
•
•

Requisitos higiênico-sanitários dos edifícios (instalações físicas);
Controle da água de abastecimento;
Controle integrado de vetores e pragas urbanas;
Capacitação proﬁssional e o controle da higiene e saúde dos manipuladores;
Manutenção e higienização das instalações, dos equipamentos e dos
utensílios;
• Manejo de resíduos (lixo e demais itens descartados);
• Controle e garantia de qualidade do alimento preparado, incluindo controle
das matérias-primas, manipulação dos alimentos e seu transporte;
• Responsabilidade técnica.
Dessa maneira, cada empresa tem que desenvolver o seu próprio Manual de Boas Práticas,
devendo mantê-lo acessível aos seus colaboradores e disponível às autoridades sanitárias.
Para ser eﬁcaz, o manual deve ser revisto e atualizado periodicamente, de acordo com
novas ações e mudanças realizadas.

Este é o
Manual de
Boas Práticas!

L
MANUA
S
DE BOA
AS
C
I
T
Á
R
P
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No entanto, a simples elaboração de um Manual não garante a segurança dos alimentos,
sendo também essencial a qualiﬁcação periódica e supervisão técnica dos manipuladores,
bem como a elaboração e implementação de procedimentos, controles e registros.
A legislação exige, no mínimo, quatro Procedimentos Operacionais Padronizados,
também chamados POP, relacionados a:
•
•
•
•

Higiene e saúde dos manipuladores (POP 1);
Higienização de instalações, equipamentos e móveis (POP 2);
Controle integrado de vetores e pragas urbanas (POP 3);
Higienização do reservatório de água (POP 4).

Os procedimentos operacionais devem estabelecer de maneira objetiva, a descrição passo a passo
para a realização das operações que garantam a segurança dos alimentos na empresa, de forma a
prevenir, reduzir a níveis aceitáveis ou eliminar riscos de contaminação dos alimentos.
Esses documentos devem obrigatoriamente:
• Conter a freqüência de execução das operações;
• Especiﬁcar o nome, o cargo e/ou a função dos responsáveis pelas atividades;
• Ser aprovados, datados e assinados pelo responsável do estabelecimento.

Assim como o Manual de Boas Práticas, os quatro procedimentos exigidos pela lei devem estar
acessíveis aos colaboradores da empresa e disponíveis às autoridades sanitárias. Ao longo deste
guia, serão destacados quadros com os procedimentos mínimos exigidos em cada um dos POP’s.

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRONIZADOS

16
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POP1

POP2

HIGIENE
E SAÚDE DOS
MANIPULADORES

HIGIENIZAÇÃO
DE INSTALAÇÕES,
EQUIPAMENTOS
E MÓVEIS.

POP3

POP4

CONTROLE
INTEGRADO DE
VETORES E
PRAGAS URBANAS

HIGIENIZAÇÃO
DO
RESERVATÓRIO
DE ÁGUA

Estes são
os POPs!
‘

Guia de Boas Práticas para serviços de alimentação
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Com a elaboração do Manual e dos Procedimentos, torna-se necessária a implementação de
registros com o objetivo de monitorar a eﬁcácia dos processos relacionados à segurança dos
alimentos.
De acordo com a legislação, os registros devem
ser mantidos por período mínimo de 30
(trinta) dias. Para facilitar sua coleta, deve-se
desenvolver formulários apropriados contendo
campos planejados para o preenchimento
dos dados desejados. Todos os formulários
devem apresentar, no mínimo, espaço para
data e identiﬁcação do responsável pelo
preenchimento.

Este é o
Formulário para
Registro!

REGISTRO DE
CONTROLE
DE TEMPERATURA

Data:
Produto:
Temperatura:
Responsável:

Implementar a cultura da segurança de
alimentos em uma empresa exige treinamento
contínuo de toda a sua equipe de colaboradores
que mantenham contato direto ou indireto com
o alimento.
Todos os colaboradores da empresa devem
ser submetidos à qualiﬁcação periódica,
comprovada mediante documentação, com
conteúdo programático mínimo composto
por higiene pessoal, manipulação higiênica
dos alimentos e doenças transmitidas por
alimentos. A qualiﬁcação técnica deve
ter por objetivo o conhecimento dos
conceitos da segurança de alimentos e a
conscientização dos manipuladores para a
importância do cumprimento das práticas
higiênicas e operacionais descritas no
Manual de Boas Práticas.
Para supervisionar os processos e coordenar as ações de controle e registro, a empresa deve
designar e preparar um responsável técnico (RT), o qual deve ser comprovadamente
qualiﬁcado para garantir a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos produzidos e
armazenados na empresa.

Guia de Boas Práticas para serviços de alimentação
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POP.1:
A empresa deve desenvolver um programa para a
capacitação técnica dos seus manipuladores, o que deve ser
descrito no POP.1 – Higiene e Saúde dos Manipuladores,
determinando a carga horária, o conteúdo programático e a
freqüência de sua realização.

Registros e Controles:
Deve-se manter em arquivo os registros da participação
nominal dos funcionários em cursos de qualiﬁcação, através
de cópia de certiﬁcado de participação e/ou listas de
presença, desde que contenham descrição da carga horária,
o conteúdo programático, a data e o responsável por sua
realização.

18
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IV. Contaminação
Neste capítulo, você vai conhecer:
• O que é contaminação.
• Os tipos de contaminação a que os alimentos estão sujeitos e como evitá-las.

guiapratico.indb 19
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IV. Contaminação

Uma contaminação ocorre quando há no alimento a presença de substâncias ou partículas
estranhas, ou ainda de microrganismos prejudiciais que não fazem parte de sua composição
original, representando perigo à saúde humana.
Um alimento pode ser contaminado a partir do ambiente, das pragas, das superfícies, dos
utensílios e equipamentos, de outros alimentos, e a partir dos próprios manipuladores. E são
justamente as pessoas as principais causadoras das contaminações, principalmente devido a
práticas inadequadas de higiene e falhas de processo.
A prevenção às contaminações é essencial para garantir a segurança dos alimentos e passa
obrigatoriamente pelo conhecimento de suas causas e maneiras de serem evitadas.
Existem três tipos de contaminação, classiﬁcadas como:
• Contaminação física
• Contaminação química
• Contaminação biológica

Contaminação física
A contaminação física ocorre quando há nos alimentos a presença de partículas estranhas
e visíveis a olho nu.
Exemplos: palitos, pedaços de vidro, metal, unhas, ﬁo de cabelo, pedras (como no feijão),
palha de aço e outros.

20
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Algumas das maneiras de se evitar a contaminação física:
• Prestar bastante atenção quando estiver manipulando alimentos para
evitar contaminantes como pedaços de ossos, espinha de peixe, pedra
de feijão, palitos;
• Jamais utilizar adornos como jóias, bijuterias, amuletos, presilhas de
cabelo enquanto estiver na área de manipulação de alimentos;
• Usar sempre proteção nos cabelos como toucas e redes;
• Manter as unhas sempre curtas, sem esmalte e sem base;
• Fazer a barba e o bigode diariamente;
• Não permitir a manipulação de alimentos junto com outras atividades
como manutenção de equipamentos e instalações;
• Colocar proteção anti-queda para as lâmpadas da área de manipulação
de alimentos.

Uma vez, em um certo restaurante, um copo
quebrou próximo ao local de montagem dos pratos e um caco de
vidro voou para a lagosta. Bom, ninguém deu importância ao fato
e o prato foi servido assim mesmo, causando grande desconforto
quando o cliente percebeu o risco que corria.

Guia de Boas Práticas para serviços de alimentação

guiapratico.indb 21

IV. Contaminação

21

4/5/2006 09:29:03

Contaminação química
A contaminação química ocorre quando há a presença de substâncias químicas
indesejáveis nos alimentos.
Exemplos: produtos de limpeza como sabão ou detergente proveniente do mal enxágüe
das mãos ou utensílios; cloro utilizado na sanitização das verduras; pesticidas, quando não
é feita a correta higienização após a desinsetização do ambiente ou quando há a aplicação
incorreta desses produtos.
Algumas das maneiras de se evitar a contaminação química:
• Enxaguar bem as mãos, utensílios, verduras e frutas após a correta
higienização das mesmas;
• Após processo de desinsetização, higienizar bancadas, utensílios e
equipamentos antes de iniciar o trabalho;
• Jamais reaproveitar embalagens de produtos de limpeza e outros
produtos químicos;
• Sempre armazenar produtos de limpeza separados dos alimentos ou
produtos descartáveis.
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Contaminação biológica
A contaminação biológica ocorre quando há a transferência de contaminantes de um
determinado local, superfície ou alimento para outros alimentos e superfícies, através de
utensílios, equipamentos, mãos, entre outros.
Exemplos: microrganismos como bactérias, fungos, vírus, além de parasitos podem ser
causadores de contaminações biológicas em alimentos.
Algumas das maneiras de se controlar a contaminação biológica:
• Cozinhar adequadamente os alimentos, seguindo o tempo e a
temperatura recomendados;
• Evitar temperaturas de risco, mantendo refrigerados a menos de 5ºC os
alimentos frios e aquecidos acima de 60ºC os alimentos quentes;
• Evitar consumir alimentos sem tratamento higiênico, como leite in
natura, água não tratada e hortifruti não higienizados;
• Não usar as mãos diretamente para provar os alimentos;
• Manter boa higiene pessoal e ambiental;
• Evitar a contaminação cruzada, que é a transferência de contaminantes
de um determinado local, superfície ou alimento para outros alimentos
e superfícies, através de utensílios, equipamentos, mãos, entre outros.
Exemplo: utilizar uma placa de corte para manipular alimentos já
cozidos, logo após ter sido utilizada para cortar alimentos crus, sem ter
sido higienizada;
• Aplicar controle de pragas.
As contaminações biológicas apresentam as maiores ameaças à segurança de alimentos, pois
são muito difíceis de serem detectadas! Por isso, no próximo capítulo, vamos aprender um
pouco mais sobre os microrganismos.
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V. Microrganismos
Neste capítulo, você vai conhecer:
•
•
•
•
•
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As temperaturas de risco.
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V. Microrganismos

Os microrganismos são seres vivos tão minúsculos, que não podem ser vistos a olho
nu. Alguns são importantes para a indústria de alimentos e bebidas, sendo utilizados na
produção de iogurte, coalhada, queijo, pão, cerveja e vinho. Outros, sob determinadas
condições, podem estragar os alimentos, mas não chegam a provocar doenças, sendo
conhecidos como microrganismos deteriorantes. E, por ﬁm, existem os chamados
microrganismos patogênicos ou malignos que provocam doenças e podem até mesmo
causar a morte (ver quadro ANEXO I, p. 103).
Bactérias, vírus, fungos e alguns parasitos podem ser classiﬁcados como
microrganismos e contaminam os alimentos mesmo sem alterar sua textura, cor, cheiro ou
sabor. Ou seja, às vezes, pode-se achar que o alimento está bom e, na realidade, ele vai causar
uma grande dor de barriga em quem comê-lo.
Os microrganismos não se locomovem sozinhos (não possuem pés e mãos!), e por isso se
utilizam de outros seres vivos como homens, animais e insetos e até mesmo do vento para
contaminarem outros locais. Dessa forma, conseguem estar em todas as partes e só não nos
damos conta porque não conseguimos enxergá-los.
Eles estão presentes:
• Nas pessoas: no trato intestinal (fezes) e urinário (urina), nariz, boca,
mãos, unhas, cabelos e em toda a pele;
• Na natureza: solo, ar, plantas e água;
• Nos animais: gatos, cachorros, aves, pragas como baratas, ratos, moscas,
formigas e outros insetos;
• Nos utensílios e equipamentos: bancadas de trabalho, placas de corte,
facas etc.

A seguir, vamos conhecer melhor os microrganismos:

Vírus
Vírus são os menores contaminantes microbianos que existem. Necessitam de um
hospedeiro vivo para se multiplicar, e normalmente encontram-se no trato intestinal das
pessoas e animais e em água contaminada.
Em geral, contaminam qualquer tipo de alimento devido a práticas inadequadas durante
a manipulação de alimentos, especialmente devido à higiene pessoal insatisfatória e
utilização de água contaminada. São causadores de DTA’s como, por exemplo, hepatite A e
gastroenterite por rotavírus.
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As principais maneiras de evitar essas doenças são:
• Comprar alimentos de fornecedores idôneos, especialmente aqueles que
serão consumidos crus e sem nenhum tipo de tratamento, como no
caso das ostras;
• Cozinhar bem os alimentos, seguindo o tempo e a temperatura
recomendados;
• Consumir água tratada, bem como utilizar gelo de procedência conﬁável;
• Praticar boa higiene pessoal e ambiental.

Fungos
Os fungos são divididos em bolores e leveduras. Sob condições controladas, ambos são
utilizados na fabricação de alimentos e bebidas, como queijos (gorgonzola, brie, roquefort),
vinhos, cervejas, dentre outros.
Mas também podem estragar os alimentos, sendo que as leveduras não provocam DTA’s,
ao contrário dos bolores, que produzem toxinas responsáveis por alergias e até mesmo o
desenvolvimento de câncer em seres humanos.
Multiplicam-se nos alimentos e podem ser vistos sem ajuda do microscópio quando estão
reunidos em colônias. Têm aspecto esponjoso e podem aparecer sob várias cores (preto,
cinza, verde), sendo freqüentemente encontrados em frutas, verduras, pães e queijos
(mussarela, prato etc.).
A melhor forma de prevenir doenças causadas por esses microrganismos é descartar
alimentos que apresentam bolor indesejado.

Parasitos
Podem ser microscópicos ou macroscópicos (visíveis a olho nu), especialmente na forma
adulta, como por exemplo, o parasito conhecido como solitária (Taenia), que pode variar de
2m até 25m de comprimento em sua fase adulta¹.
Para se reproduzir, todos os parasitos precisam de um hospedeiro vivo, como pessoas e
animais. Eles contaminam água e alimentos devido principalmente a falhas de higiene,
provocando DTA’s como giardíase, ascaridíase, teníase, cisticercose, amebíase e outras, com
sintomas que variam desde diarréia, náusea, vômito até subnutrição, perda de peso e anemia
grave.
1. Fonte: Manual de Elementos de Apoio para o Sistema APPCC – Projeto APPCC Mesa, Rio de Janeiro, 2001.
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Medidas para evitar a infecção por parasitos:
• Cozinhar bem os alimentos, seguindo o tempo e a temperatura
recomendados;
• Higienizar adequadamente frutas e verduras;
• Fazer uso de água tratada;
• Praticar boa higiene pessoal e ambiental;
• Congelar peixes e carnes, que serão consumidos crus ou mal cozidos,
a baixíssimas temperaturas, por tempo controlado. O FDA (órgão
responsável por alimentos nos Estados Unidos) recomenda que todo
o pescado ou marisco que será ingerido cru ou mal cozido deve passar
por processo de congelamento rápido a temperaturas de -35ºC, por 15
horas, ou congelamento normal a -20ºC, por período de sete dias para
inativar alguns parasitos encontrados nesses alimentos.

Bactérias
As bactérias patogênicas são as principais
causadoras de DTA’s, colocando em risco
a saúde das pessoas, através de infecções
intestinais (a partir da multiplicação
de bactérias patogênicas no trato
gastrintestinal) ou de toxinoses (a partir da
ingestão de alimentos contaminados por
toxinas produzidas pelas bactérias).
Elas estão em toda parte e multiplicam-se rapidamente nos alimentos quando encontram
condições favoráveis. Para isso, esses microrganismos precisam, basicamente, de tudo aquilo
que um ser humano também precisa para viver:
Alimento
As bactérias, assim como todos os seres vivos, precisam de nutrientes. Elas encontram
esses nutrientes em praticamente todos os alimentos, inclusive em restos de alimentos
encontrados nos utensílios, equipamentos e bancadas que não foram higienizados
adequadamente.
Alguns alimentos, ricos em proteínas e água, favorecem muito mais a multiplicação das
bactérias, sendo chamados de Alimentos Potencialmente Perigosos, como o leite e seus
derivados, carnes, aves, peixes, mariscos, ovos, feijão e arroz cozidos, além de purês e alguns
molhos e misturas.
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Água
As bactérias precisam de água para se
multiplicar. Por isso, alimentos secos e
com alto teor de açúcar (como doces
cristalizados, compotas de frutas e
leite condensado) e sal (como carne
seca e bacalhau seco) não favorecem a
multiplicação das bactérias. É por esse
motivo que esses alimentos têm uma
validade maior.

Temperatura
Temperaturas baixas inibem a ação das bactérias, as quais, na sua maioria, não se multiplicam
em alimentos congelados abaixo de 0ºC, enquanto temperaturas a partir de 60ºC são
capazes de destruir algumas espécies.
Mantenha sempre os
alimentos frios abaixo de 5°C
e os alimentos quentes acima
de 60°C.

Tempo
As bactérias chegam a dobrar de número a cada 15 ou 20 minutos sempre que as condições
estiverem propícias, principalmente quando o alimento for potencialmente perigoso e
a temperatura estiver entre 30ºC e 45ºC. Por isso, é fundamental diminuir o tempo de
exposição dos alimentos a essas condições.

Em algum
momento...

20 minutos
depois...

40 minutos
depois...
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depois...

1h20
minutos
depois...
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Oxigênio
As bactérias possuem exigências especíﬁcas
de oxigênio. Algumas precisam dele para
sobreviver, outras sobrevivem somente
quando não houver oxigênio, e existem
também aquelas que sobrevivem na
presença ou ausência dele.

Acidez
Ambientes com menos acidez são mais
propícios para o aumento do número de
bactérias, por isso, alimentos considerados
mais ácidos como limão, vinagre ou
mostarda não apresentam maiores riscos.

Após conhecer tudo aquilo que as bactérias precisam para sobreviver e se
multiplicar, deve-se tomar os seguintes cuidados para controlá-las:
• Redobrar os cuidados ao manipular alimentos potencialmente perigosos;
• Reduzir a quantidade de água livre nas preparações, a partir da adição de
sal ou açúcar em sua composição e congelando os alimentos, quando
for apropriado;
• Manter os alimentos nas temperaturas de segurança, refrigerados a
menos de 5ºC os alimentos frios, e aquecidos acima de 60ºC os alimentos quentes;
• Reduzir ao máximo o tempo de manipulação e exposição dos alimentos
à temperatura ambiente, não ultrapassando 30 minutos.

Esteja sempre atento para a prevenção, pois, mesmo quando as condições não favorecem
a multiplicação de bactérias, devemos tomar cuidado com os alimentos, porque algumas
bactérias podem formar esporos que são uma forma de resistência para elas se protegerem.
Nem sempre a alta temperatura inativa os esporos, por isso, muitas vezes, a bactéria volta a
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se multiplicar quando as condições ﬁcam favoráveis novamente. Além disso, muitas bactérias
também produzem toxinas (venenos) que, da mesma forma que os esporos, podem não ser
destruídas pelo cozimento.

Temperaturas de Risco
Dentre todos os itens que exercem inﬂuência sobre o desenvolvimento das bactérias, a
temperatura é a principal ferramenta utilizada para controlar sua multiplicação em um
alimento, principalmente no caso de bactérias patogênicas, causadoras de doenças.
Dessa forma, todo proﬁssional envolvido na produção de alimentos deve conhecer as faixas
de temperaturas mais adequadas para o armazenamento, manipulação e distribuição dos
alimentos, de forma a minimizar e controlar os riscos causados pela multiplicação das bactérias.
As bactérias patogênicas não se multiplicam a temperaturas inferiores a 0ºC, possuindo
multiplicação insigniﬁcante entre 0ºC e 4ºC, e aumentando de número muito lentamente em
temperaturas até 10ºC.

Nota:
A temperatura de refrigeração para alimentos não deve
ultrapassar 5ºC.

Já a temperatura de segurança estipulada para manutenção de alimentos quentes é de 60ºC, na
qual as bactérias patogênicas também não se multiplicam mais. Para se obter a destruição das
bactérias, é necessário submeter o alimento a aquecimento rápido, até que a temperatura em
todas as suas partes alcance 70ºC.

Nota:
60ºC

A legislação atual recomenda que os alimentos quentes sejam
mantidos a temperaturas superiores a 60ºC por até, no máximo,
6 horas para a distribuição.

A partir da análise desses valores, vimos que temperaturas abaixo de 5ºC e acima de 60ºC
possibilitam maior segurança na manipulação e armazenamento de alimentos, desde que
respeitado o tempo de validade de cada produto.
De maneira análoga, as temperaturas compreendidas entre 5ºC e 60ºC apresentam maiores riscos
ao alimento, uma vez que dentro desse intervalo ocorre a multiplicação das bactérias, sendo a
faixa de temperatura entre 30ºC e 45ºC considerada a de maior risco, conhecida como Zona de
Crescimento Rápido, onde o número de bactérias cresce ainda mais rápido, podendo atingir a
façanha de dobrar de número a cada 15 ou 20 minutos.

Nota:
A faixa de temperatura compreendida entre 30ºC e 45ºC equivale
à temperatura ambiente da maioria das cozinhas e áreas de
produção de alimentos.
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Zona de Risco
Para efeito didático, denominamos a faixa de temperatura entre 5ºC e 60ºC como Zona de Risco, na
qual deve-se reduzir o tempo de exposição dos alimentos. Recomenda-se não ultrapassar 30 minutos
na manipulação de produtos perecíveis à temperatura ambiente e 2 horas no caso de áreas climatizadas
entre 12ºC e 18ºC.
Quando se ultrapassa o tempo recomendado para a manipulação dos alimentos nas temperaturas de
risco, comete-se o chamado Abuso de Tempo e Temperatura, quando o alimento passa a estar mais
vulnerável à deterioração por bactéria.
Peraí que
Espere
aí,
assimtambém
também
assim
já
é
demais!
já é demais!

Adeus
mundo cruel!

70º

60º
Oba! Agora vamos
tirar o atraso!!!

Veja como as bactérias

45º

se comportam em um
alimento potencialmente

30º

perigoso, quando ele ﬁca
na Zona de Risco por

Agora está
bem melhor!!

muito tempo.

5º
Ui, que frio!!!

0º
-1º

Nota:
Observe que na faixa de temperatura que varia de 5°C até 60°C
há a multiplicação de bactérias, sendo que entre 30°C e 45°C a
multiplicação é ainda mais rápida.
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VI. Higiene
Neste capítulo, você vai conhecer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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VI. Higiene
A maior parte das principais medidas que devem ser adotadas no combate às
contaminações estão diretamente ligadas à boa higiene, seja ela:
• Pessoal, relacionada às práticas higiênicas de cada indivíduo no seu diaa-dia e aos seus hábitos ao manipular alimentos, ou;
• Ambiental, relacionada com a higienização de instalações,
equipamentos e utensílios.
A higiene é tão importante, que, dentre os Procedimentos Operacionais Padronizados
(POP’s), são exigidos procedimentos escritos especíﬁcos para higiene dos colaboradores,
higienização de instalações, equipamentos, móveis e higienização do reservatório de água,
que estabeleçam de maneira clara como são praticadas as principais ações rotineiras de
higienização na empresa.
A seguir, destacamos as principais práticas de higiene que as empresas de serviços de
alimentação devem seguir, com destaque para aquelas que são exigidas pela legislação
brasileira, através dos POP’s.

Higiene Pessoal
Conforme visto anteriormente, os seres humanos são os principais causadores das
contaminações e carregam em todo o seu corpo diferentes bactérias, incluindo muitas
causadoras de doenças que podem ser transmitidas a outros seres humanos através dos
alimentos.
Por isso, é fundamental que as pessoas que manipulam alimentos mantenham
práticas higiênicas, que incluem:
•
•
•
•
•
•
•
•

34

guiapratico.indb 34

VI. Higiene

Tomar banho todos os dias;
Fazer a barba e o bigode todos os dias;
Manter as unhas curtas e limpas sem esmalte e sem base;
Usar desodorante somente suave ou sem cheiro e não usar perfumes;
Não utilizar nenhum tipo de loção nas mãos;
Higienizar as mãos da maneira correta e na freqüência indicada.
Manter cabelos curtos;
Escovar os dentes após as refeições.
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Quatro membros de uma mesma família, que comeram queijo minas
durante um lanche, foram acometidos por náuseas,vômitos, diarréia
e dores abdominais. Após análise do queijo, o resultado mostrou
elevada contaminação por Staphylococcus aureus, bactéria encontrada
principalmente em pessoas, , indicando provável contaminação devido a
problemas de higiene.

Registros e Controles:
Uma maneira de veriﬁcar as práticas de higiene pessoal dos colaboradores
é registrar periodicamente se a sua apresentação higiênica está satisfatória
de acordo com as exigências da proﬁssão. Além das práticas descritas
acima, nesse mesmo formulário, podem ser registradas as condições de
seu uniforme e a ausência de adornos.

Como devemos higienizar as mãos
As mãos são nossos principais instrumentos de trabalho, por isso devemos mantê-las sempre muito bem limpas. Conforme exigência da legislação brasileira, as cozinhas e áreas de
produção devem dispor de estações para a lavagem das mãos dos manipuladores de alimentos, compostas por pias exclusivas para esse ﬁm, sabão bactericida ou solução anti-séptica,
papel toalha ou ar quente e lixeira com pedal.
Higienizar as mãos de maneira correta e frenqüente é uma das ações mais importantes para
garantir a segurança dos alimentos. Por isso, deve-se tomar cuidados especiais conforme as
ilustrações:

1

2

Molhar as mãos

Aplicar sabonete líquido
bactericida

Lavar antebraço

7

Secar com papel toalha ou ar
quente
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Ensaboar por pelo
menos 20 segundos

6

5

4
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3

Atenção para lavar
as unhas

Enxaguar bem

8

Jogar o papel fora sem tocar as
mãos na lixeira
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E lembre-se:
• Não enxugue as mãos em aventais ou qualquer pano. Use sempre papel
toalha não reciclado ou secador de ar quente;
• Não permita que falte papel toalha, sabão bactericida ou outro produto
anti-séptico;
• Para ser eﬁcaz, o produto anti-séptico deve ser utilizado sempre após a
lavagem das mãos. O sabão bactericida já é um anti-séptico e dispensa a
utilização de outros produtos após a lavagem.
Quando devemos higienizar as mãos (freqüência)
• Antes de iniciar o trabalho;
• Antes de manipular o alimento;
• Ao trocar de atividade, principalmente quando
estiver manipulando alimento cru e for trabalhar
com alimento cozido;
• Antes e após usar luvas;
• Após utilizar os sanitários;
• Após pegar em dinheiro;
• Após tossir, espirrar, assoar o nariz ou se coçar;
• Após comer ou fumar;
• Após recolher lixo e outros resíduos;
• Após passar muito tempo em uma mesma
atividade;
• Todas as vezes em que interromper um serviço.

POP.1:
A higienização das mãos dos manipuladores é um dos
procedimentos que deve ser descrito no POP.1 – Higiene
e Saúde dos Manipuladores, contendo suas etapas, a
freqüência e os princípios ativos dos anti-sépticos usados.

Registros e Controles:
A prática de higienização das mãos pode ser acompanhada
através do monitoramento do consumo do sabão
bactericida ou do anti-séptico utilizado, mantendo registro
em formulário especíﬁco para isso. Os dados devem ser
analisados periodicamente para uma avaliação quanto à
freqüência de uso dos produtos e à necessidade de reforçar
as instruções para a lavagem das mãos.
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Hábitos seguros
Durante a manipulação dos alimentos, as pessoas devem desenvolver hábitos
seguros, tais como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Não falar, cantar, assobiar, tossir ou espirrar em cima dos alimentos;
Não mascar goma, palito, fósforo ou similares, nem chupar balas ou comer;
Não fumar;
Não experimentar alimentos diretamente com as mãos;
Não devolver para a panela, um utensílio usado para provar o alimento,
sem antes higienizá-lo corretamente;
Não assoar, nem colocar o dedo no nariz, na boca ou nos ouvidos;
Não mexer no cabelo ou se pentear;
Não pegar em dinheiro;
Não enxugar o suor com as mãos, panos ou qualquer peça do uniforme;
Não enxugar as mãos no avental;
Não utilizar colares, pulseiras, brincos, relógios, anéis, inclusive
aliança, nem unhas postiças, pois podem cair acidentalmente nos
alimentos (contaminação física) ou diﬁcultar a higienização adequada,
possibilitando a contaminação por bactérias (contaminação biológica);
Retirar o avental antes de ir ao sanitário;
Não trabalhar diretamente com alimento quando apresentar problemas
de saúde, sem comunicar ao supervisor, para que o mesmo tome as
providências cabíveis.
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Utilização de uniformes
• Os uniformes devem estar completos, bem conservados, limpos e com troca
diária. Sua utilização deve ser feita somente nas dependências internas do
estabelecimento;
• Os uniformes não devem possuir bolsos na parte superior, para evitar a
colocação de objetos que possam cair sobre os alimentos;
• Os sapatos devem ser fechados, antiderrapantes e devem estar em boas
condições de higiene e conservação. Use meias limpas, de preferência de
algodão;
• Use avental plástico somente nas atividades onde há grande quantidade de
água, não devendo ser utilizado próximo ao calor para evitar acidente de
trabalho;
• Jamais utilize panos ou sacos plásticos para proteção do uniforme. Os aventais
foram feitos para isso;
• Não carregue no uniforme: canetas, lápis, batons, escovinhas, cigarros, isqueiros,
relógios e outros adornos, pois eles podem cair nos alimentos;
• Use proteção na cabeça de forma a cobrir completamente os cabelos.

TOUCA
Proteger os cabelos
completamente.

ROSTO

ORELHAS
Não usar brincos.

Manter barba e
bigodes
bigode sempre feitos.

PESCOÇO

BRAÇOS
Não usar pulseiras.

Não usar colares.

MÃO
Não usar anéis
e alianças.

UNIFORMES
Não possuir bolsos na
parte superior.

MÃO

Manter unhas curtas
e limpas, sem esmalte
e sem base.

AVENTAL
Uniforme deve estar
completo e limpo.

TORNOZELOS
Sempre use meias.

SAPATOS
Os sapatos devem
ser fechados.
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Luvas e máscaras descartáveis
Uma higienização rigorosa das mãos é sempre a melhor solução. O uso de luvas descartáveis
é recomendado em caso de lesão nas mãos ou até mesmo quando manipular alimentos
prontos para consumo (ex. desﬁar um frango), mas sempre por períodos curtos.
É imprescindível higienizar adequadamente as mãos antes de colocar as luvas, para não contaminá-las. Após descartar as luvas, as mãos devem novamente ser higienizadas.
Troque as luvas descartáveis sempre que:
• Trocar de atividade, principalmente quando estiver manipulando alimento cru e for trabalhar com alimentos prontos para consumo;
• Estiverem rasgadas;
• Tiver que passar muito tempo em uma mesma atividade;
• Interromper um serviço.

Você não pode usar as
mesmas luvas para
diferentes atividades!

Notas:
• Não esqueça de higienizar novamente as mãos quando for
trocar de luvas.
• O uso indevido de luvas poderá causar uma contaminação
muito maior.
• As luvas descartáveis, como o próprio nome já diz, nunca
devem ser reutilizadas.
• Lembre-se, o uso de luvas descartáveis não substitui a lavagem
das mãos!
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As máscaras descartáveis tornam-se úmidas após 20 ou 30 minutos de uso, devido à
concentração de suor e saliva, permitindo a passagem de saliva e, conseqüentemente de
microrganismos não sendo, portanto, muito eﬁcaz no combate à contaminação.
De maneira geral, pode-se constatar que os manipuladores de alimentos não estão habituados
com a correta utilização de luvas e, principalmente, de máscaras descartáveis, sendo a
qualiﬁcação para a conscientização da importância das práticas higiênicas o melhor caminho
no combate às contaminações.
Controle de saúde dos colaboradores
A legislação brasileira exige que as empresas de serviços de alimentação elaborem e
implementem um programa de controle de saúde, através de um médico responsável.
Esse programa consiste de uma avaliação clínica realizada por um médico do trabalho,
acompanhada de exames laboratoriais complementares, designados pelo próprio médico do
trabalho responsável e/ou de acordo com determinação da legislação local.
Tais exames devem ser realizados não só na admissão e demissão mas, também,
periodicamente e na troca de função. Devem ser mantidos atualizados com o objetivo de
preservar a saúde dos colaboradores, prevenir acidentes de trabalho, doenças ocupacionais e
evitar a contaminação dos alimentos.
O controle de saúde visa a prevenção, no entanto, é muito importante que os colaboradores,
ao manifestarem quaisquer problemas de saúde, comuniquem ao seu supervisor antes de
começar o trabalho, para que ele tome a providência cabível.
Caso apresente algum ferimento ou infecção na pele, primeiro deve-se tratar o ferimento,
cobrir com bandagem e proteger com luva de látex ou dedeira. Aqueles que apresentarem
lesões e/ou sintomas de enfermidades que possam comprometer a qualidade higiênicosanitária dos alimentos devem ser afastados da atividade de preparação de alimentos
enquanto persistirem tais condições de saúde.

Trate o ferimento

Cubra com
bandagem

Utilize luva de látex
ou dedeira

POP 1:
Os procedimentos que devem ser adotados nos casos em que os
manipuladores apresentem lesões ou suspeita de problemas de saúde, que
possam comprometer a segurança dos alimentos, devem ser descritos no
POP.1 – Higiene e Saúde dos Manipuladores. Deve -se especiﬁcar também
os exames aos quais os manipuladores de alimentos são submetidos, bem
como a periodicidade de sua execução.

Registros e Controles:
Atestado
de Saúde
al
Ocupacion
(ASO)
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A maneira correta de comprovar a realização do controle de saúde dos
colaboradores é através do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), que
deve ser emitido pelo médico do trabalho após os exames e a avaliação
exigidos.
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Higiene Ambiental
A higiene ambiental compreende as operações de higienização da estrutura física (piso,
paredes etc), dos equipamentos, bancadas de trabalho e utensílios, realizadas de maneira
freqüente para minimizar os riscos de contaminação dos alimentos.
Para higienizar com segurança um ambiente, é importante compreender a diferença entre
limpeza e sanitização.

Limpeza
O ato de limpar signiﬁca remover substâncias visíveis indesejáveis como terra, poeira,
gordura, restos de comida e outras sujidades, utilizando água potável e sabão ou detergente.
Deve ser feita sempre antes da sanitização.
A limpeza é a primeira etapa da higienização, na qual deve-se:
• Retirar ou recolher as sujidades e resíduos aparentes;
• Lavar com água (de preferência aquecida) e sabão ou detergente;
• Enxaguar bem as superfícies com água corrente até a total retirada do
sabão ou detergente.

Sanitização
Sanitizar ou desinfetar signiﬁca remover ou reduzir a níveis aceitáveis os microrganismos,
invisíveis a olho nu, utilizando o calor ou produtos químicos como, por exemplo, o cloro e o
álcool 70%.
Um processo de desinfecção das superfícies pode ser realizado das seguintes
maneiras:
• Com a utilização do calor, imergindo o material por 15 minutos em água
fervente ou no mínimo a 80ºC.
• Através de uma solução sanitizante, a qual deve permanecer em
contato mínimo com a superfície por 15 minutos ou de acordo com
recomendações constantes do rótulo. Em seguida as superfícies devem
ser enxaguadas em água corrente, exceto quando a solução utilizada for
o álcool 70%.
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Exemplo de como higienizar:

Retirar as sujeiras

Lavar com detergente

Enxaguar bem

Escorrer o excesso
de água

Aplicar sanitizante
(neste caso o álcool 70%)

Colocar os pratos para
secar naturalmente

Tabela 1: Produtos recomendados para a desinfecção ambiental:
Princípio Ativo

Concentração

Hipoclorito de Sódio

200 – 250 mg/l

Cloro orgânico

200 – 250 mg/l

Quaternário de Amônio

200 mg/l

Iodóforos

25 mg/l

Álcool

70%

Diluição de produto sanitizante
A água sanitária é uma solução clorada que possui normalmente entre 2 a 2,5% de cloro
ativo, o que equivale a 20.000 e 25.000 mg/l respectivamente.
Para diluir os produtos sanitizantes à base de cloro e chegar à concentração desejada, podese fazer o cálculo descrito abaixo ou seguir orientação do fabricante:
Quantidade do Produto =
(em gramas ou ml)

Volume X Concentração
% de Cloro Ativo do Produto X 10

Fonte: Manual de elementos de apoio para o sistema APPCC, SENAC/DN, 2001.

Sendo que:
• Quantidade do produto refere-se ao produto clorado concentrado
usado como desinfetante;
• Volume representa a capacidade em litros da solução desejada,
normalmente equivale ao volume de água utilizada na solução;
• Concentração, refere-se à concentração desejada para a solução,
expressa em mg/l;
• % de Cloro Ativo do Produto deve ser indicada no rótulo do produto ou
pelo fornecedor.
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Para ilustrar a fórmula anterior, vamos utilizar o exemplo da água sanitária a 2,0% de cloro
ativo, e calcular a quantidade deste produto a ser diluído em 1 litro de água para sanitizar a
superfície de uma bancada. Considerar uma solução de 200 mg/l, conforme a tabela 1.

Quantidade do
1 (Volume) X 200 (ConcenProduto (em =

Quantidade do
Produto (em

gramas ou ml)

gramas ou ml)

2,0 (% de Cloro Ativo)

Quantidade do Produto

(em gramas ou ml) =

200
=

20

10 ml

Ou seja, a solução necessária para sanitizar a superfície da bancada, neste caso deve
ser preparada com:
10 ml (=1 colher de sopa) de água sanitária + 1 litro de água

Freqüência de higienização

Veja quando devemos
efetuar o processo
de higienização!

1. No início do trabalho.
2. Depois de cada uso.
3. Quando começar a trabalhar com
outro tipo de alimento.
4. A cada mudança de lote.
5. A intervalos periódicos máximos de
2 horas, quando os utensílios estiverem
em uso constante, para um mesmo
alimento.
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Recomenda-se a limpeza ou a higienização de instalações, equipamentos, móveis e utensílios, conforme tabela a seguir.
Tabela 2: Periodicidade de limpeza ou higienização de superfícies
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Superfície

Periodicidade

Piso e ralos

Diária

Paredes, portas e janelas

Semanal

Teto ou forro

Conforme a necessidade

Telas

Mensal

Luminárias, interruptores e tomadas

Mensal

Maçanetas

Diária

Pias

Diária

Cadeiras e Mesas (refeitório)

Diária

Sanitários

Diária

Saboneteiras

Conforme o uso

Prateleiras

Diária (cozinha) e semanal (armários)

Bancadas para manipulação

No início do dia / Após cada atividade

Chapa e fogão

Diária

Fritadeira

Semanal / Na troca do óleo

Liquidiﬁcador, batedeira, extrator de suco

Após cada atividade

Balança

Diária / Após cada atividade

Coifa

Semanal (área externa e partes móveis) e mensal
(dutos)

Câmaras frigoríﬁcas (congelamento)

Mensal ou conforme necessidade

Câmaras refrigeradas

Quinzenal ou conforme necessidade

Geladeiras

Diária / Semanal

Freezers

Semanal ou conforme necessidade

Panelas e utensílios (talheres e facas de cozinha,
placas, pratos)

Após cada atividade

Monoblocos e Caixas Plásticas

Diária / Semanal

Estrados

Quinzenal

Lixeiras

Diária

Caixa de gordura

Conforme necessidade

Reservatório de água

Semestral
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Em procedimentos de higiene:
• Não é permitido varrer a seco as áreas de manipulação;
• Não utilize palha de aço e escovas, esponjas ou similares de metal;
• Nunca use nas áreas de manipulação os mesmos utensílios e panos de
limpeza utilizados em banheiros e sanitários;
• Evite borrifar água e outros líquidos sobre equipamentos elétricos ou
próximo a tomadas, interruptores e luminárias;
• Deve-se evitar ao máximo a utilização de panos não descartáveis na
cozinha, pois, quando não higienizados corretamente, podem tornar-se
grandes focos de contaminação.

É isto que pode
acontecer quando
utilizamos panos na
cozinha, especialmente
sem higienizá-los
adequadamente!
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Notas:
• Caso a higienização seja efetuada através de máquina de
lavar, veriﬁque se ela está trabalhando corretamente como
indica o fabricante. Devem ser respeitadas as temperaturas
de 55º a 65ºC para lavagem e de 80º a 90ºC para enxágüe.
• Após higienizadas, todas as superfícies devem secar
naturalmente, sendo que os utensílios e equipamentos
devem ser guardados em local apropriado, limpo e seco,
protegido contra a poeira e insetos.
• Para a higienização de panos, deve-se lavá-los com água e
sabão, deixando de molho em solução clorada para alvejar.
• Ao ﬁnal, coloque-os em água fervente de 10 a 15 minutos.

POP.2:
Nos procedimentos referentes ao POP.2 – Higienização
de Instalações, Equipamentos e Móveis, devem constar
informações quanto à natureza da superfície a ser higienizada,
ao método de higienização, ao princípio ativo do sanitizante
selecionado e sua concentração, tempo de contato dos agentes
químicos e/ou físicos utilizados na operação de higienização,
temperatura e outras informações que se ﬁzerem necessárias.
As operações de desmonte de equipamentos, sempre que
possível, devem constar nos procedimentos de higienização.

Registros e Controles:
O registro e controle das condições de higiene das instalações,
equipamentos, utensílios e demais superfícies podem ser
realizados com a implementação de um formulário de controle
de higiene ambiental, a partir de exame visual e tato.
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Periodicidade

Diária

Semanal

No início do
dia / Após
cada atividade

Após cada
atividade

Mensal

Superfície

Piso e ralos

Paredes, portas e
janelas

Bancadas de
manipulação

Liquidiﬁcador,
batedeira, extrator
de suco

Câmaras frigoríﬁcas

Solução clorada
200 mg/l

Álcool 70%

Álcool 70%

-

Solução clorada
200 mg/l

Produto
Sanitizante

Cloro 2,0% / 200 mg/l

Álcool / 70%

Álcool / 70%

-

Cloro 2,0% / 200 mg/l

Princípio Ativo/Conc.

10ml água sanitária
2,0% : 1l água

-

-

-

10ml água sanitária
2,0% : 1l água

Diluição

15 minutos

Até secar
naturalmente

Até secar
naturalmente

-

15 minutos

Tempo de Contato

Retirar todos os produtos, degelar, lavar prateleiras, paredes, piso e
estrados com água e detergente neutro. Enxaguar bem. Desinfetar com
solução clorada. Remover o excesso com rodo. Secar naturalmente.
Reorganizar os produtos.
Obs. (1)Diariamente, fazer a limpeza da parte externa com produto
desengordurante e pano descartável. (2)Limpar o piso sempre que
necessário.

Remover da tomada. Retirar partes removíveis. Lavar com água
e detergente neutro. Enxaguar bem. Pulverizar álcool 70%. Secar
naturalmente. Passar pano descartável na base com produto
desengordurante. Remontar.

Lavar a superfície com água e detergente neutro. Enxaguar bem. Escorrer
o excesso de água através de rodo exclusivo. Pulverizar álcool 70%. Secar
naturalmente.

Lavar com detergente e água. Enxaguar. Secar naturalmente.
Obs. (1)Diariamente, higienizar as maçanetas. (2)Diariamente,,
pulverizar produto desengordurante nas paredes e secar com pano
descartável para evitar o acúmulo de gordura. (3)Começar a limpeza
sempre pela parte mais alta.

Recolher sujidades com pá ou pano úmido. Em seguida, lavar com
detergente e água. Esfregar com vassoura. Enxaguar. Escorrer o excesso com
rodo. Aplicar a solução clorada e, novamente, escorrer o excesso com o
rodo. Secar naturalmente.
Obs. No caso dos ralos, retirar a grade protetora para melhor higienização.

Método Utilizado

Auxiliar de serviços
gerais / Estoquista

Auxiliar de cozinha

Manipulador que
utilizou a bancada /
Auxiliar de serviços
gerais

Auxiliar de serviços
gerais / Copeiro

Auxiliar de serviços
gerais / Copeiro

Responsável

As empresas devem manter procedimentos que descrevam como e quando higienizar equipamentos, utensílios e demais superfícies. Recomenda-se a criação de um
cronograma de higienização, conforme o modelo a seguir:

Cronograma de higienização
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Diária e
semanal

Semanal

Geladeiras

Freezer

Após cada
atividade

Quinzenal

Câmaras
refrigeradas

Utensílios (talheres
e facas em aço inox,
placas de corte,
pratos)

Periodicidade

Superfície

Álcool 70%
Solução clorada
200 mg/l

Solução clorada
200 mg/l

Solução clorada
200 mg/l

Solução clorada
200 mg/l

Produto
Sanitizante

Álcool / 70%
Cloro 2,0% / 200 mg/l

Cloro 2,0% / 200 mg/l

Cloro 2,0% / 200 mg/l

Cloro 2,0% / 200 mg/l

Princípio Ativo/Conc.

10ml água sanitária
2,0% : 1l água

10ml água sanitária
2,0% : 1l água

10ml água sanitária
2,0% : 1l água

10ml água sanitária
2,0% : 1l água

Diluição

Até secar
naturalmente
(álcool)
15 minutos
(cloro)

15 minutos

15 minutos

15 minutos

Tempo de Contato

Auxiliar de serviços
gerais / Estoquista

Responsável

Remover o excesso através da raspagem quando necessário. Lavar com
água e detergente neutro. Enxaguar bem. Pulverizar álcool 70%. Secar
naturalmente.
Obs. (1)Diariamente, no ﬁnal do dia, colocar as placas de corte
imersas em solução clorada para evitar incrustrações. Enxaguar e secar
naturalmente.

Retirar todos os produtos, degelar, lavar prateleiras e paredes internas,
com água e detergente neutro. Enxaguar bem. Desinfetar com solução
clorada e remover o excesso com pano descartável. Reorganizar os
produtos.
Obs. (1)Diariamente, fazer a limpeza da parte externa com produto
desengordurante e pano descartável. (2)Não esquecer de lavar as
borrachas das portas.

Auxiliar de serviços
gerais / Copeiro

Auxiliar de serviços
gerais / Copeiro

Diariamente retirar toda a sujeira das prateleiras. Passar pano descartável
Auxiliar de serviços
com solução clorada e organizar todos os produtos. Fazer a limpeza da
gerais / Copeiro
parte externa com produto desengordurante e pano descartável.
Semanalmente, retirar todos os produtos, degelar, lavar prateleiras e
paredes internas, com água e detergente neutro. Enxaguar bem. Desinfetar
com solução clorada e remover o excesso com pano descartável.
Reorganizar os produtos.
Obs. (1)Não esquecer de lavar as borrachas das portas.

Retirar todos os produtos, degelar, lavar prateleiras, paredes, piso e
estrados com água e detergente neutro. Enxaguar bem. Desinfetar com
solução clorada. Remover o excesso com rodo. Secar naturalmente.
Reorganizar os produtos.
Obs.(1)Diariamente retirar toda sujeira das prateleiras e piso. Passar
pano descartável com solução clorada e organizar todos os produtos.
(2)Diariamente, fazer a limpeza da parte externa com produto
desengordurante e pano descartável.

Método Utilizado
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Mensal

Mensal

Diária (cozinha) Álcool 70%
e semanal
(armários)

Diária

Diária

Semanal

Semanal

Telas

Luminárias,
interruptores e
tomadas

Prateleiras

Chapa

Fogão

Fritadeira

Salamandra

-

-

-

-

-

-

Solução clorada
200 mg/l

Diária

Pias

Produto
Sanitizante

Periodicidade

Superfície

-

-

-

-

Álcool / 70%

-

-

Cloro 2,0% / 200 mg/l

Princípio Ativo/Conc.

-

-

-

-

-

-

-

10ml água sanitária
2,0% : 1l água

Diluição

-

-

-

-

Até secar
naturalmente

-

-

15 minutos

Tempo de Contato

Lavar com água e detergente. Enxaguar e secar com pano descartável.

Retirar parte removível. Lavar com detergente neutro e água. Enxaguar.
Pulverizar desincrustrante, caso necessário, e deixar agir por uns 15
minutos. Esfregar com ﬁbraço. Enxaguar bem. Terminar a lavagem
neutralizando com vinagre. Lavar a parte ﬁxa com água e detergente.
Enxaguar e secar com pano descartável.

Retirar as partes removíveis. Limpar as partes removidas e as partes ﬁxas
com água e detergente. Enxaguar e secar com pano descartável.

Pulverizar produto desincrustrante e deixar atuar por três minutos na
superfície aquecida. Espalhar o produto e esfregar com ﬁbraço. Enxaguar
com bastante água. Terminar a lavagem neutralizando com vinagre.

Retirar a sujeira com auxílio de um produto desengordurante e um pano
descartável. Borrifar álcool 70%. Secar naturalmente.

Limpar com produto desengordurante. Secar com pano descartável.

Remover as telas antes da higienização, quando for o caso. Lavar com
detergente e água, usando uma escova. Enxaguar. Reinstalar.

Lavar com detergente e água. Enxaguar. Pulverizar solução clorada no ﬁnal
do dia. Secar naturalmente.
Obs. Toda vez que abastecer o dispenser para sabão, higienizá-lo.

Método Utilizado

Auxiliar de serviços
gerais / Copeiro

Auxiliar de serviços
gerais / Copeiro

Auxiliar de serviços
gerais / Copeiro

Auxiliar de serviços
gerais / Copeiro

Auxiliar de serviços
gerais / Copeiro

Auxiliar de serviços
gerais / Copeiro

Auxiliar de serviços
gerais / Copeiro

Auxiliar de serviços
gerais / Copeiro

Responsável
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Após cada
atividade /
Diária

Após cada
atividade

Diária e
semanal

Quinzenal

Diária

Balança

Panelas

Monoblocos e
Caixas Plásticas

Estrados

Lixeiras

Cloro 2,0% / 200 mg/l

Cloro 2,0% / 200 mg/l

Cloro 2,0% / 200 mg/l

-

Álcool / 70%

-

Princípio Ativo/Conc.

10ml água sanitária
2,0% : 1l água

10ml água sanitária
2,0% : 1l água

10ml água sanitária
2,0% : 1l água

-

-

-

Diluição

15 minutos

15 minutos

15 minutos

-

Até secar
naturalmente

-

Tempo de Contato

Lavar com água e detergente, esfregando com uma escova por dentro e
por fora. Enxaguar. Pulverizar solução clorada. Secar naturalmente.

Retirar a sujeira. Lavar com água e detergente neutro. Enxaguar. Aplicar
solução clorada e secar naturalmente.

Diariamente lavar com água e detergente neutro. Enxaguar bem.
Pulverizar solução clorada. Enxaguar e secar naturalmente.
Semanalmente retirar a sujeira pesada e deixar de molho em água com
detergente por, no mínimo, 10 minutos. Enxaguar. Pulverizar solução
clorada. Enxaguar e secar naturalmente.

Diariamente, após seu uso, lavar com detergente neutro e ﬁbraço.
Pulverizar produto desincrustrante, se necessário, para remoção de uma
sujidade mais incrustrada. Secar naturalmente.

Remover da tomada. Após cada atividade, retirar parte removível e lavar
com detergente neutro e água. Enxaguar. Pulverizar álcool 70%. Secar
naturalmente. No ﬁnal do dia ou mais vezes se necessário, limpar a base
com produto desengordurante e secar com pano descartável.

Pulverizar produto desincrustrante em toda a coifa. Deixar o produto
atuar na superfície por 15 minutos e remover com jato de água ou pano
descartável.

Método Utilizado

Obs: O cronograma acima sugere um modelo, podendo haver variações de acordo com os produtos utilizados e as características especíﬁcas de cada empresa.

Solução clorada
200 mg/l

Solução clorada
200 mg/l

Solução clorada
200 mg/l

-

Álcool 70%

Semanal (área externa e partes
móveis) e
mensal (dutos)

Coifa

Produto
Sanitizante

Periodicidade

Superfície

Auxiliar de serviços
gerais / Estoquista

Auxiliar de serviços
gerais / Estoquista

Auxiliar de serviços
gerais / Estoquista

Auxiliar de serviços
gerais / Copeiro

Auxiliar de serviços
gerais / Copeiro

Auxiliar de serviços
gerais / Copeiro

Responsável

Manejo de resíduos
O lixo descartado na cozinha deve ser recolhido diariamente, quantas vezes forem
necessárias, e armazenado até a coleta em um local externo, protegido e isolado das áreas
de preparação e armazenamento de alimentos, para se evitar focos de contaminação, mau
cheiro e a atração de pragas.
A empresa deve dispor de lixeiras com capacidade suﬁciente para armazenar seus resíduos
até seu destino ﬁnal. Todas as lixeiras devem ser mantidas higienizadas, estar em boas
condições de uso e possuir tampas com sistema de abertura sem a utilização das mãos.
As lixeiras devem ser limpas com água e detergente, esfregadas com escova ou vassoura por
dentro e por fora. A desinfecção pode ser feita através de pulverização com solução clorada,
deixando secar naturalmente. Não esqueça de higienizar as mãos após mexer com lixo.

Notas:
• Use sacos reforçados para evitar vazamentos.
• Sempre higienize as mãos após tocar no lixo.

As caixas de gordura também devem ser limpas regularmente, conforme a
necessidade, segundo as instruções:
• Recolher toda a gordura utilizando uma pá exclusiva para este ﬁm,
garantindo a retirada total da gordura, inclusive daquela aderida às
paredes e tampas;
• Esfregar com vassoura ou escova exclusiva para este ﬁm, com água
fervente e produto desengordurante apropriado para esta ﬁnalidade;
• Enxaguar bem, se possível, com água sob pressão;
• Deixar escoar.
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VII. Manipulação Higiênica dos Alimentos
(Boas Práticas)
Neste capítulo, você vai conhecer:
• Os cuidados necessários em cada etapa do ﬂuxo de produção, desde a
compra até a distribuição, para fornecer alimentos seguros.
• Os procedimentos de controle para os processos de manipulação e
armazenamento dos alimentos.
• As temperaturas e as características sensoriais recomendadas para o
recebimento de matérias-primas.
• Como evitar contaminação cruzada e o abuso de tempo e temperatura.
• Os procedimentos adequados para o reaquecimento e resfriamento de
alimentos.
• Como efetuar a higienização de alimentos.
• Os critérios para utilização de sobras.
• Como realizar coleta de amostras.
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VII. Manipulação Higiênica dos Alimentos
(Boas Práticas)
Para fornecer alimentos seguros precisamos
construir barreiras sanitárias contra as
contaminações em cada uma das etapas do
ﬂuxo de produção existente na empresa,
desde a compra de matéria-prima até a
distribuição dos alimentos prontos.
Essas barreiras serão erguidas a partir da
aplicação dos conceitos de higiene pessoal e
ambiental e da criação e implementação de
procedimentos de controle dos processos
de manipulação e armazenamento dos
alimentos.

Etapas básicas do ﬂuxo de produção em
empresas de alimentação:
Aquisição
Recebimento
Armazenamento
Pré-preparo
Cocção
Distribuição
Reaquecimento
Resfriamento
Sobras

Aquisição
Adquirir produtos de boa procedência é fundamental, pois ao receber um produto de baixa
qualidade higiênico-sanitária, a empresa corre um sério risco de perder os alimentos feitos
com essa matéria-prima e comprometer toda a sua produção.
A empresa deve certiﬁcar-se de que seu fornecedor pratica Segurança de Alimentos, através
de visitas técnicas e especiﬁcando critérios de qualidade para a matéria-prima comprada.

Recebimento
O recebimento é o primeiro contato da empresa com o alimento, o que deve ocorrer em
uma área especíﬁca, mantida organizada e muito limpa.
Deve-se ressaltar que não há como melhorar a qualidade de um produto, ou seja, ao receber
um produto comprometido ou contaminado, não há como transformá-lo em algo melhor.
Por isso, antes de aceitar qualquer entrega, deve-se tomar alguns cuidados essenciais
nessa etapa:
• Conferir os rótulos das embalagens e jamais
aceitar produtos com o prazo de validade
vencido;
• Checar a presença do Selo de Inspeção
Federal, Estadual ou Municipal nos produtos
de origem animal (este selo é a garantia de que
esses produtos foram inspecionados em sua
origem, quanto à sua procedência e qualidade
sanitária);
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• Checar se as condições de higiene do veículo de entrega e do entregador
são satisfatórias;
• Veriﬁcar se as embalagens estão intactas e limpas. Não aceitar embalagens que
estejam quebradas, vazadas, amassadas, enferrujadas, estufadas ou furadas;
• Os alimentos não devem estar em contato com embalagem não adequada
como papel ou plástico reciclado, jornais, revistas, papelão e similares;
• Ovos devem ter suas cascas limpas e sem rachaduras;
• Alimentos congelados não podem ter cristais de gelo ou líquido dentro
da embalagem;
• Receber e guardar os alimentos o mais rápido possível, limitando ao máximo
o tempo de permanência na Zona de Risco. Lembre-se de dar preferência
primeiro aos alimentos refrigerados, depois aos congelados e só então aos
produtos secos;
• É recomendável manter um termômetro exclusivo na área de recebimento;
• Checar a temperatura de chegada dos alimentos, recusando aqueles que
não estiverem com a temperatura adequada, conforme a tabela 3 ou de
acordo com especiﬁcação do fabricante.
• Checar atentamente a aparência, cheiro e textura dos alimentos, conforme a
tabela 4.

Esse peixe
não entra
aqui!
E
ÁREA DNTO
E
RECEBIM
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Tabela 3: Temperaturas recomendadas para recebimento de alimentos
Alimento

Temperatura

Carnes e aves

Até 10ºC, preferencialmente até 4ºC

Frutos do mar e peixes frescos

Até 3ºC

Leite “in natura” e derivados

Até 10ºC

Massas frescas

Até 10ºC

Congelados

-18ºC com tolerância até -12ºC

Ovos

Temperatura ambiente, recomendável até 10ºC

Alimentos secos, enlatados e hortifruti

Temperatura ambiente

Fonte: Adaptado de Silva Junior, 2005 e Manual de Elementos de Apoio para o Sistema APPCC.

Registros e Controles:
Na etapa de recebimento, pode-se manter um formulário para
registro da veriﬁcação da temperatura de chegada dos alimentos.
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Tabela 4: Características sensoriais adequadas para recebimento de produtos
Produto

Aparência

Odor

Consistência

Carne
bovina

Cor vermelho brilhante (internamente),
vermelho púrpura. Sem escurecimento,
manchas esverdeadas e/ou outras cores
estranhas ao produto.

Característico.

Firme, não amolecida, nem
pegajosa.

Carne suína

Cor vermelho pálido. Sem escurecimento,
manchas esverdeadas e/ou outras cores
estranhas ao produto.

Característico.

Firme, não amolecida, nem
pegajosa. Veriﬁcar ausência
de formações redondas
brancas de cisticercos.

Aves

Cor amarelo rosado. Sem escurecimento,
manchas esverdeadas e/ou outras cores
estranhas ao produto.

Característico.

Firme, não amolecida, nem
pegajosa.

Peixes

Cor branca ou ligeiramente rósea para
ﬁlés. Peixes inteiros devem ter as escamas
brilhantes e bem aderidas, guelras
vermelho-vivo, úmidas e intactas, olhos
brilhantes e salientes.

Característico,
com cheiro leve
de mar ou algas
marinhas.

Firme, não amolecida, nem
pegajosa. Em peixes inteiros,
a carne deve estar presa à
espinha.

Camarão

Cor rosada ou acizentada, a depender
da espécie, sem pigmentação estranha.
Carapaça transparente que permita
visualizar a coloração dos músculos. Olhos
negros e bem destacados. O corpo deve
apresentar-se curvado.

Característico,
com cheiro leve
de mar ou algas
marinhas.

Carapaça deve ser aderente
ao corpo e liberada com
facilidade ao ser forçada.
As pernas e o cefalotórax
não devem se desprender
facilmente do corpo.

Ostras,
Mariscos,
Mexilhões e
Vieiras

Cor cinzenta clara para as ostras e
amarelada em mexilhões e mariscos. Todas
devem apresentar conchas fechadas e com
grande retenção de água incolor e límpida.

Característico,
com cheiro leve
de mar ou algas
marinhas.

Consistência esponjosa,
gelatinosa e elástica. A
carne deve estar aderida à
concha e úmida.

Lula e Polvo

Cor branca, rosada, acizentada, sem
coloração estranha à espécie. Olhos
transparentes.

Característico.

Carne consistente e elástica.
Pele lisa e úmida.

Embutidos

Cor característica de cada produto, sem
manchas pardas, esbranquiçadas, verdes
ou cinzas.

Característico,
sem odor de
ranço.

Firme e não pegajosa.

Leite

Cor branca leitosa.

Característico.

Líquido homogêneo.

Mussarela

Cor branca a amarela. Não possui crosta
e oleaduras, podendo apenas apresentar
aberturas irregulares.

Láctico, pouco
perceptível.

Semidura e semi-suave.
Textura ﬁbrosa, elástica e
fechada.

Queijo
Prato

Cor amarelo-palha. Crosta inexistente ou
ﬁna, lisa e bem formada, podendo ser
revestida de paraﬁna.

Característico.

Semi-elástica, tendente a
macia, amanteigada.

Parmesão

Cor amarelo-palha, homogênea.

Característico.

Dura, maciça, de untura
seca. Textura compacta,
granulosa.

Provolone

Cor marﬁm ou creme, homogênea. Crosta
ﬁrme, lisa, resistente, destacável, paraﬁnada,
encerada ou oleada.

Característico.

Mole, não pastosa e friável.
Textura fechada ou com
poucos olhos mecânicos.

Fonte: Adaptado de Manual de elementos de apoio para o sistema APPCC.
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Armazenamento
O correto armazenamento de alimentos e bebidas diminui os riscos de perda e
contaminação de produtos. A área de armazenamento deve ser mantida limpa, seca e
organizada, com ventilação adequada e ausência de entulho, resíduos ou material tóxico.
Para todos os produtos armazenados, deve-se tomar os seguintes cuidados:
• Seguir o sistema PVPS (o Primeiro que Vence é o Primeiro que Sai), ou
seja, utilizar primeiro o alimento com menor prazo de validade;
• Todos os produtos devem estar com a embalagem e rótulo intactos, onde
seja possível identiﬁcar o prazo de validade, o número de registro, nome e
demais informações do produto, além dos dados do fabricante;
• Os alimentos que são retirados de suas embalagens originais devem ser
embalados de forma adequada e devidamente identiﬁcados;
• Identiﬁcar e armazenar separadamente produtos para devolução.

Por falar em devolução, uma vez o estoquista
de um restaurante recebeu um queijo que
não estava em condições de uso. Como ele
já havia recebido o queijo, foi orientado a
identificá-lo como devolução e guardá-lo
na geladeira para troca. O problema é que
ESQUECEU da etiqueta. E o queijo
foi parar na mesa do cliente!

Os produtos estocados devem ser separados por grupos e, de maneira geral, temos alimentos
que podem ser armazenados à temperatura ambiente, o chamado estoque seco, e alimentos
de mais rápida deterioração, que devem ser armazenados a baixas temperaturas, podendo ser
refrigerados ou congelados.
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Estoque Seco
• Caixas de madeira e papelão não devem entrar na área de armazenamento e
manipulação para evitar a entrada de pragas;
• Alimentos e produtos descartáveis não devem ﬁcar armazenados junto a
produtos de limpeza, de higiene e perfumaria;
• Os produtos químicos devem estar em suas embalagens originais. Nunca os
coloque em embalagens de alimentos e caso seja necessário dividi-los em
embalagens menores, como no caso do uso de pulverizadores, estes devem
ser identiﬁcados.

E no dia que o cozinheiro
colocou cloro no ﬁlé aperitivo
achando que era sal?! O que aconteceu?!
O auxiliar de limpeza tinha aberto o pacote
de cloro e colocou em uma vasilha plástica ao
lado do fogão exatamente no minuto
que o cozinheiro fazia
o ﬁlé aperitivo!

• Alimentos ou recipientes com alimentos não devem estar em contato
direto com o piso, e sim apoiados sobre estrados ou prateleiras das estantes,
respeitando o espaçamento mínimo necessário de 10cm da parede, 25cm
do piso e 60cm do forro.

ÓLEO

ÓLEO

ÓLEO
ÁLCO
OL

HO
MIL

HO
MIL

HO
MIL

SAB
ÃO

CL
OR

O
CL
OR
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Refrigerados e Congelados
Para evitar a contaminação e garantir o correto funcionamento dos equipamentos de
refrigeração e congelamento, é necessário estar atento a uma série de cuidados
de manutenção e organização durante a estocagem de produtos refrigerados e
congelados, como a seguir:
• Não sobrecarregar os refrigeradores e respeitar o espaçamento mínimo
necessário que garanta a circulação de ar;
• Evitar encostar os alimentos nas paredes dos equipamentos;
• Abrir portas dos refrigeradores e freezers o mínimo possível para evitar a
perda do ar frio;
• Limpar e descongelar os equipamentos com freqüência para manter a
temperatura adequada;
• Não permitir o acúmulo de gelo nas serpentinas (mais do que 1 cm), pois
diﬁculta o funcionamento dos equipamentos;
• Armazenar, preferencialmente, carnes, aves, peixes crus e alimentos prontos
para consumo em refrigeradores separados, caso contrário, a temperatura
do equipamento deve ser ajustada de acordo com o alimento que
necessite de menor temperatura;
• Na impossibilidade de armazenar estes alimentos em refrigeradores
separados, respeitar a ordem de arrumação com alimentos prontos para
consumo na parte superior, alimentos semiprontos na parte do meio e
alimentos crus na parte inferior;

Alimentos prontos
para consumo devem ser
armazenados acima dos
alimentos crus.

• Podem ser armazenados no mesmo freezer tipos diferentes de alimentos,
desde que devidamente embalados, identiﬁcados e separados para evitar a
contaminação cruzada;
• Não devem ser armazenados alimentos em caixa de papelão nos
refrigeradores ou freezers, a não ser que o equipamento seja exclusivo para
esta ﬁnalidade;
• No caso do uso de câmara fria, esta deve ser toda construída em material
adequado, dispondo de cortina plástica, de termômetro que permita a
leitura pelo lado externo, interruptor de segurança localizado na parte
externa com lâmpada-piloto que indique se o equipamento está em
funcionamento e dispositivo de segurança que permita abri-la por dentro.
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Prazo de validade
Após a abertura das embalagens originais, perde-se o prazo de validade informado pelo
fabricante, devendo-se embalar o produto novamente e identiﬁcar com nova validade
segundo tabelas 5 e 6 ou conforme orientação do fabricante.
Produtos enlatados, após abertos, deverão ser transferidos para recipientes tampados e
identiﬁcados, sob as condições de temperatura indicadas pelo fabricante.
Os alimentos secos poderão possuir validade máxima de 30 dias após serem abertos ou
retirados da embalagem original, desde que não ultrapassem a validade estipulada pelo
fabricante.
Alimentos manipulados, e todos os demais que necessitam de baixas temperaturas para
sua conservação, devem ter o prazo de validade descrito em sua identiﬁcação, com prazo
máximo variando conforme a temperatura de armazenamento e o tipo de produto, de
acordo com as tabelas 5 e 6.
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Tabela 5: Validade de alimentos congelados x Temperatura
Temperatura

Tempo máximo de
armazenamento

0 a -5ºC

10 dias

-5 a -10ºC

20 dias

-10 a -18ºC

30 dias

Abaixo de -18ºC

90 dias

Fonte: Silva Junior, 2005.

Tabela 6: Validade de alimentos refrigerados x temperatura
Alimento

Temperatura

Tempo

Pescados crus

4ºC

24h

Carnes bovina e suínas e
aves cruas

4ºC

72h

Folhosos e frutas sensíveis

10ºC

72h

Outras frutas e legumes

10ºC

1 semana

Alimentos cozidos

4ºC

72h

Pescados cozidos

4ºC

24h

Sobremesas, frios e laticínios
manipulados

8ºC
6ºC
4ºC

24h
48h
72h

Maionese e misturas com
maionese

4ºC

24h

Ovos “in natura”

10ºC

2 semanas

Fonte: Manual de elementos de apoio para o sistema APPCC.

Registros e Controles:
Deve-se monitorar diariamente a temperatura de
funcionamento dos equipamentos, a partir da utilização de
formulários para registro das temperaturas internas de cada
equipamento de refrigeração ou congelamento.
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Pré-preparo e preparo
Nesta etapa, a matéria-prima sofre uma série de processamentos com objetivo de prepará-la
para a cocção ou mesmo para armazená-la de forma mais higiênica ou prática, para facilitar
a utilização posterior. As modiﬁcações no alimento incluem sua higienização, o dessalgue,
seu porcionamento em unidades menores, a adição de ingredientes, além de processos de
descongelamento e congelamento.
É principalmente durante o pré-preparo e preparo que os alimentos são mais manipulados,
aumentando os riscos de ocorrência da contaminação cruzada, que ocorre com a
transferência de de contaminantes de um determinado local, superfície ou alimento para
outros alimentos e superfícies, através de utensílios, equipamentos, mãos, entre outros. Um
exemplo comum ocorre quando se utiliza uma mesma placa de corte, não higienizada
corretamente, para cortar alimentos crus e em seguida manipular alimentos já cozidos.
Como evitar a contaminação cruzada:
•
•
•
•

Separar os utensílios sujos dos limpos;
Higienizar mãos, bancadas de trabalho e utensílios entre uma atividade e outra;
Porcionar e manipular alimentos em locais ou horários pré-determinados;
Armazenar os alimentos em recipientes devidamente tampados e
identiﬁcados;
• Respeitar a ordem correta de armazenamento dos alimentos dentro dos
refrigeradores.
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Além da contaminação cruzada, nesta etapa deve-se ter muito cuidado com o tempo em que manipulamos um alimento, pois se o mesmo estiver contaminado e permanecer muito tempo na Zona de
Risco, as bactérias irão se multiplicar rapidamente.
Por isso, durante todo o processo de preparação do alimento, devemos evitar o abuso de
tempo e temperatura, seguindo instruções abaixo:

• Manipular alimentos em pequenas porções;
• Evitar que o alimento permaneça mais do que 30 minutos na temperatura
ambiente ou no máximo 2 horas, à temperatura entre 12ºC e 18ºC;
• Manter o alimento, o maior tempo possível, dentro do refrigerador, no caso
de alimentos resfriados, ou em banho-maria acima de 60ºC, no caso de
alimentos quentes.

A seguir, apresentamos os principais processos de pré-preparo e preparo dos alimentos e
suas principais recomendações:
Higienização dos Alimentos
Os hortifrutis, que serão consumidos crus e com casca, necessitarão passar pelo processo completo
de higienização descrito abaixo. Aqueles que serão consumidos sem casca, ou que passarão por
cocção, necessitarão apenas de lavagem em água potável corrente desde que a temperatura de
cocção atinja 70ºC no centro do alimento.
Etapas do processo de higienização de hortifruti:

1

2

3

4

5

1

Selecionar e desprezar partes não aproveitáveis;

2

Fazer pré-lavagem em água potável corrente folha a folha, ou um por um, para remover
excesso de terra, larvas, reduzir quantidade de microrganismos etc;
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3

Desinfetar por 15 minutos em solução clorada, conforme tabela 7;

4

Enxaguar em água potável corrente;

5

Deixar secar naturalmente ou com uso de centrífuga.

VII. Manipulação Higiênica dos Alimentos (Boas Práticas)

Guia de Boas Práticas para serviços de alimentação

4/5/2006 09:29:37

Tabela 7: Produtos permitidos para a desinfecção dos alimentos:
Princípio Ativo

Concentração

Hipoclorito de Sódio a 2,0
– 2,5%

100 – 200 mg/l

Hipoclorito de Sódio a 1,0%

100 – 200 mg/l

100 – 200 mg/l

Fonte: Silva Junior, 2005.

Nota:
O vinagre não é sanitizante. Ele pode ser utilizado após
a sanitização para potencializar o seu efeito e melhorar a
eliminação de resíduos.

Dessalgue
As carnes salgadas devem ser submetidas à retirada do sal através de trocas de água a no
máximo 21ºC ou a cada 4 horas; sob imersão em água à temperatura de até 10ºC; ou, ainda,
através de fervura, no caso de ser preparada logo em seguida.

Água!!!
Eh, eh, eh!
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Descongelamento
Nesta etapas as áreas externas do alimentoestão sob maior risco, pois alcançam
temperaturas maiores antes do centro do alimento, que demora mais tempo para
descongelar.
Para evitar que a temperatura das partes externas do alimento permaneçam por
muito tempo dentro da Zona de Risco, deve-se realizar o descongelamento de uma
maneira segura:
• Em refrigerador, à temperatura de até 5ºC, tendo o cuidado de armazenar os
alimentos sob descongelamento nas prateleiras inferiores dos refrigeradores
para evitar que o líquido escorra e contamine os demais alimentos
(contaminação cruzada);
• Em microondas, quando o alimento for cozido imediatamente após o
descongelamento;
• Como parte do procedimento de cozimento, desde que indicado pelo
fabricante. Ex: hambúrguer.

Nunca descongele o alimento
à temperatura ambiente, pois
a parte externa descongela
antes da parte central, ficando
muito mais tempo exposta
a temperaturas na zona
de risco.
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Porcionamento
O porcionamento é uma importante etapa do pré-preparo, onde os alimentos são
divididos em porções menores para facilitar seu congelamento, armazenamento e utilização
posterior.
Em áreas de preparação à temperatura ambiente, o porcionamento de alimentos não deve
exceder o tempo de 30 minutos para cada lote. Nos casos em que a área de manipulação
for climatizada entre 12º a 18ºC, o porcionamento pode ser feito em até 2 horas para cada
lote.

Nota:
Não abuse do tempo e temperatura durante o porcionamento e
assegure-se de que foram tomados todos os cuidados necessários
para evitar a contaminação cruzada e manter uma higiene
ambiental impecável!

TRO
REGIS

Registros e Controles:
Pode-se monitorar o tempo de exposição e a temperatura do
alimento durante ações de pré-preparo, como o porcionamento,
a partir da utilização de formulário próprio, no qual deve-se
anotar o tempo inicial e ﬁnal do porcionamento e suas respectivas
temperaturas.

Guia de Boas Práticas para serviços de alimentação

guiapratico.indb 67

VII. Manipulação Higiênica dos Alimentos (Boas Práticas)

67

4/5/2006 09:29:40

Congelamento
O congelamento é um dos melhores métodos de conservação, podendo manter os alimentos
sem grandes alterações de sabor, textura ou perda de nutrientes durante meses, além de evitar
a multiplicação de microrganismos.
Mas para ser eﬁcaz e garantir a qualidade do alimento, o processo de congelamento deve
ser feito de maneira rápida, evitando a formação de cristais de gelo grandes que daniﬁcam a
textura e, principalmente, evitando a multiplicação de microrganismos, que ocorre com maior
intensidade nas partes mais quentes do produto.
Dessa forma, nessa etapa, os alimentos devem passar da temperatura original para faixas de
temperaturas abaixo de 0º em 6 horas ou menos.
A temperatura fria é alcançada mais rapidamente na parte externa do alimento, ou seja, o frio
penetra o alimento de fora para dentro e, por esse motivo, quanto mais tempo o alimento
demora para ser congelado, maiores os riscos de desenvolvimento microbiano em seu centro.

Não coloque grandes volumes de
alimentos quentes no congelador, pois
debactérias,
bactérias,
além de favorecer oa multiplicação
crescimento de
haverá aumento da temperatura
dentro do equipamento podendo
comprometer a qualidade dos
demais produtos congelados.

Para realizar um congelamento
rápido, deve-se dividir o alimento quente
em pequenas porções e resfriá-lo, antes de
colocá-lo para congelar.
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Por isso, para realizar um congelamento rápido e seguro, siga as etapas e cuidados
abaixo:
• Jamais leve ao congelamento um alimento quente. Antes de ser congelado, o
alimento deve ser resfriado conforme descrito no item “Resfriamento”;
• Divida os alimentos em pequenas porções e coloque-os em embalagens
adequadas, evitando o contato direto com o ar e a umidade, para que o
alimento não ﬁque ressecado ou sofra alterações;
• Deixe sempre um espaço vazio na embalagem, pois os alimentos com maior
teor de líquidos aumentam de volume durante o processo de congelamento.
• Não utilize recipientes de vidro, devido ao risco de quebra;
• Identiﬁque a embalagem, informando o conteúdo, a data em que o alimento
foi congelado e a data de validade;
• Mantenha os freezers de congelamento limpos, sem acúmulo de gelo e evite
sobrecarregá-los para facilitar a circulação do ar frio em seu interior;
• Organize os produtos dentro do freezer, de forma a facilitar o congelamento
rápido. Evite acumular um alimento sobre o outro ou utilize recipientes rasos,
com no máximo 10cm de altura, sobrepondo-os em forma de cruz;
• Coloque os alimentos para congelar nas partes inferiores do freezer, para
evitar que os líquidos do alimento em congelamento escorram para os
produtos abaixo dele, prevenindo a contaminação cruzada.

Nota:
Procure manter um freezer exclusivo para o congelamento de
produtos e dê preferência a freezers verticais para esta ﬁnalidade,
pois facilitam a organização e identiﬁcação dos alimentos.
O congelamento não elimina todos os microrganismos, mas
sempre retarda a sua multiplicação.

Identiﬁcação
Ao retirar um alimento de sua embalagem original para qualquer tipo de preparação
ou quando um ingrediente ou matéria-prima não for utilizado até o ﬁnal, para tornar a
armazenar esse alimento, é obrigatório identiﬁcar cada porção, ou nova embalagem, com as
informações mínimas que identiﬁquem o nome do produto, a data de sua preparação e a
data de validade (conforme as tabelas 5 e 6).
Um dos sistemas de identiﬁcação mais utilizados para alimentos é através da aplicação de
etiquetas plastiﬁcadas, confeccionadas especialmente para essa ﬁnalidade.
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Cocção
Durante o processo de cocção, o alimento sofre transformações através da aplicação do
calor. Dentre os métodos de cocção mais utilizados, pode-se destacar: assado, refogado,
ensopado, frito, grelhado e cozido no vapor.
É exigido que durante a cocção, o alimento atinja a temperatura mínima de 70°C em todas
as suas partes, para garantir que os microrganismos presentes sejam eliminados (conforme
Resolução RDC N°216/04). No entanto, existem ainda outras combinações de tempo/
temperatura permitidas.
O tempo e a temperatura de cocção a que o alimento é submetido é um ponto
essencial para o controle da contaminação biológica, sendo que a temperatura indicada
normalmente refere-se àquela medida no centro geométrico do alimento, enquanto o
tempo da cocção refere-se ao mínimo recomendado para que o alimento permaneça na
temperatura exigida.

Registros e Controles:
Pode-se monitorar a temperatura de cocção dos alimentos a
partir da utilização de formulário especíﬁco. Deve-se checar a
temperatura no centro do alimento e marcá-la no formulário.

Frituras
No caso da cocção através do método da fritura, deve-se tomar precauções para que o
óleo ou gordura utilizados no processo estejam em boas condições de uso para que não
contaminem os alimentos.
Os óleos e gorduras não podem ser aquecidos a temperaturas maiores que 180°C, devendo
ser trocados periodicamente, e sempre que houver alterações sensoriais de aroma e sabor
ou quando houver formação intensa de fumaça ou espuma.
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Cuidados na utilização de ovos
Devido à possibilidade de contaminação com Salmonella spp., presente na casca e gema
dos ovos e responsável por grandes surtos de doenças de origem alimentar em todo o
mundo, deve-se ter muito cuidado na utilização de ovos, sendo necessário:
• Não utilizar ovos com casca rachada, nem utilizar a casca nas preparações;
• Manter ovos sob refrigeração até o momento do uso;
• Não oferecer para consumo ovos crus. Dê preferência aos ovos pasteurizados
ou desidratados;
• Ferver os ovos por no mínimo sete minutos.
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em2001,
2001aaSalmonella
Salmonella,
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quase25%
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registradosnonoBrasil?
Brasil?
de
**

*Fonte: Folha de São Paulo, 06/01/03
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Distribuição
Durante a distribuição, os alimentos prontos para o consumo podem estar expostos a
novas contaminações, além do risco de multiplicação dos microrganismos que possam
ter sobrevivido às outras etapas de preparação do alimento, caso ocorra alguma falha nos
controles, principalmente de tempo e temperatura, além de esporos que podem estar
presentes.
Portanto, nessa etapa, é necessário tomar providências para evitar novas contaminações
e assegurar o correto controle de tempo e temperatura, tanto para os alimentos frios,
normalmente expostos em geladeiras e balcões refrigerados (pista fria), como para os
quentes, expostos geralmente através de banho-maria e balcões aquecidos (pista quente).
Nessa etapa, tome os seguintes cuidados:
• Meça a temperatura dos alimentos prontos, pelo menos, a cada duas horas;
• Mantenha os alimentos quentes à temperatura acima de 60ºC. O tempo
máximo de exposição permitido para alimentos quentes é de, no máximo,
6 horas;
• Os alimentos frios devem ser mantidos resfriados abaixo de 5ºC, com
tolerância até 10ºC, podendo ﬁcar expostos por no máximo 4 horas, e 21°C
por até 2 horas;
• Nunca misture o alimento fresco (novo) com alimentos que já estejam sendo
utilizados em serviço (velho);
• Não acrescente alimento cru ao alimento cozido;
• Mantenha os alimentos tampados o máximo de tempo possível;
• Disponibilize utensílios adequados para servir os alimentos, de preferência
com cabos mais longos para manter as mãos afastadas do alimento;
• Substitua ou higienize os utensílios periodicamente;
• Reaqueça o alimento quente quando este estiver a uma temperatura abaixo
de 60ºC;
• Agite os alimentos para que se distribua melhor o calor.

REGISTRO DE
TEMPERATURA
Data: 20/02
Produto: Feijão
Temperatura: 65ºC
Responsável:____
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Há alguns anos atrás, um homem foi vítima fatal de uma
intoxicação causada pela comida de uma “quentinha” comprada
em um restaurante. Os sintomas apresentados foram náuseas
e fortes dores de estômago, levando-o a óbito dois dias depois,
apesar do atendimento médico ter sido realizado.

Registros e Controles:
A temperatura dos alimentos expostos deve ser monitorada e
registrada a cada duas horas em formulário especíﬁco.

Reaquecimento
Os alimentos prontos devem ser reaquecidos de maneira rápida até atingir a temperatura
de 70ºC em todas as suas partes. Esse procedimento deve ser realizado todas as vezes que a
temperatura cair a menos que 60ºC durante a distribuição ou para o reaproveitamento de
sobras limpas monitoradas.
Nota:
Jamais use o equipamento de conservação a quente, como por
exemplo, o banho-maria, para reaquecer o alimento. Leve o
alimento de volta ao fogão.

Registros e Controles:
Durante o reaquecimento, a temperatura do alimento deve ser
monitorada e registrada em formulário especíﬁco.

Resfriamento
Antes de ser armazenado, qualquer alimento quente deve ser resfriado o mais rápido possível
para evitar temperaturas de risco.
O resfriamento deve ser feito baixando-se a temperatura de cocção, em torno de 60ºC até
10ºC, em um tempo máximo de 2 horas.

60°C

2 horas

10°C

A temperatura de 10ºC deve ser atingida no centro geométrico do alimento. Em seguida, ele
deve ser armazenado em condições adequadas e de acordo com o tempo e as temperaturas
apresentadas nas tabelas 5 e 6.
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Para realizar o resfriamento de alimentos de forma adequada, deve-se:
• Reduzir a quantidade de alimento que deve ser resfriado, fatiando-o,
separando-o em porções ou distribuindo o alimento ainda quente em
recipientes rasos de, no máximo, 10cm de profundidade;
• Colocar os recipientes com alimentos quentes em banhos de água gelada,
com gelo ou em freezer vazio, com cuidado para não haver sobreposição dos
alimentos, facilitando a circulação de ar frio;
• Agitar os alimentos líquidos e pastosos durante o resfriamento.

Outra forma eﬁcaz de se resfriar os alimentos é através da utilização de equipamentos
resfriadores, próprios para essa ﬁnalidade. Tais equipamentos não devem ser confundidos
com refrigeradores, os quais devem ser usados para armazenar produtos já resfriados.

Nota:
Jamais coloque grandes porções de alimentos quentes em um refrigerador ou congelador, pois podem elevar a temperatura dos outros alimentos armazenados até a
Zona de Risco, e até mesmo daniﬁcar o equipamento.

REGISTRO
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Para controle do resfriamento, deve-se registrar em planilha
especíﬁca o tempo inicial e ﬁnal do processo e suas
respectivas temperaturas.
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Sobras
São consideradas sobras os alimentos prontos para reposição que não tenham sido
distribuídos, sendo o reaproveitamento permitido somente para aqueles que forem
monitorados corretamente, seguindo as regras de tempo e temperatura exigidos.
Para o reaproveitamento de alimentos quentes, os mesmos devem passar pelas etapas de
reaquecimento e resfriamento de forma rigorosa, podendo em seguida ser congelados ou
armazenados em geladeira por no máximo um dia (24h). Para uso, os mesmos devem ser
reaquecidos mais uma vez até atingirem a temperatura de 70ºC em todas as suas partes e, só
então, liberados para consumo.
Na reutilização de alimentos frios, os mesmos devem ser resfriados até que a temperatura
no centro atinja 10ºC, e armazenados sob refrigeração por, no máximo, um dia (24h) ou
congelados. Também podem ser utilizados na elaboração de pratos quentes, desde que
seguidas as normas de reaquecimento descritas acima.

Nota:
Jamais deve-se reutilizar um alimento pronto que tenha sido
servido.
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Coleta de Amostras
A coleta de amostras é importante para permitir a rastreabilidade de um alimento, caso haja
a ocorrência de alguma DTA, com o intuito de esclarecimento.
Como colher:
• Identiﬁcar as embalagens ou sacos esterilizados com nome do produto, data
e horário da coleta;
• Higienizar as mãos;
• Abrir a embalagem sem tocar internamente nem soprá-la;
• Colocar o correspondente a pelo menos 100g de amostra dentro;
• Retirar o ar e vedar.

Nota:
Utilize para coleta o mesmo utensílio utilizado para a
distribuição do alimento ou, se preferir, um utensílio
devidamente sanitizado.

Quando colher:
• Quando estiver faltando 1/3 do tempo para o término da distribuição da
refeição.
Como armazenar:
• Armazenar sob refrigeração até 4ºC ou sob congelamento a -18ºC por 72
horas; Líquidos não podem ser congelados.
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VIII. Utilização de Termômetros
Neste capítulo, você vai conhecer:
• Como medir corretamente a temperatura dos alimentos.
• Como checar a calibração dos termômetros.
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VIII. Utilizaçao de Termômetros

Conforme descrito anteriormente, é fundamental o controle da temperatura durante os
processos de manipulação e armazenamento dos alimentos. Dessa forma, o termômetro
torna-se peça chave dentro de uma cozinha, quando se fala em praticar segurança de
alimentos.
Como checar a temperatura dos produtos:

Alimentos embalados a vácuo
- colocar o termômetro entre
as duas embalagens.

Alimentos em caixa ou garrafa
- (ex. Creme de leite) - abrir uma
embalagem e inserir a haste.
Colocar esta unidade para
uso imediato.
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Alimentos em embalagem flexível
(ex. Leite em saquinho) - dobrar
uma parte da embalagem
em torno do termômetro.

Alimentos em cocção - inserir a haste
na parte mais espessa, geralmente
o centro do alimento.
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Para garantir seu correto funcionamento, é muito importante checar com freqüência a
calibração de um termômetro.
Um dos métodos mais utilizados é através do ponto de congelamento da água,
segundo as etapas abaixo:
• Encha um copo com gelo bem picado;
• Complete o copo com água fria;
• Mexa e insira a haste do termômetro
até o meio do copo, sem tocar nas
laterais ou no fundo;
• A temperatura deve estabilizar-se em
0°C, atestando que o termômetro está
bem calibrado.

Outro cuidado importantíssimo que se deve tomar, ao medir a temperatura dos alimentos,
é garantir a correta higienização do termômetro antes de ser inserido em um alimento, pois
caso esteja contaminado, pode causar contaminação cruzada.

Nota:
Nunca use termômetros de vidro, de mercúrio ou de álcool,
pois o termômetro pode quebrar e contaminar os alimentos.
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IX. Controle Integrado de Pragas
Neste capítulo, você vai conhecer:
• As medidas de prevenção e controle de pragas.
• Cuidados necessários para a aplicação de controle químico.
• Destaque para POP.3 - Controle Integrado de Vetores e Pragas Urbanas.
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IX. Controle Integrado de Pragas

A presença de pragas como insetos e roedores em serviços de alimentação, além de causar
danos ﬁnanceiros diretos com a perda de produtos, podem comprometer a imagem do
estabelecimento. Mas o maior perigo associado às pragas é seu grande potencial de causar
doenças, inclusive as de origem alimentar.
Basicamente, as pragas podem entrar na empresa juntamente com as entregas de produtos,
ou através de frestas e passagens do próprio local. Sua presença está associada à falta de
higiene, deﬁciências na estrutura física e ausência de mecanismos de controle.
São atraídas por lugares úmidos,
escuros e sujos, com abundância de
alimento. Por isso, torna-se importante
adotar ações contínuas de organização
e higiene com o objetivo de impedir
a atração, o acesso, o abrigo e/ou
proliferação dos mesmos, mantendo
todas as instalações, equipamentos,
móveis e utensílios livres de pragas.
As medidas de controle devem incluir
a utilização de produtos químicos
regularizados pelo Ministério da Saúde,
executado por empresa especializada
e obedecendo a procedimentos que
evitem a contaminação dos alimentos,
equipamentos e utensílios. Quando
aplicável, os equipamentos e os
utensílios, antes de serem reutilizados,
devem ser higienizados para a remoção
dos resíduos de produtos químicos.
Um controle integrado de pragas tem como objetivo principal evitar o acesso e a
proliferação de pragas no estabelecimento. Por isso, todos devem colaborar para o sucesso
desse tipo de programa, deixando a cozinha sempre limpa e seca antes das desinsetizações.

Nota:
Por medida de segurança, todos os alimentos e utensílios devem
ser armazenados em refrigeradores ou armários antes da aplicação
de produtos pesticidas!
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No controle às pragas e infestações, a empresa deve tomar providências para
restringir o acesso, o alimento, a água e o abrigo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jogue o lixo fora, com freqüência e de maneira correta;
Mantenha as latas de lixo limpas, em boas condições e bem cobertas;
Lave, enxágüe e sanitize as latas de lixo regularmente;
Guarde adequadamente os alimentos. Produtos como chocolate em pó
e nozes atraem insetos, portanto guarde-os na geladeira;
O aroma de cebola também atrai baratas, portanto, guarde-as em
recipientes fechados e dentro da geladeira;
Limpe e sanitize as instalações. A higienização cuidadosa diminui os
suprimentos de alimento e mata os ovos dos insetos;
Coloque telas milimetradas nas portas, janelas e outras aberturas para a
área externa;
As portas devem ser dotadas de molas para fechamento automático e
devem estar bem ajustadas ao batente;
Os ralos devem ser sifonados, com fechamento apropriado ou tela
milimetrada para evitar a entrada de pragas;
Reduza o número de abrigos para as pragas, tapando frestas e
substituindo peças de azulejo e piso quebradas;
Mantenha as áreas internas e seus arredores livres de papel, papelão ou
embalagens e materiais em desuso;
Não permita a entrada de caixas de hortifruti nas áreas de manipulação
de alimentos;
Mantenha caixas de gordura bem vedadas.
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Oba! Vou subir e me
esconder nessa caixa!
Assim vou conseguir
entrar na cozinha!

Na cozinha vou
fazer a festa!!!

Vou colocar
esses hortifrutis dentro
dessa caixa limpa
antes de levá-los
para
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Lembre-se de trocar
os hortifrutis de caixa. Nunca
leve caixas de fora para dentro
da sua cozinha!
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POP.3:
A empresa deve descrever as medidas preventivas e
corretivas destinadas a impedir a atração, o abrigo, o acesso
e/ou a proliferação de vetores e pragas urbanas no POP.3
- Controle Integrado de Vetores e Pragas Urbanas.

Registros e Controles:
Quando a empresa utilizar um método de controle químico
para pragas, deve manter registros que comprovem a execução
do serviço fornecido por empresa especializada, contendo as
informações estabelecidas em legislação sanitária especíﬁca.
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X. Abastecimento de Água
Neste capítulo, você vai conhecer:
• Os cuidados necessários na utilização de água potável.
• Um procedimento adequado para higienização do reservatório de água.
• Destaque para POP.4 - Higienização do Reservatório de Água.
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X. Abastecimento de Água

É obrigatório utilizar somente água potável (límpida, transparente, insípida, inodora e livre
de contaminações químicas e biológicas) na produção e manipulação de alimentos, sendo o
controle da água fundamental para garantir a segurança dos alimentos.
Entende-se por água potável, a água considerada segura para o consumo humano, a
qual pode ser:
• Fornecida pela rede pública de abastecimento;
• Fervida, por no mínimo dois minutos;
• Filtrada e clorada, com no mínimo 0,2 mg/l, e no máximo 2,0 mg/l de
cloro residual livre.
Sempre que o abastecimento da água for realizado a partir de fontes alternativas, como
diretamente de rios, poços, fontes ou nascentes, é exigido que a potabilidade da água seja
atestada mediante laudos laboratoriais, de acordo com a legislação especíﬁca.
De maneira análoga, é exigido que o gelo para utilização em alimentos e vapor, quando
utilizado em contato direto com alimentos ou com superfícies que entrem em contato com
alimentos, deve ser produzido de água potável.
O gelo deve ser mantido em condições higiênico-sanitárias que evitem sua
contaminação, sendo que:

• O gelo utilizado para resfriar alimentos ou bebidas nunca deverá ser
reutilizado como ingrediente;
• Sempre utilize recipientes higienizados para transferir o gelo;
• Nunca pegue o gelo com vasilhas de vidro ou com a mão para evitar a
contaminação.

86

guiapratico.indb 86

X. Abastecimento de Água

Guia de Boas Práticas para serviços de alimentação

4/5/2006 09:29:57

É recomendável que as empresas possuam reservatório de água, o qual deve ser construído
e mantido de forma a não comprometer a qualidade da água, permanecendo tampado, livre
de rachaduras, vazamentos, inﬁltrações, descascamentos dentre outros defeitos.
O reservatório deve ser higienizado logo após sua instalação, a cada seis meses ou toda vez
em que houver a ocorrência de acidentes como entrada de animais, insetos e folhas. Deve-se
manter o registro da operação, realizada por proﬁssional capacitado e conforme técnica de
higienização adequada.

Técnica para higienização de reservatório de água
Fonte: Silva Junior, 2005.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amarrar a bóia ou fechar o registro de entrada de água no reservatório;
Esvaziar o reservatório até a altura de cerca de um palmo de água;
Fechar a saída de água;
Escovar as paredes internas e o fundo com água e escova de ﬁbra vegetal
ou sintética, desprendendo todo o resíduo e matéria orgânica;
Não usar sabão, detergente ou outro produto;
Retirar os resíduos do fundo do reservatório com auxílio de um balde e
um pano limpo, com cuidado para não daniﬁcar as paredes;
Abrir os registros de saída e entrada da água;
Enxaguar bem as paredes com água limpa, mantendo as torneiras
abertas para que não sobrem resíduos nos canos;
Fechar a entrada da água;
Banhar todo o interior do reservatório com solução de cloro a 500 mg/l,
deixando as torneiras abertas para que esta solução escorra pelos canos;
Aguardar 30 minutos;
Abrir a entrada da água;
Enxaguar com água limpa, mantendo todas as torneiras abertas para
enxaguar bem toda a tubulação;
Fechar todas as torneiras;
Encher o reservatório.
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POP.4:
A empresa deve descrever os procedimentos referentes
ao POP.4 - Higienização do Reservatório, especiﬁcando as
informações quanto à natureza da superfície a ser higienizada,
o método de higienização, o princípio ativo do sanitizante
selecionado e sua concentração, tempo de contato dos
agentes químicos utilizados na operação de higienização
e outras informações que se ﬁzerem necessárias, mesmo
quando realizada por empresa terceirizada.

Registros e Controles:
Deve-se manter registro das operações de higienização do
reservatório em formulário especíﬁco. No caso de empresa
terceirizada, deve ser apresentado o certiﬁcado de execução
do serviço.
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XI. Transporte de Alimentos
Neste capítulo, você vai conhecer:
• Os principais cuidados a serem tomados no transporte de alimentos prontos.
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XI. Transporte de Alimentos

Durante o transporte, deve-se garantir a integridade e qualidade dos alimentos, através da
adoção de medidas preventivas e do controle de tempo e temperatura, quando necessário,
atendendo aos critérios estabelecidos ao longo deste guia, principalmente para se evitar as
contaminações e a multiplicação de bactérias.
Alguns cuidados importantes nesta etapa são:
• Não transportar alimentos junto com pessoas, animais e substâncias
tóxicas;
• Não transportar no mesmo compartimento alimentos prontos para
o consumo, outros alimentos e substâncias estranhas, que possam
contaminá-los, exceto se os alimentos estiverem embalados em
recipientes hermeticamente fechados, impermeáveis e resistentes;
• A cabine do condutor deve ser isolada da parte que contém os
alimentos, que, por sua vez, precisa ser revestida por material liso,
resistente, impermeável, atóxico e lavável;
• Os veículos precisam possuir certiﬁcado de vistoria e devem ser
periodicamente higienizados;
• Nenhum alimento pode ser transportado direto no piso do veículo;
• Os alimentos perecíveis, crus ou prontos para consumo, devem ser
transportados em veículos fechados;
• Quando for necessário o controle de temperatura durante o transporte,
os veículos devem ser providos de termômetros calibrados;
• A temperatura dos alimentos transportados deve atender aos critérios
dispostos ao longo deste guia.

DELIVERY
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XII. Instalações Físicas
Neste capítulo, você vai conhecer:
• Os cuidados a serem tomados durante a construção e montagem das áreas
usadas para preparação e manipulação de alimentos.
• As recomendações sanitárias para as instalações.
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XII. Instalações Físicas

Durante o planejamento das áreas de produção e armazenamento de alimentos, é
fundamental a elaboração de um projeto técnico que previna ﬂuxos cruzados nas etapas de
preparação dos alimentos, garantindo uma separação física entre as áreas, principalmente
entre as usadas para a manipulação de alimentos e as áreas usadas para limpeza e
sanitização, evitando-se ﬂuxo cruzado com a saída de lixo. Com o objetivo de facilitar a
higienização e de evitar problemas de contaminação e proliferação por pragas, deve-se
tomar uma série de outros cuidados durante a construção e montagem das áreas
usadas para preparação e armazenamento de alimentos, conforme descrito a seguir:
• É proibido caixas de gordura e esgoto dentro das áreas de produção;
• Os ralos devem ser sifonados e possuir grelhas que permitam seu fechamento;
• Piso, paredes e teto devem ter revestimento liso, impermeável e lavável, com
preferência para cores claras;

• O piso deve ser antiderrapante;
• Não deve haver frestas nas instalações, devendo as portas e janelas estarem bem
ajustadas aos seus batentes;

• As portas das áreas de manipulação e armazenamento de alimentos devem ser
dotadas de molas para fechamento automático;

• Todas as aberturas para as áreas externas devem possuir telas milimetradas,
removíveis para facilitar a limpeza;

• Os acessos às áreas de produção e armazenamento de alimentos devem ser
independentes, não podendo haver comunicação direta com vestiários e
sanitários;

• Toda área de produção e manipulação de alimentos deve possuir estações
exclusivas para a lavagem das mãos, incluindo sabão bactericida ou outro
produto anti-séptico, papel toalha descartável, não reciclado, ou secador de ar
quente e lixeira adequada. Essas estações devem estar localizadas de maneira
estratégica em relação ao ﬂuxo de produção e em número suﬁciente para
atender a todas as áreas de preparação;

• As áreas devem possuir iluminação suﬁciente para proporcionar uma boa
visualização das atividades realizadas e das características dos alimentos;

• As luminárias utilizadas na cozinha devem possuir proteção para evitar queda
das lâmpadas;

• As instalações elétricas e outras ﬁações devem ser mantidas embutidas ou dentro
de tubulações que facilitem a higienização das áreas;
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• Deve-se garantir ventilação adequada para haver a renovação constante do ar,
com a retirada de fumaça e outros gases e partículas;

• Não deve haver incidência de ﬂuxo de ar diretamente sobre os alimentos, não
sendo permitida a utilização de ventiladores voltados diretamente para as áreas
de produção e manipulação de alimentos;

• Todas as lixeiras, incluindo as dos sanitários, devem possuir tampa com um
sistema de abertura onde não se utilizem as mãos;

• Todas as superfícies de equipamentos, bancadas e utensílios que possam entrar
em contato direto com o alimento devem ser de material adequado, liso, lavável,
impermeável, livre de rugosidades, frestas ou outras imperfeições, de forma a
facilitar a sua higienização e para impedir a contaminação dos alimentos.

Seguir as recomendações sanitárias para as instalações pode prevenir uma série de
problemas futuros.
No entanto, é necessário realizar a manutenção constante das instalações para
cumprir com as condições exigidas para a produção de alimentos seguros, o que
inclui:
• Manter os equipamentos, bancadas e utensílios em bom estado de
conservação, livres de ferrugem;
• Adotar programas de manutenção e higienização periódica dos
equipamentos, utensílios e instalações;
• Realizar calibração constante dos termômetros e outros instrumentos de
medição;
• Manter piso, paredes e teto em bom estado de conservação, sem
rachaduras, frestas, goteiras, vazamentos, inﬁltrações, bolores,
descascamentos ou quaisquer outras condições que possam favorecer a
contaminação dos alimentos;
• Manter as áreas internas e externas livres de entulho, lixo, objetos em
desuso ou quaisquer outros elementos que possam permitir a proliferação
de pragas e a presença de animais;
• Manter, nos sanitários e nas estações de lavagem de mãos, todos os
produtos necessários para a higiene pessoal, o que inclui papel higiênico,
sabão bactericida ou sabonete e produto anti-séptico, além de toalhas de
papel não reciclado.
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Parabéns!!!

Obrigado!

MANUAL

s
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Conseguimos!!!
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XIII. Legislação Sanitária Federal
Lei n° 6437, de 20 de Agosto de 1977.
Conﬁgura infrações à legislação sanitária federal, estabelece as sanções respectivas e dá
outras providências.
Lei n° 7967, de 22 de Dezembro de 1989.
Dispõe sobre o valor das multas por infração à legislação sanitária, altera a lei n° 6437 e dá
outras providências.
Portaria n° 1428, de 26 Novembro de 1993.
Determina que os estabelecimentos relacionados à área de alimentos adotem, sob
responsabilidade técnica, suas próprias Boas Práticas de Produção e/ou Prestação de
serviços, seus Programas de Qualidade, e atendam aos Padrões de Identidade e Qualidade
(PIQs) para produtos e serviços na área de alimentos.
Portaria n° 326 de 30 de Julho de 1997.
Aprova o Regulamento Técnico sobre condições higiênico-sanitárias e de Boas Práticas de
Fabricação para estabelecimentos produtores/industrializadores de alimentos.
Resolução RDC n° 216, de 15 de Setembro de 2004.
Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas para serviços de alimentação.
NR 7 – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
Estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação, por parte de todos os
empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa
de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, com o objetivo de promoção e
preservação da Saúde do conjunto dos seus trabalhadores.
NR 9 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
Estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação, por parte de todos
os empregadores e instituições que admitam trabalhadores, como empregados, do
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, visando a preservação da saúde
e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação
e conseqüente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a
existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e
dos recursos naturais.

Nota:
A legislação sanitária completa pode ser encontrada no site da
ANVISA, www.anvisa.gov.br
A legislação federal pode ser complementada pelos órgãos
de vigilância sanitária estaduais, distrital e municipais, visando
abranger requisitos inerentes às realidades locais e promover
a melhoria das condições higiênico-sanitárias dos serviços de
alimentação. Dessa forma, consulte também o Código Municipal
da sua cidade e a legislação do seu estado!
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XIV. Deﬁnições

A

Alimentos prontos ou preparados: são alimentos

Contaminantes: substâncias ou agentes de origem biológica,

manipulados e preparados em serviços de alimentação, expostos

química ou física, estranhos ao alimento, que sejam considerados

à venda, embalados ou não, subdividindo-se em três categorias:

nocivos à saúde humana ou que comprometam a sua integridade.

a) Alimentos cozidos, mantidos quentes e expostos ao consumo;

Contaminação Cruzada: contaminação de qualquer

b) alimentos cozidos, mantidos refrigerados, congelados ou à

alimento ou superfície por outro alimento ou superfície já

temperatura ambiente, que necessitam ou não de aquecimento

contaminados, durante o processo de produção.

antes do consumo;
c) alimentos crus, mantidos refrigerados ou à temperatura
ambiente, expostos ao consumo.

Controle: veriﬁcações realizadas durante a produção, a ﬁm
de monitorar e, se necessário, ajustar o processo de forma a
assegurar que o produto esteja em conformidade com as suas

Alimentos Seguros: alimentos livres de contaminações que

especiﬁcações.

possam causar qualquer tipo de prejuízo ao consumidor.

Alimentos Potencialmente Perigosos: alimentos
ricos em proteínas e água, que favorecem muito mais a
multiplicação das bactérias, como o leite e seus derivados, carnes,
aves, peixes, mariscos, ovos, feijão e arroz cozidos, além de purês e
alguns molhos e misturas.

Anti-Séptico: produto utilizado na operação que visa a
redução de microrganismos presentes na pele em níveis seguros,
durante a lavagem das mãos com sabonete anti-séptico ou por
uso de agente anti-séptico após a lavagem e secagem das mãos.

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância
Sanitária: agência reguladora vinculada ao Ministério da
Saúde, cuja ﬁnalidade institucional é promover a proteção
da saúde da população por intermédio do controle sanitário

Controle de Tempo e Temperatura: monitoramento
contínuo do tempo utilizado em um processo de manipulação
ou preparo de um alimento, exposto a determinada temperatura,
sendo recomendado não ultrapassar 30 minutos na manipulação
de produtos perecíveis à temperatura ambiente, e duas horas no
caso de áreas climatizadas entre 12ºC e 18ºC.

Controle Integrado de Vetores e Pragas
Urbanas: sistema que incorpora ações preventivas e corretivas
destinadas a impedir a atração, o abrigo, o acesso e/ou a
proliferação de vetores e pragas urbanas que comprometam a
qualidade higiênico-sanitária do alimento.

Desengordurante: produto químico usado na remoção
de gorduras de origem vegetal e animal de todas as superfícies

D

laváveis, como pisos, azulejos, mesas, utensílios e coifas.

da produção e da comercialização de produtos e serviços
submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos

Desincrustrante: produto químico com alto poder

processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados.

de remoção de sujidades pesadas, indicado para a remoção

Também exerce o controle de portos, aeroportos e fronteiras

de gorduras carbonizadas em panelas, assadeiras, caldeirões,

e a interlocução junto ao Ministério das Relações Exteriores e

frigideiras e coifas.

instituições estrangeiras para tratar de assuntos internacionais na

Desinsetização: operação praticada para matar insetos em

área de vigilância sanitária.

todas as áreas das ediﬁcações e em seus arredores.

ASO: Atestado de Saúde Ocupacional, emitido por médico do

Doenças Transmitidas por Alimentos: doenças

trabalho responsável pelos exames e avaliação exigidos para o

causadas após a ingestão de alimentos contaminados.

controle de saúde dos colaboradores.

B

Esporos: invólucro mais espesso formado por algumas
Bactérias Patogênicas: microrganismos unicelulares

bactérias para assumir um estado de vida latente quando as

causadores de doenças. Estão presentes na água, no solo, em

condições ambientais encontram-se desfavoráveis.

E

vegetais, animais e em seus líquidos orgânicos.

Higienização: operação que compreende duas etapas, a
Boas Práticas: procedimentos que devem ser adotados por

limpeza e a sanitização.

serviços de alimentação, a ﬁm de garantir a qualidade higiênicosanitária e a conformidade dos alimentos com a legislação
sanitária.

C

Congelamento: etapa onde os alimentos passam da
temperatura original para faixas de temperaturas abaixo de 0º em
seis horas ou menos.
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H

Hospedeiro Vivo: planta, animal ou pessoa utilizados por
microrganismos para sobreviver e se multiplicar.

Infecção de Origem Alimentar: doenças causadas
a partir da multiplicação de bactérias patogênicas no trato
gastrintestinal, provenientes da ingestão de alimentos

I

contaminados por bactérias.
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L
M

Intoxicação: quadro clínico causado a partir da ingestão de

Procedimento Operacional Padronizado - POP:

substâncias químicas presentes nos alimentos, como pesticidas,

procedimento escrito de forma objetiva que estabelece instruções

agrotóxicos, metais pesados e toxinas de fungos, dentre outros.

seqüenciais para a realização de operações rotineiras e especíﬁcas

Limpeza: operação de remoção de substâncias minerais e/ou

na manipulação de alimentos.

orgânicas indesejáveis, tais como terra, poeira, gordura e outras

Produtos Perecíveis: produtos alimentícios, alimentos “in

sujidades.

natura”, produtos semipreparados ou produtos preparados para

Manipulação de Alimentos: operação efetuada sobre a
matéria-prima para obtenção e entrega ao consumo do alimento

o consumo que, pela sua natureza ou composição, necessitam de
condições especiais de temperatura para sua conservação.

preparado, envolvendo as etapas de preparação, embalagem,

Registro: consiste de anotação em planilha e/ou documento,

armazenamento, transporte, distribuição e exposição à venda.

apresentando data e identiﬁcação do funcionário responsável

Manipulador de Alimentos: qualquer pessoa do serviço
de alimentação que entra em contato direto ou indireto com o

Responsável Técnico: responsável pelas atividades de

alimento.

manipulação dos alimentos, comprovadamente submetido a

Manual de Boas Práticas: documento que descreve as
operações realizadas pelo estabelecimento, incluindo, no mínimo,
os requisitos higiênico-sanitários dos edifícios, a manutenção e
higienização das instalações, dos equipamentos e dos utensílios,

R

pelo seu preenchimento.

curso de capacitação, abordando, no mínimo, contaminantes
alimentares, doenças transmitidas por alimentos, manipulação
higiênica dos alimentos e Boas Práticas. Pode ser o proprietário ou
funcionário designado, devidamente capacitado, sem prejuízo dos
casos onde há previsão legal para responsabilidade técnica.

o controle da água de abastecimento, o controle integrado de
vetores e pragas urbanas, a capacitação proﬁssional, o controle

Resíduos: materiais a serem descartados, oriundos da área de

da higiene e saúde dos manipuladores, o manejo de resíduos e o

preparação e das demais áreas do serviço de alimentação.

controle e garantia de qualidade do alimento preparado.

Sanitização ou Desinfecção: operação de redução,

Medida de Controle: procedimento adotado com o

por método físico e ou agente químico, do número de

objetivo de prevenir, reduzir a um nível aceitável ou eliminar um

microrganismos em nível que não comprometa a qualidade

agente físico, químico ou biológico, que comprometa a qualidade

higiênico-sanitária do alimento.

higiênico-sanitária do alimento.

Segurança de Alimentos: conjunto de práticas aplicadas

Microrganismo: organismo microscópico, invisível a olho nu.

para garantir que o consumo de um alimento não cause prejuízo,

Microrganismos Patogênicos: microrganismos
causadores de doenças.

N

Notiﬁcação: procedimento de caráter preventivo adotado em
ações de ﬁscalização, que consiste na emissão de documento com
o objetivo de prevenir responsabilidades e eliminar a possibilidade
de alegação futura de ignorância sobre fatos indicados.

S

de nenhuma forma, ao consumidor.

Selo de Inspeção Federal (SIF): Selo que atesta
a Inspeção Fedral de produtos de origem animal, incluindo
a veriﬁcação do estabelecimento produtor, do produto e
dos sistemas de controle dos produtos, matérias-primas,
processamento e distribuição, com enfoque na preservação da
saúde do consumidor e na garantia preventiva da conformidade

Nutriente: qualquer substância química consumida

dos produtos e processos, nos diversos elos das cadeias

normalmente como componente de um alimento, que: a)

agroprodutivas e dos agronegócios.

proporciona energia; e/ou b) é necessária ou contribua para o

Serviço de Alimentação: estabelecimento onde o

crescimento, desenvolvimento e a manutenção da saúde e da

alimento é manipulado, preparado, armazenado e/ou exposto à

vida; e/ou c) cuja carência possa ocasionar mudanças químicas

venda, podendo ou não ser consumido no local.

ou ﬁsiológicas.

P

Solução Sanitizante ou Saneante: substâncias
PCMSO: Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional.

ou preparações destinadas à higienização, desinfecção ou

Consiste de uma avaliação clínica realizada por um médico do

desinfestação domiciliar, em ambientes coletivos e/ou públicos,

trabalho, acompanhada de exames laboratoriais complementares,

em lugares de uso comum e no tratamento de água.

designados pelo próprio médico do trabalho responsável e/ou de
acordo com determinação da legislação local. Tais exames devem
ser realizados na admissão, demissão e periodicamente de acordo
com legislação local.

Surto de Doença Transmitida por Alimentos:
episódio no qual duas ou mais pessoas apresentam sintomas
após ingerir alimento considerado contaminado por evidência
clínico-epidemiológica e/ou laboratorial. Quando se tratar de caso

Porcionamento: etapa onde os alimentos sofrem

não usual, um caso já constitui surto (por exemplo, botulismo). É

manipulação com a ﬁnalidade de se obter porções menores.

um dever e um direito de todo cidadão comunicar à autoridade

Princípio Ativo: substância ou grupo delas, cuja ação

sanitária a ocorrência de surto de DTA.

química é característica e responsável, total ou parcialmente, pelos

Toxina: substância venenosa complexa e geralmente instável,

efeitos atribuídos ao produto.
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produzida pelo metabolismo dos seres vivos, como, por exemplo,
bactérias patogênicas.

Toxinfecção: quadro clínico decorrente da liberação de
toxinas no trato gastrintestinal a partir da ingestão de alto número
de bactérias na forma vegetativa.

Toxinose: doenças causadas a partir da ingestão de alimentos
contaminados por toxinas produzidas por bactérias patogênicas.

Z

Zona de Risco: faixa de temperatura compreendida entre
5ºC e 60ºC, situada fora das temperaturas recomendadas
para conservação e distribuição de alimentos frios e quentes,
respectivamente, abaixo de 5ºC e acima de 60ºC. Dentro desse
intervalo de 5ºC a 60ºC, deve-se ter especial atenção com a faixa
de temperatura entre 30ºC e 45ºC, considerada de maior risco por
favorecer a multiplicação de bactérias patogênicas.
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Escherichia coli
enteropatogênica

Shigella sp.

Shigelose (disenteria
bacilar).

Diarréia infantil

Salmonella typhi

Febre tifóide

Escherichia coli
enteroinvasiva

Salmonella sp.

Salmonelose

Disenteria por Escherichia
coli enteroinvasiva

Agente Causador

BACTÉRIAS

Doenças Causadas por

Fezes do homem e animais de sangue
quente, água de rios, lagos, nascentes
e poços.

Fezes do homem e animais de sangue
quente, água de rios, lagos, nascentes
e poços.

Intestino do homem e mãos
contaminadas, água contaminada
por esgoto humano, hortaliças
contaminadas com adubo fecal
humano. Moscas atuam como
veiculadoras da bactéria.

Intestino do homem e mãos
contaminadas, água contaminada
por esgoto humano, hortaliças
contaminadas com adubo fecal
humano.

Animais domésticos e selvagens, trato
intestinal das pessoas e aves.

Fontes de Contaminação

Listagem das principais doenças transmitidas por alimentos

Diarréia líquida, com muco, febre e desidratação. Em crianças pode ser
severa e prolongada, com elevada percentagem de casos fatais, podendo
atingir 50%.

Período de incubação de 10 a18 horas. Cólicas abdominais, diarréia,
vômitos, febre, calafrios e mal-estar generalizado.

Período de incubação de 12 a 72 horas. Dores abdominais, cólicas, diarréia,
vômitos, fezes com sangue, pus e muco. As infecções estão associadas
com ulceração mucosa, sangramento retal e desidratação grave. A taxa de
mortalidade pode variar de 10% a 15%.

Período de incubação de 7 a 28 dias. Causa infecção intestinal com
disenteria (fezes com muco, pus e sangue), febre, vômito, mal estar, calafrios,
hipotensão e morte.

Período de incubação de 8 a 36 horas. Náuseas, vômitos, cólicas
abdominais, diarréia, febre e dor de cabeça. Pode ocorrer a morte.

Sintomas

Carne, frango cru, água e hortaliças.

Água não tratada, hortaliças regadas com
água contaminada, carnes, aves, pescados,
verduras e legumes crus ou mal cozidos,
saladas, maionese, maionese de legumes,
purê de batata, massas frescas, lasanha,
sobremesas (doces e frutas manipuladas),
farofas, leite, queijos etc.

Saladas (batata, atum, camarão, macarrão e
frango), vegetais crus, laticínios e aves.

Produtos cárneos e lácteos, verduras,
mariscos, ostras, pescados e saladas.

Frango, ovos, carne crua, leite e laticínios,
pescados, camarão, coco, molhos e temperos
para saladas, misturas para bolos, sobremesas
recheadas com creme e cobertura, gelatina
em folha, manteiga de amendoim, cacau,
chocolate, maionese e mousse.
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Escherichia coli O157:H7
(enterohemorrágica)

Yersinia enterocolítica

Campylobacter jejuni

Vibrio cholerae

V. parahaemolyticus

Colite hemorrágica

Yersiniose

Campilobacteriose
(Enterite ou gastroenterite
por Campylobacter)

Cólera

Gastroenterite por Vibrio
parahaemolyticus

Vibrio vulniﬁcus

Escherichia coli
enterotoxigênica

Diarréia dos viajantes

Infecção por Vibrio
vulniﬁcus

Agente Causador

BACTÉRIAS

Doenças Causadas por

Meio ambiente marinho.

Meio ambiente marinho.

Fezes humanas, água, hortaliças e
pescados contaminados. Reservatórios
ambientais: copépodes, moluscos e
crustáceos.

Intestino do gado, suíno, frango,
pássaros selvagens, cordeiro, peru,
moscas, cogumelo, leite cru e fonte de
água não clorada (córregos e lagos).

Água, animais selvagens, suínos, cães e
aves. Isolada de miúdos de suínos, língua
e carne moída.

Intestino de homens e animais.

Fezes do homem e animais de sangue
quente, água de rios, lagos, nascentes
e poços.

Fontes de Contaminação

Febre, cólicas abdominais, vômito, dor de cabeça, feridas. Pode causar
a morte.

Período de incubação de 12 a 24 horas, com diarréia, cólicas abdominais,
náuseas, vômito, dor de cabeça, febre e calafrios.

Período de incubação de 1 a 4 dias. Diarréias que variam desde leve e
aquosa até agudas, com fezes com característica de água de arroz, cólicas
abdominais, náuseas, vômitos, desidratação e choque. A morte pode ser
causada após perda severa de ﬂuidos.

Diarréia que pode ser líquida ou com muco e conter sangue, febre, dor
abdominal, náuseas, dor de cabeça e dor muscular.

Período de incubação de 12 a 72 horas. Dores abdominais (pode ser
confundida com apendicite), febre, diarréia e vômitos.

Período de incubação de 12 a 72 horas. Fortes cólicas abdominais, diarréia,
inicialmente aquosa e posteriormente sanguinolenta, pode ocorrer vômito
e febre baixa.

Período de incubação de 8 a 72 horas, com diarréia líquida, vômito, cólica,
náuseas, febre baixa e mal-estar.

Sintomas

Pescados, moluscos e mariscos crus ou mal
cozidos.

Peixes e moluscos crus ou mal cozidos.

Água não tratada, leite de coco congelado,
pescados mal cozidos, frutos do mar crus e
peixe desidratado.

Água, hortaliças regadas com água
contaminada, carnes, aves, pescados,
verduras e legumes crus ou mal cozidos,
saladas, maionese, maionese de legumes,
purê de batata, massas frescas, lasanha,
sobremesas (doces e frutas manipuladas),
farofas, leite, queijos etc.

Carnes (suína, bovina, ovina etc.), ostras,
pescado e leite cru.

Carne bovina moída crua ou mal passada
(hambúrguer) e leite cru.

Água, hortaliças regadas com água
contaminada, carnes, aves, pescados,
verduras e legumes crus ou mal cozidos,
saladas, maionese, maionese de legumes,
purê de batata, massas frescas, lasanha,
sobremesas (doces e frutas manipuladas),
farofas, leite, queijos etc.
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Staphylococcus aureus

Clostridium botulinum

Botulismo

Intoxicação estaﬁlocócica

Bacillus cereus

Gastroenterite por Bacillus
cereus, tipo clássico ou
emético

Clostridium perfringens

Listeria monocytogenes

Listeriose

Intoxicação perfringens de
alimentos

Agente Causador

BACTÉRIAS

Doenças Causadas por

Nariz, boca, pele, cabelo, machucados,
furúnculos, feridas e abcessos. Úberes
infectados da vaca, pássaros e cachorro.

Solo (terra e água), intestino do homem
e animais, hortaliça e temperos.

Solo (terra e água), vegetais, frutas,
peixes e excrementos de animais.

Solo, poeira, cereais na colheita e
animais.

Solo, água, esgoto, vegetais em
putrefação, silagem e ração animal,
mamíferos, aves, frutos do mar e
algumas espécies de peixes.

Fontes de Contaminação

Período de incubação de 1 a 6 horas. Náuseas, vômitos, cólicas abdominais
e prostração. Casos mais graves apresentam dor de cabeça, dores
musculares, alterações da pressão e pulsação.

Período de incubação de 8 a 22 horas. Geralmente vômitos e febres estão
ausentes, predominando diarréia e cólicas abdominais.

Período de incubação de 12 a 72 horas. Pode iniciar-se com vômitos
e diarréia, sendo mais comum a constipação. Ocorre fadiga extrema,
fraqueza, vertigem, visão dupla, diﬁculdade para falar, engolir e respirar,
fraqueza muscular, distensão abdominal. Alto índice de mortalidade
quando não diagnosticada e tratada rapidamente. As causas de morte são
falência respiratória e obstrução de ar na traquéia.

Período de incubação de 8 a 22 horas, predominando diarréias e náuseas,
raros vômitos , sem febre (Clássico).
Período de incubação de 1 a 6 horas, predominando náuseas e vômitos,
dores abdominais, raras diarréias, sem febre (emético).

Período de incubação indeterminado. O início dos sintomas pode ser
parecido com os da gripe, incluindo febre persistente, náuseas, vômitos e
diarréia. Complicações podem causar infecção intra-uterina ou cervical em
gestantes, o que pode resultar em aborto espontâneo ou natimortos, em
80% dos casos. A taxa de mortalidade é de 30% em recém-nascidos e de
35% em adultos.

Sintomas

Carnes e derivados, aves e produtos à base
de ovos; saladas de ovo, atum, frango, batata
e macarrão; produtos de paniﬁcação como
pastéis recheados com creme, tortas com
creme e bombas de chocolate; recheios de
sanduíches; leite cru e produtos lácteos.

Carnes e aves assados ou cozidos, feijão
cozido, legumes cozidos e molho de carne.

Palmito, milho enlatado, pimenta, feijão
verde, sopa, beterraba, aspargo, cogumelos,
azeitonas, espinafre, atum, frango, fígado de
galinha, patê de fígado, carnes frias, presunto,
embutidos, berinjela recheada, lagosta,
pescado salgado e defumado, mistura de alho
picado e óleo.

Carnes, leite, vegetais e pescados (Clássico).
Produtos de arroz, batata, macarrão,
produtos à base de queijo, molhos, pudins,
sopas, produtos de pastelaria e saladas
(Emético).

Leite cru, queijos, requeijão, patê, peru,
repolho curtido, lingüiça de peru, presunto,
ovo líquido, vegetais, “roast beef”, carne
moída, vitela moída, lingüiça e pescados.
Alimentos de alto risco: salsicha não cozida,
frango mal cozido, queijo em pasta, alimentos
de lojas de delicatessen.
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Agente Causador

Ascaris lumbricoides

Entamoeba histolytica

Anisakis simplex

Taenia saginata

Taenia solium

Ovos de Taenia solium

Diphyllobothrium latum

Cyclospora cayetanensis

PARASITOS

Ascaridíase

Amebíase

Anisaquíase

Teníase (infecção por tênia
do boi)

Teníase (infecção por tênia
do porco)

Cisticercose

Diﬁlobotríase (infecção por
tênia do peixe)

Ciclosporose

Doenças Causadas por

Trato intestinal humano e água
contaminada.

Víceras e carne de peixes de água doce,
marinhos e anádromos (peixes que
migram da água salgada para doce para
procriar).

Fezes do homem contaminadas por ovos
da tênia.

Carne de porco com cisticerco.

Gado e outros herbívoros.

Pescados e frutos do mar.

Fezes, água, solo e alimentos.

Solo e seres humanos.

Fontes de Contaminação

Período de incubação de 1 semana. Diarréia aquosa com evacuação
freqüente, e, às vezes, explosiva. Outros sintomas incluem perda de apetite,
perda signiﬁcativa de peso, distensão abdominal, aumento de gases,
cólicas estomacais, náuseas, vômito, dor muscular, febre baixa e fadiga

Período de incubação de 5 a 6 semanas. Distensão abdominal,
ﬂatulência, cólica abdominal intermitente, diarréia, perda de peso e até
anemia grave.

A cisticercose cerebral é a sua manisfestação mais grave. Exibe as formas
convulsiva, hipertensa ou pseudotumoral e psíquica, podendo levar à
morte. Há ainda as formas oftálmica e disseminada.

Pouco sintomática. A característica mais importante é o risco de
desenvolver cisticercose.

Período de incubação de 10 a 14 dias. Sintomas abdominais leves,
nervosismo, anorexia e perda de peso. A maioria das infecções são
assintomáticas.

Sensação de picada ou coceira na garganta. Nos casos mais graves, dor
abdominal aguda, muito parecida com a dor de apendicite e náuseas.

Período de incubação de 1 a várias semanas. Leve desconforto abdominal,
disenteria com sangue e muco. As complicações incluem dor, ulcerações,
abcessos e raramente obstrução intestinal. Podem ocorrer casos
assintomáticos.

Leve desconforto no trato digestivo, pode haver obstrução intestinal em
crianças pequenas com muitas vermes e, às vezes, febre.

Sintomas

Frutas, vegetais e água.

Pescado cru ou mal cozido, sushi e sashimi
de salmão.

Alimentos contaminados por fezes.

Carne de porco mal passada contaminada
pelo cisticerco.

Carne crua ou mal passada contaminada
pelo cisticerco.

Peixe cru ou mal passado (Salmão, bacalhau,
arenque, “haddock”, linguado), mariscos
crus ou mal passados.

Água e alimentos contaminados por
material fecal.

Vegetais crus e frutas frescas.
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Agente Causador

Cryptosporidium parvum

Giardia lamblia

Toxoplasma gondii

Trichinella spiralis

PARASITOS

Criptosporidiose intestinal

Giardíase

Toxoplasmose

Triquinose

Doenças Causadas por
Sintomas
Período de incubação de 2 a 10 dias. Quadros severos de diarréia líquida,
acompanhada de cólicas abdominais, anorexia, vômitos, desidratação,
náuseas e febre. Pode acometer o trato respiratório, apresentando tosse.
Período de incubação de 1 a 6 semanas. Diarréia crônica e mucóide (fezes
gordurosas), cólicas abdominais, perda de peso, desidratação e sensação
de distensão.
Período de incubação de 10 a 23 dias. Fadiga, cefaléia, dor muscular e nas
articulações, às vezes, febre. Pode causar aborto ou má formação do feto.
Sintomas gastrintestinais, febre, dor muscular e fraqueza geral.

Fontes de Contaminação
Seres humanos, bovinos e outros animais
domésticos.

Trato intestinal humano animais
domésticos (cães e gatos) e silvestres.

Fezes de animais, principalmente felinos.

Suínos e animais silvestres.

Carne de porco.

Carne contaminada mal passada.

Saladas cruas, água para consumo não
tratada.

Vegetais adubados com esterco e água
contaminada.
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Agente Causador

Vírus da hepatite A

Agente Norwalk

Rotavirus

VÍRUS

Hepatite A

Gastrenterite viral

Gastrenterite viral aguda

Doenças Causadas por
Sintomas
Período de incubação de 10 a 50 dias, com febre, mal estar, prostração,
anorexia, náusea, dor abdominal e icterícia. Muitas infecções são
assintomáticas. A taxa de mortalidade é baixa.
Período de incubação de 24 a 48 horas. Náuseas, vômito, diarréia, dor
abdominal, cefaléia e febre leve.

Período de incubação de 1 a 3 dias. Vômitos, diarréia aquosa e febre baixa.
A diarréia grave, sem reposição de ﬂuidos e eletrolíticos, pode causar uma
desidratação grave e morte.

Fontes de Contaminação
Fezes de pessoas infectadas e água
contaminada.

Fezes de pessoas infectadas e água
contaminada.

Fezes de pessoas infectadas e água
contaminada.

Alimentos manipulados e não cozidos
posteriormente, como saladas, frutas e
entradas.

Água, gelo, mariscos crus, moluscos,
frutas, ingredientes de saladas, água de
abastecimento municipal, bem como lagos e
piscinas.

Mariscos, frutas e verduras cruas, saladas
mistas de vegetais com carnes, aves ou peixes.
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